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Abstract 

Organizations realize that one of their most crucial assets is the employee. This 
research evaluates internal marketing actions from the employers’ perspective, focusing 
on effects of internal marketing actions on employers perceptions of the firm. The aim 
of this study is to state and analyze a proposed model concerned with internal marketing 
(IM), organizational cynicism (OCY), organizational commitment (OC), job satisfaction 
(JS), and intention to leave (ITL) amongst Turkish hospital employees. Research data is 
obtained from those 415 employees working in private hospitals in Mugla, Turkey. The 
data was analyzed through the SPSS 15.0 and LISREL 8.51 statistical packages and 
proposed relations are analyzed through Structural Equation Modelling (SEM). The 
findings supported hypotheses, demonstrating that while IM has positive effects on OC 
and JS, it has a negative impact on OCY. Moreover, as ITL is affected negatively by 
OC, it is positively influenced by OCY but no relationship to JS. 

Keywords: Internal Marketing, Organizational Cynicism, Job Satisfaction, 
Organizational Commitment, Intention to Leave 

1. Introduction
Today, organizations are in an uncertain and changing environment. In this

context, environmental factors and changes cause constant pressure to maintain their 
competitive edge. Especially in service industries, the organization’s efficiency of 
human resources performance may improve organizations’ overall performance. In this 
sense, (IM) activities may play a crucial role by accepting employees as organization’s 
internal customers. IM is described as perception of employees as internal customers 
who guarantee satisfaction of external customers and as an important tool for 
succeeding in all marketing strategies of the company (Berry, 1980). This approach may 
lead us to conclude that IM can be used when the organizations consider their 
employees as their customers.  

The conceptual foundation of this article rests on stakeholder theory. Within the 
scope of the stakeholder theory, Maignan and Ferrell (2004) refer that organizations 
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must fulfil practical and moral responsibilities whilst demonstrating their desired 
behaviours in accordance with the norms and interests of their stakeholders. Freeman 
(1984) stated that the company exists for the aim of serving its stakeholders. According 
to this point of view, a stakeholder has an interest in the enterprise which is therefore at 
risk if it fails. Stakeholders include management, shareholders, employees, customers, 
community, suppliers and competitors (Grant, 2003; Altunoğlu, 2012). Freeman (1984) 
suggests that a company’s management strategy should be to engage in corporate social 
responsibility in order to avoid negative actions, such as polluting the environment or 
abuse of employees eventually leading to a backlash from stakeholders. Even though 
the sustainability of the firm might be related to the improvement of relationships 
among stakeholder interests, the relationship between the firm and employees has paid 
less attention under the light of IM practices. Therefore, the present research examines 
IM actions from the employees’ perspective. The focus is on the effects of IM actions 
on employees and their perceptions about the firm. The aim of this study is to state and 
analyze an empirical model linking internal marketing (IM), organizational cynicism 
(OCY), job satisfaction (JS), organizational commitment (OC) and intention to leave 
(ITL) among Turkish hospital employees. The results of the previous research might 
provide practical suggestions and contributions to the literature about the well-being of 
employees in hospitals. The reason for focusing on the health service industry is that a 
rise in the elderly population increases the demand for health workers. Moreover, since 
the supply of health employees is not likely to increase in the short term, it is essential 
for organizations to retain their employees. Herewith, many health care organizations 
try to ensure their employees’ loyalty and make a point of their retentions. IM seems 
one of the strategies for keeping them within the organization. 

The rest of the article will proceed as follows: first of all, the relationships 
between variables will be discussed in the light of the relevant literature; secondly, the 
proposed model is described; and finally it will be concluded with implications and 
limitations drawn from the findings.  

2. Conceptual Framework and Hypotheses 
2.1. Internal Marketing 
Organizations are realising that their one of the most crucial assets is the 

employee. Therefore, prioritising customers needs a focused approach in consideration 
of taking care of workers. One of these efforts is named as “Internal Marketing” 
(Hartline and Bejou, 2004). According to Gilmore (2000), employees can be evaluated 
as an internal market within the organization. He emphasizes that this internal market 
requires a well-trained, to be aware of the organization's mission, to be informed about 
the advantages of products and services and also the expectancies of the external 
customers of the organization.  

There are a number of theoricians supporting Berry's (1980) original viewpoint. 
They state that viewing the employee as an internal customer who supports the overall 
marketing strategy is essential if this approach is to succeed. IM is defined by Rafiq and 
Ahmed (1993: 222) as “a concerted effort to overcome resistance to change in 
organizations and to align, motivate and integrate employees with effective 
implementation of corporate and functional strategies”.  An expanded definition is 
noted that “IM is the application of marketing, human resources management, and 
related theories, techniques and principles to motivate, mobilize, co-opt and manage 
employees at all level of the organization to continuously improve the way they serve 



 
 

D. Atlay Işık – A. E. Altunoğlu 8/2 (2016) 1-17 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

3 

external customers and each other. Effective IM responds to employee needs as it 
advances the organization’s mission and goals” (Joseph, 1996: 55). Rafiq and Ahmed 
(2000: 450-453 quoted Grönroos, 1981) displayed the presence of three stages in the 
development of the IM concept: “a) the phase of employee (internal customer) 
satisfaction, b) the stage of customer orientation and, c) the phase of strategy 
implementation stage”.  

According to Liao et al. (2004), IM is a perspective that enforces customer-
oriented employees who can manage all interactive activities in order to create a more 
efficient the internal environment within the organization. With this approach, IM 
provides a high quality work environment for the organization by a strategic 
management approach focuses on attraction, development, motivation and retention of 
employees (Dennis, 1995). Foreman and Money (1995: 759) alluded that “IM has most 
relevance to service firms and that all employees are part of the internal market who 
must deliver excellent service to customers to support overall strategy”. These are the 
most significant thoughts on IM. 

Successfully implemented IM applications reduce employee turnover, increase 
service quality, increase employee satisfaction and decreases the resistance to change in 
the organization. Thus, retrenchment could be provided with the increasing commitment 
the employees' turnover rate and the reduction of labour recruitment, training costs, etc. 
(Arnett et al., 2002: 88). 

2.2.  Cynicism 
Despite internal marketing’ theoretical connections to cynicism this attitude has 

not received enough empirical research attention. An empirical evidence of the 
relationship between IM and cynicism has not been confronted. This issue is addressed 
in the present paper. The IM research underlines the significance of noticing its 
association with employee attitudes. In this study the idea of how IM comes to affect 
job behaviours and attitudes are researched. Cynicism is one of those individual 
attitudes discussed in the literature not only in organizational behavioural field but also 
in philosophy, religion and sociology (Dean et. al, 1998; Reichers et al., 1997; 
Wilkerson, 2002). 

Cynicism is a widespread part of our working life. Organizational improvements 
and efficiency efforts seem to result in cynicism. Indeed, OCY involves “not only 
beliefs concerning the degree of integrity about one’s employer but also emotional 
reactions toward one’s employer, and behavioural tendencies” (Dean et. al, 1998, 341). 
Dean et al. (1998) discussed OCY merely in attitudinal terms, focusing on the beliefs, 
affect, and behavioural intentions reflecting attitude. On the other hand, Wilkerson 
(2002: 533) defined OCY as “a negative attitude toward one’s employing organization 
in general, and toward its procedures, processes, and management, that is based on a 
conviction that these elements generally work against the employee’s best interests”. 
This statement of OCY indicates both negative expectancy and attitude. Cynicism 
means individuals have intention of unethical behaviour and negative feelings towards 
their organization (Nair and Kamalanabhan, 2010). It generally happens while 
employees believe that organizations lack honesty or while expectations of morality, 
justice, and honesty are not met (Nafei, 2013). 

According to Dean et al. (1998: 345-346) cynicism has three dimensions namely; 
cognitive, affective and behavioural structure. The cognitive dimension of OCY is the 
belief that an organization lacks honesty and transparency. The affective dimension of 
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OCY refers to the emotional and sentimental reactions to the organization. The 
behavioural dimension of OCY alludes to negative tendencies. It is argued that there are 
some factors such as change efforts, stress overload, insufficient social support, not 
meeting individual and organizational expectations, goal conflict, increased 
organizational complexity, unequal assignment of power and lack of communication 
influence cynicism in the organizations (Reichers et al., 1997). 

It can be argued that organizational performance might be affected by individual’s 
attitudes critical of the organization such as organizational cynicism. For example, an 
individual judges his/her supervisor to be unethical or not supportive; it is meaningful to 
expect from him/her harmful and damaging opinions about the workplace. That will 
obviously might some effects on organizational performance. Despite this conceptual 
foundation, to date, empirical research is unavailable and it is expected that IM actions 
may affect cynicism level among employees. Therefore, it is hypothesized that: 

Hypothesis 1: IM activities have a negative effect on employees’ organizational 
cynicism. 

2.3.  Job Satisfaction 
JS is considered as an important contributing factor towards a person’s motivation 

and productivity. Over the last decade there have been many studies relating to JS. The 
definition of JS varies in the literature. Davis and Newstorm (1982) mention that JS 
occurs as the features of the job and the desires of the person performing the job are in 
harmony. According to Fisher and Locke (1992), JS is a multidimensional and complex 
concept. Mowday et. al. (1982) stated that there is a difference between JS and OC. 
They argued that whereas JS is a form of reflection to a particular job, OC is a broad 
attitude towards a firm. Thus, it is expected that, OC should generate more consistency 
than JS and over time lasts longer if one is satisfied with his/her job. 

The very first reason for focusing on JS is the interaction between JS, life 
satisfaction, well-being, and physical health. It is expected that experiencing low level 
of JS may result in poorer well-being, life satisfaction and physical health. The second 
reason is that employee’s performance might be affected by JS. It seems that turnover, 
absenteeism, tardiness, decreased employee commitment, and lower quality of work are 
influenced negatively by low levels of satisfaction (Noel et al., 1982). 

Hirschfeld (2000) noted that intrinsic and extrinsic factors generate JS. According 
to Spector (1997:15), intrinsic JS factor is concerned with feelings of individuals about 
the nature of the tasks within the job itself. On the other hand, extrinsic JS factor is 
related to feelings of individuals about facets of the work conditions or environment that 
are external to the job tasks or the work itself. Weiss et. al. (1967) designed Minnesota 
Satisfaction Questionnaire (MSQ) to measure intrinsic and extrinsic JS. 

The literature provides some empirical studies noting the relationship between IM 
and JS (Carlos and Rodrigues, 2012; Conduit and Mavondo, 2001; Gounaris, 2008; 
Tansuhaj et. al. 1991; Ting 2010). Berry and Parasuraman (1991) argued that when an 
organization introduces its services firstly to internal employees, they will enjoy in the 
work place. This IM policy might result in effective service quality to external 
customers. Moreover, Conduit and Mavondo (2001) found that a company that applying 
IM practices to meet the expectations of its internal customers will have a positive 
impact and will have higher level of JS. In the same way, Tansuhaj et.al. (1991) 
designed a study and pointed out that employees’ JS is affected by IM practices. 
Besides, the results of Huang and Rundle-Thiele (2014) study indicated that there is a 
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strong evidence for the effects of IM on employees’ level of satisfaction. Hence, related 
to those studies, it is proposed that: 

Hypothesis 2: IM activities have a positive effect on employees’ JS. 
Abraham (2000: 274) alleged that discrepancy theory provides the theoretical base 

for relating cynicism to JS. When received outcomes consist of feelings of being 
wronged, of thwarted competence, of the absence of conditions that permit effective 
delivery of service, and of the need to be inauthentic, personal resentment toward the 
job is manifested in the form of dissatisfaction. The gap between expected and received 
outcomes is particularly relevant in cases of organizational change cynicism. Even 
though the previous literature provides an insight about the interaction between 
cynicism and JS (Srivastava and Adams, 2011), there is still a need to analyze the 
question why high cynic individuals show poor satisfaction level in their work place. 
Andersson (1996: 1395) noted the cynics might have negative feelings like ‘frustration, 
hopelessness, and disillusionment’ toward their colleagues in their job environment. In 
the same way Srivastava and Adams (2011) noted that employees with high level of 
cynicism are more likely to have less JS, job enrichment, quality of leader-member 
exchange, and perceptions of co-worker support. According to Wilkerson (2002), 
expectancy theory states that when the cynics experience discouragement and thwarting 
from the organization, it is possible to measure poor satisfaction level in the workplace. 
Hence, it is expected that when employees are high in cynicism, they feel the job they 
do is quite simple, have poor quality of relationships with their supervisor and their 
colleagues. The following hypothesis is proposed to test these reasons. 

Hypothesis 3: Employees’ OCY has a negative effect on employees’ JS level. 
2.4. Organizational Commitment 
OC is considered as more general concept than JS (Barzoki and Ghujali, 2013: 37) 

since it demonstrates employee’s perception towards the whole organization. According 
to Mowday et. al. (1982) OC indicates the level of employees’ identification with their 
work place. It also demonstrates the engagement level with the organization. The three 
dimensions of OC are defined by Meyer and Allen (1991: 67) as follows: “Affective 
commitment refers to the employee’s emotional attachment to, identification with, and 
involvement with the organization. Continuance Commitment refers to an awareness of 
the costs associated with leaving the organization. Finally, Normative Commitment 
reflects a feeling of obligation to continue employment.”  

The very well-known dimensions of OC are noted by Porter et. al. (1974). They 
state the dimensions as follows; “(a) a strong belief in and acceptance of the 
organization's goals and values; (b) a willingness to exert considerable effort on behalf 
of the organization; (c) a definite desire to maintain organizational membership.” 
(p:604). Different definitions and point of views will surely develop different scales of 
the variable.  

It is expected that as OC level increases, the performance of organizations is 
likely to increase. In the case of hospitals, a high level of commitment employees is 
required by the hospital managements. High levels of commitment of employees might 
influence the effectiveness of goals, productivity and quality of services in the hospitals. 
From this point of view, whether the employees have desire to exert remarkable work 
for the organization or not may affect outcome. It is also discussed that poor 
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commitment by individuals might be damaging for firm performance level (Ahmed et. 
al., 2002). 

Tansuhaj et.al. (1991) noted that IM implementations may create positive attitudes 
in OC. In the same line, Abzari et.al. (2011) noted that IM efforts have considerable 
influence on OC and might be considered as a precursor of OC. Moreover, Chang and 
Chang (2007) stated that the primary objective of IM is to help employees to reach more 
JS and improve their commitment to the workplace. The relationship between internal 
marketing, OC, JS, and turnover intention has been researched among nurses. For 
instance, Lings (2004) displays that internal aspects of organizational performance such 
as employees' OC, employees' retention and JS might be increased by regarding the 
employees as internal market through IM practices. In his empirical study, Tsai (2014) 
hypothesized that IM influences OC. He carried out his study in a hospital focusing on 
nurses and concluded that there is a positive association between IM and OC. 
Therefore; 

Hypothesis 4: IM practices have a positive influence on OC. 
Abraham (2000: 275) argued that OCY diminishes OC. Mathieu and Zajac (1990) 

noted that perceived competence was a positive significance between commitments 
across five samples, indicating that organizations that provide avenues for growth have 
more committed employees. Conversely, cynicism from thwarted competence or failure 
to utilize skills on the job reduces perceptions of competence affecting commitment. 
Moreover, Özgan et. al. (2012: 203) mentioned that the interaction between OCY and 
OC is significant and negative. They also pointed out that OCY had an influence on OC. 
Reichers et. al. (1997) indicated that, cynic individuals showed lower commitment, less 
satisfaction and poor motivation to do their best in the workplace. Cynics do not have a 
belief that when they perform well, the effort they put would not return as an increase in 
their earnings. Besides, Yıldız (2013) also investigated the interaction between OC and 
OCY perceptions among primary school teachers and noted a high negative correlation. 
Therefore, the following hypothesis is designed: 

Hypothesis 5: OCY has a negative effect on OC. 
2.5. Intention to Leave 
The current research considers self-reported ITL concept as the dependent 

variable for hospitals. Tett and Meyer (1993) defined ITL as the wilful and deliberate 
intent of an employee to resign from an organization. The turnover concept can be 
classified into two dimensions named as; ITL and actual leaving (Bluedorn, 1982). 
Moreover, Bluedorn (1982) noted that there is a significant and positive relationship 
between the ITL and actual leaving behaviour. According to Mobley (1977), ITL is “the 
last step prior to actual quitting”. It can be argued that ITL is the early stage of leaving 
the workplace. Individual experiencing ITL is recognized that there is a chance of 
leaving the work place soon. Therefore, ITL has marked as the best indicator of 
turnover behaviour (Steel and Ovalle, 1984). 

In light of current concerns over health care employees shortages, their intent or 
decision to leave the profession is a topic of great importance. There are some 
unavoidable reasons for permanently leaving the hospitals like retirement. When 
individuals consider leaving the organization because of ineffective policies 
implemented by the organization, the possibility of quitting the job might increase. 
Therefore, the supply of the health care workers has been a problem (Takase et al., 
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2005). This study focuses on the effects of cynicism, JS and job commitment on ITL. 
By reducing organizational negative effects on ITL, it is possible to solve the supply 
challenge for skilful health workers.  

Cynicism has been considered as a serious reason for ITL. For instance, Mesci 
(2014) attempted to identify if there is a theoretical link between OCY levels and 
intention of turnover of the employees. His research provided a significant positive link 
between the variables. In the same way, Bobbio and Manganelli (2015) showed the 
mediating effect of cynicism between work place factors and ITL. Their study also 
stated that cynicism is a crucial factor influencing turnover intention. Therefore, it can 
be discussed that individuals with high level of cynicism may display ITL behaviour. 

Hypothesis 6: OCY has a positive effect on ITL. 
JS has been linked to employees’ ITL (Amunkete and Rothmann, 2015). Loi et. 

al. (2006) notes an interaction between turnover and ITL.  They also argue that attitudes 
like JS can be explained by ITL. Brimhall et. al. (2014) also examined employee JS and 
ITL as their high predictive power on turnover within organizations. In the same way, 
Lucas et. al. (1987) noted that intrinsic JS negatively affects turnover, pointing out 
individuals having poor satisfaction level are expected to leave the workplace early on. 
Related to previous literature, the current study also focuses on the relationship between 
JS and ITL. Therefore, it is hypothesized that: 

Hypothesis 7: JS has a negative effect on ITL. 
The link between commitment and ITL originated from high levels of emotion 

related to job. In previous literature, it is stated that there is a negative relationship 
between level of employee commitment and ITL (Cohen, 1993; Ingram and Lee, 1990; 
Yurchisin et. al., 2010).  Chernesky and Israel (2009) noted that, OC has often been 
considered as a antecedent of turnover. It can be argued that highly committed 
employees might find it difficult to leave from the workplace, as they may feel 
emotionally attached to the job and as they have high levels of identification with the 
work. The employee may take some financial risk by changing jobs. Therefore, it is 
expected that as long as the work provides a proper environment to the employee, 
he/she might not be eager to leave the workplace. Consistent with the past literature, it 
is hypothesized that: 

Hypothesis 8: OC has a negative effect on ITL. 

3. Methodology 

3.1. Model 

The proposed model based on the literature mentioned, theory development, and 
expert review is summarized in the Figure 1. As the figure states, the model aims to 
explore the relationship between latent variable IM and independent variables -
cynicism, JS, OC and ITL. 
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Figure1. Proposed Model 
3.2. Sample and Data Collection Procedure 
The data needed to carry out this research was gathered through a questionnaire 

applied in private hospitals. Three private hospitals from Mugla region of Turkey were 
solicited to participate in the study between the dates of February-July, 2014.  

Even though there is no consensus about the determination of sample size in the 
literature, it is widely expected that the sample size should be at least five times bigger 
than the investigated variable number and be at least 200 in total (Kline, 2005). There 
are 65 observed items in the proposed research. Although 424 replied questionnaires are 
obtained in total, 415 questionnaire forms are usable which can be considered as 
satisfactory in terms of the objective criteria stated by Kline (2005). The data obtained 
from 415 replies are considered as sufficient sample size. 

3.3. Measures 
The first part of the questionnaire obtains demographic information about gender, 

age, marital status, educational background, tenure, and average income.  
Internal marketing: In this study, Foreman and Money (1995)’s 15 items scale 

with three dimensions is used to measure IM perceptions of employees in private 
hospitals. The scale consists of three dimensions namely, vision, development and 
reward. The questionnaire used a 5-point, Likert-type scale (1 = Never to 5 = Always). 

Cynicism: This variable was measured by using 12 item questionnaire (Nafei, 
2013), as modified from studies Dean et. al. (1998), Brandes et. al. (1999) and Kalağan 
(2009). The scale indicates three dimensions: cognitive, behavioural and emotional 
cynicism. The questionnaire used a 5-point, Likert-type scale (1 = Never to 5 = always). 

Job Satisfaction: The 20-item short form of the Minnesota Satisfaction 
Questionnaire (MSQ) developed by Weiss et. al. (1967) is used. The scale covers 
employee perceptions of both intrinsic and extrinsic JS. The questionnaire used a 5-
point, Likert-type scale (1 = Not satisfied to 5 = extremely satisfied). 

Organizational commitment: This variable was measured with the questionnaire 
of Mowday et. al. (1979) study. According to findings of their study the fifteen-item OC 
questionnaire yielded one factor. The following studies noted that this scale can be 
divided into two factors namely; a) trust and honour b) loyalty. The scale is measured 
by using Likert-type scale (1= Never to 5 =Always). 
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Intention to leave: This study assessed turnover intention using a three-item 
measure developed by Ünler Öz (2007: 52) using via Grandey (1999)’s dissertation. All 
items were perceived as the most relevant elements in the construct during the 
development of the questionnaire. The scale is measured by using Likert-type scale (1= 
Never to 5 =Always). 

3.4. Statistical Methods and Findings  
The hypothesis and the proposed model are tested by analyzing the relationships 

between the considered variables; internal marketing, cynicism, JS, OC and ITL. 
Structural Equation Modeling (SEM) is used in order to reveal the relationships in the 
proposed model and to test the adequacy of the model. SPSS 15.0 and LISREL 8.51 
statistical packages are applied to analyze the data in the study. The reliability and 
validity of the observed variables and latent variables are measured by using 
confirmatory factor analysis (CFA). Consequently, the obvious level of variables is 
estimated. Subsequently, the fitness of the internal structure of this study’s model is 
confirmed by CFA. For testing the fitness between this model and observed data the 
structural model is measured. Moreover, it estimates the casual relationship between the 
latent variables of the model.  On the other hand, standard factor loading and t value of 
path coefficient to determine the path strength and significance of the latent variables is 
obtained by SEM.  

Before testing the proposed model within scope of the research structural model is 
tested by applying confirmatory factor analysis. Table 1 displays the results of 
confirmatory factor analysis and reliability test. The findings relating to the latent 
variables’ structural reliability and described variance show sufficient explanation for 
the latent variables to which observed variables belong. (Internal Marketing: CR=0.92 – 
EV=0.80; Job Satisfaction: CR=0.94 – EV=0.89; Cynicism: CR=0.83 – EV=0.62; 
Organizational Commitment: CR=0.82 – EV=0.70; Intention to Leave: CR=0.85 – 
EV=0.66). 

Table 1. Results of Confirmatory Factor Analysis 

FACTOR/ITEM 
Standardized 
Parameters 

Values 
t-values R2 Construct 

Reliability 
Explained 
Variance 

Internal Marketing    0.92 0.80 
Development 0.94 24.96 0.88   
Reward 0.87 22.02 0.76   
Vision 0.87 21.99 0.76   
Job Satisfaction    0.94 0.89 
Intrinsic Job Satisfaction 0.88 22.81 0.77   
Extrinsic Job Satisfaction 1.00 28.77 1.00   
Organizational Cynicism    0.83 0.62 
Emotional 0.76 17.30 0.58   
Behavioural 0.75 16.79 0.56   
Cognitive 0.81 18.91 0.66   
Organizational Commitment    0.82 0.70 
Trust and Honour 0.91 22.46 0.83   
Loyalty 0.76 17.51 0.57   
Intention to Leave    0.85 0.66 
Int1 0.91 22.49 0.83   
Int2 0.88 21.28 0.77   
Int3 0.62 13.55 0.39   
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The findings of Goodness of fit index results are displayed in Table 2. 

Table2. Summary of goodness-of-fit of thestructural model 

Model Fit Indices Values Fitness 

 (chi-square) 156.34  
Degree of freedom (df) 56  

 / df 2.79 Acceptable fit 
RMSEA 0.066 Acceptable fit 
SRMR 0.034 Good fit 
NFI 0.96 Good fit 
NNFI 0.96 Acceptable fit 
CFI 0.97 Good fit 
GFI 0.95 Good fit 
AGFI 0.91 Good fit 

The research findings proved the goodness of fit of the structural model. As the 
next stage, the structure of proposed model and path analysis are developed. By 
applying path analysis, it is possible to obtain findings between latent variables and to 
test the hypothesis stated theoretically. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figure2. Standardized Parameter Estimates for the Final Structural Model 
Chi-Square=175.03, df=58, P-value=0.00000, RMSEA=0.070 

4. Conclusion 
The relationship between IM practices and the attitudes or behaviours of workers 

in the health care industry in Turkey is analyzed in the current study.  
The first finding of the study is that IM negatively affects organizational 

cynicism, resulted in H1 is proved. This study is one of the first to examine the 
relationship in the health industry. Since an attitude possessed by an employee towards 
the company he or she works, will result in some crucial behaviours for the 
organization, applying IM policies, it might be possible for organizations to shape these 
undesired behaviours. For example, providing a clear vision for employees that they can 
believe in and communicate to all of them might have some impact on the level of 
critics of the practices and policies of the organization. Secondly, as the organizations 
go beyond simple training and education and focus on fairly assessing and rewarding 
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employees’ performance this will contribute to achieving the organizational goals. It 
seems that the level of feeling anxiety and experiencing tension towards an organization 
by employees might decrease.  

The research finding shows the impacts of IM practices on organizational 
effectiveness through JS in the health care industry. The research supports H2. The 
result is consistent with the results of a number of previous studies in varying service 
industries (Carlos and Rodrigues, 2012; Conduit and Mavondo, 2001; Gounaris, 2008; 
Tansuhaj et. al. 1991; Ting 2010). It might be implied that the carrying out IM may 
substantially increase employees’ satisfaction in their place of employment. Policies 
related to IM such as the flexibility to accommodate different employee needs and 
communicating to employees the importance of their service roles might improve the 
feeling of accomplishment employees get from the job. 

H3 is also supported by the research findings. This conclusion is consistent with 
the previous research (Andersson, 1996; Srivastava and Adams, 2011; Wilkerson, 
2002). In expectancy theory terms, when the policies, goals and practices do not address 
the same concerns in hospitals, employees may not be satisfied with the way company 
practices applied. Therefore, creating a work environment in which the policies are 
shared can conclude in JS. 

The relationship between IM and OC factors are tested by H4 hypothesis. The 
findings supported the hypothesis. This research provides the same conclusion with the 
previous literature (Tansuhaj et.al., 1991; Abzari et. al., 2011; Chang and Chang, 2007; 
Likewise Lings, 2004). IM activities like a fair reward system, employee training, 
effective communication channels, accommodating employee needs, and proposing a 
shared vision seem to result in caring about and being proud of part of the hospital 
employees’ work. 

The research implies that OCY negatively impacts OC, implying H5 is proved. 
The literature supports such a conclusion (Abraham, 2000; Mathieu and Zajac, 1990; 
Özgan et. al., 2012; Reichers et. al., 1997). Our research shows that in order to help the 
hospital be successful, cynics were not eager to perform more effort than expectations. 
Moreover, cynics were not inspired to offer their best in terms of job performance. 

According to research findings H6 is supported, this result is also consistent with 
the results of some early researches (Bobbio and Manganelli, 2015; Mesci, 2014). This 
result implies cynical employees believing their organization says one thing and does 
another or having negative feelings towards organization such as anxiety, aggravation 
and tension are likely to experience ITL attitude. 

One important goal of this study is to identify the relationship between level of 
satisfaction and ITL. In order to analyze the relationship H7 is developed. The research 
finding did not support such a relation stating that there is no relationship between JS 
level and ITL.  This inconsistent finding may be explained by the different categories of 
health workers in the sample.  For instance, nurses and doctors may experience different 
level of JS levels. Considering all categories in the same sample may result in such an 
inconsistent finding. Such inconclusive result suggests that more research in this field 
need to be studied among other categories in health workers.  

H8 is designed to test the relationship between OC and ITL. The study provides 
the expected relation and states that OC has a negative effect on ITL. This result is 
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consistent with the previous literature (Chernesky and Israel, 2009; Cohen, 1993; 
Ingram and Lee, 1990; Yurchisin et. al, 2010). 

-Applied Implications 

The IM practices have positive outcomes for organizations, as proven in many 
studies. This study unveils that while IM has positive effects on JS and OC, it has 
negative impact on cynicism. Moreover, as ITL is affected negatively by OC, it is 
positively influenced by cynicism. 

Organizations generally believe that committed and satisfied and non-cynic 
employees are the key to success. The current study may help organizations recognize 
how they can enhance such job attitudes. Specifically, organizations can achieve this by 
implementing a fair reward system, employee education, generating effective internal 
and external communication channels, accommodating employee needs, and proposing 
a shared vision. Therefore, by creating a proper environment in which employees are 
able to display their skills, practice autonomy and be a part of the organization, thus the 
tendency of ITL and experiencing negative feelings towards the organization may 
decrease. 

-Limitations and Future Research Suggestions 

The proposed research has a couple of limitations. First of all, it has a limited 
scope and focuses on IM practices, job attitudes and ITL in the health sector in Turkey’ 
region. Generalization of the findings to other service industries such as hotels or 
banking sector may obtain no results. Secondly, self-reported measures are applied in 
our study. There might be the increased distortion of information problem to some 
extent. Therefore, even though there is no sign biased responses, the results are needed 
to be analysed thoughtfully. 

However, despite of its limitations, this research has some contributions to the 
literature. To our knowledge, the literature does not provide a convinced explanation for 
the relationship between IM and cynicism. The primary contribution of this research is 
to provide a base for future studies about the relationship between IM and 
organizational cynicism. Secondly, using structural equation modelling approach can be 
considered as a contribution since it has a comparative strength in examining multiple 
constructs.  
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Abstract 

In today’s business environment, there is no chance for a corporation to be 
succeeded simply by doing profit oriented business. Corporations are the living entities 
along with their stakeholders therefore corporations are expected to be responsive on the 
cultural, environmental and economic issues of society. Socially responsible programs 
that corporations execute would contribute the corporate image and reputation.  
Furthermore, these programs benefit both corporations and society.  

The aim of this study is to examine the presence and organization of information 
on corporate responsibility present on the corporate web sites of companies which are in 
the Capital top 500 list. We will choose the top 100 companies on the top 500 list. By 
using content analysis, identified corporate responsibility issues will be analyzed. In this 
study, the information given in the web sites of these top 100 companies will be 
analyzed. We will be examining how the information is organized, presented, and 
related to the corporate responsibilities.   
Keywords: Public Relations, Corporate Social Responsibility, Web-Sites 

Introduction 
In the last few years, business life paid a great attention to corporate social 

responsibility (CSR) to face a score of challenges namely globalization, sustainable 
development, finance, governance, communications, ethics among others. In 
competitive business environments, economic and environmental rotation of the world, 
and more sensitive societies cause corporation’s business philosophies to be altered. 
The companies comprehended that they must consider the cultural and social values of 
the environment and society they live in. Thus, by doing business with this sense of 
social responsibility these corporations arose. This circumstances the companies’ 
responsibilities are not just limited to economic actions but evolve into legal, ethical, 
environmental and social actions. 
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Nobel Prize winner economist Milton Friedman declared on a feature report that 
corporations exist to provide products and/or services that produce profits for their 
shareholders. He said that a corporation's purpose is to maximize returns to its 
shareholders, and that since (in their view), only people can have social responsibilities, 
corporations are only responsible to their shareholders and not to society as a whole. 
Although they accept that corporations should obey the laws of the countries within 
which they work, they assert that corporations have no other obligation to society. But 
in today’s business world this statement becomes antiquated. According to Salim 
Kadıbeşegil(2008), during The Davos Economic Forum in 2002, the CEO’s of the 
world’s biggest companies appended their signature to a declaration which disposed of 
the argument of Friedman. The UN led and embraced this declaration. Thus, the UN 
declared that “This is the end of the time period in which doing business for just making 
a profit.”  

Philip Kotler lists practicing corporate social responsibility as one of 5 factors 
that help a brand become well respected globally. Others mentioned are having quality 
products & services, good financial track record, good management or leaders and 
innovations.  Kotler said that the global brands that are admired internationally have 
similar characteristics, such as considering the needs of all stakeholders and not just 
shareholders; executive salaries are relatively modest and they generally have an open 
door policy to reach top management.  (http://www.csreurope.org/news.php?type=& 
action=show_news&news_id=594) 

Corporate social responsibility has a direct impact on corporate reputation, brand 
awareness and being a preferable corporate or brand. Corporate social responsibility is a 
concept beyond philanthropy.  

A survey of Turkey’s CSR Report that was carried out by United Nations (2008) 
emphasized that there is confusion in business environments about the description of 
CSR, this confusion then occurs in CSR practices. International companies which 
operate in Turkey affect CSR practices in a positive way. International companies have 
a positive influence on their local cooperators and suppliers. Thus, this influence 
becomes an impulsive force for Turkish companies. “The Principles of Corporate 
Government” announced by SPK (Capital Markets Board of Turkey) made an 
awareness and perception about CSR practices and reporting shareholder policies. 

(http://www.unglobalcompact.org/docs/networks_around_world_doc/Network_material
/CSR_Report_in_Turkish.pdf) 

From this point of view this study’s aim is to analyze how the companies present 
information about corporate responsibility on corporate web sites. The authors will 
come up with an answer to this question. What themes that are related to corporate 
responsibility are present on the corporate web sites? 

Literature Review 
Corporate Social Responsibility not only provides better competitive advantages 

for corporations in the international market, better labor standards and conditions for 
workers and employees in the business sector (if that’s what you mean), environmental 
protection and more collaboration between civil society and private sector; also it is 
very signifi cant for the realization of sustainable development goals and for 
strengthening local communities and societies. In this regard every person and 
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organization has a responsibility not only to themselves but to the stakeholders within 
society (http://kssd.org/wp-content/uploads/2013/06/csrbaselinereport.pdf). 

There are several widely cited definitions of corporate social responsibility 
(CSR) in literature and there is no universally accepted definition of this concept. 
Because CSR takes part in community, business, ethics, marketing and public relations 
etc. For purposes of focused discussion and applications for best practices, the authors 
prefer the use of the term corporate social responsibility and offer the following 
definition: Corporate social responsibility is a commitment to improve community well-
being through discretionary business practices and contributions of corporate resources 
(Kotler and Lee, 2005, p.2-3). A company’s sense of responsibility towards the 
community and environment (both ecological and social) in which it operates. 
Companies express this citizenship (1) through their waste and pollution reduction 
processes, (2) by contributing educational and social programs, and (3) by earning 
adequate returns on the employed resources. (http://www.businessdictionary.com/ 
definition/corporate-social-responsibility.html). Corporations not only try to accomplish 
their business aims but also they are interested in to take part in socially responsible 
activities. Therefore, they try to satisfy the expectations of their publics. 

Two perspectives can be offered to elaborate the meanings of CSR. From an 
outside-in perspective, a socially responsible corporation should “make a profit, obey 
the law, be ethical, and be a good corporate citizen” (Carroll, 1991, p.43); while in an 
inside-out angle, CSR spells out corporate commitments in contributing to employees 
and their families, local communities and the society (World Business Council for 
Sustainable Development, 2000). CSR can not be defined as planned activities for 
external environment of corporation also is set of activities for employees and their 
families (Jiang and Wong, 2016, p.852).  

Corporate Social Responsibility as a concept was originally developed by author 
Howard Bowen in 1953 in his book Social Responsibilities of the Businessman (Bowen, 
1953). Bowen offered one of the earliest definitions seeing CSR as the “obligations of 
businessmen to pursue those policies, to make those decisions, or to follow those lines 
of action which are desirable in terms of the objectives and values of our society” 
(1953, p.6). Since then, the field has evolved assuming different names such as 
corporate social responsiveness (in the 1970s) and corporate social performance (in the 
1980s). This evolution also reflects an increase in awareness in important areas of 
action and performance that the early definitions had overlooked (Carroll, 1991).  (Soh, 
Sriramesh, Ng and Luo,2006, p.2)   

Looking through the concepts development, since Bowen, a broad range of 
possible definitions have been proposed, ranging from Milton Friedman’s view that the 
only social responsibility of a company is, to use its resources and engage in activities 
designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game” 
(Friedman, 1962, p.133) to ideas that view a company’s objective as becoming a Good 
Corporate Citizen (Waddock, 2002; 2004). The idea of Corporate Social Responsibility 
is closely related to the concept of sustainability. Sustainability usually implies the 
consideration of the so-called “triple bottom line” of economic, social, and 
environmental performance. More generally, within the overall objective of Corporate 
Social Responsibility, companies are expected to operate in a way that secures long-
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term economic performance while avoiding short-term actions that are socially 
detrimental or environmentally wasteful (Van Marrewijk, 2003). 

In the 1980s, we witnessed fewer original definitions of CSR, more attempts to 
measure and conduct research on CSR, and alternative the-matic frameworks. In terms 
of definitional contributions, the contributions of Jones, Drucker, Wartick and Cochran, 
and Epstein stood out. Finally, in the 1990s, the CSR concept transitioned significantly 
to alternative themes such as stakeholder theory, business ethics theory, CSP,and 
corporate citizenship. During that period,it should be noted that writers did not reject the 
CSR concept, but there were no new definitions added to thebody of literature. 
Wood(1991)expanded and set forth a CSP model that captured CSR concerns. During 
that time, there was a con tinuationofatrend begun earlier to operationalize the CSR 
concept and to articulate other concepts that were consistent with CSR theory but 
thattook alternative emphases or themes as their centerpiece. In virtually allcases, these 
new directions and themes were consistent with and built onthe CSR definitions and 
constructs discussed in this article. Furthermore, the language of CSR remains in active 
use today (Carroll, 1999, p.291-292).  

As mentioned before Kotler and Lee’ definition (2005, p.3) the key element of 
corporate social responsibility is the word discretionary. We not refering here to 
business activities that are mandated by law or that are moral or ethical in nature and 
perhaps therefore expected. Rather, we are referring to a voluntary commitment a 
business makes in choosing and implementing these practices and making these 
contributions. The term community well-being in this definition includes human 
conditions as well as environmental issues. Business world realize the importance of 
being in social actions is not enough for their image. But these actions should be in 
different areas such as environmental and economic. In today’s competitive business 
world having a good image and strong reputation can be obtained by doing sustainable 
social responsibility activities.  

The fundamental definition of corporate social responsibility is defined in an 
article by Carroll (1979), as “The social responsibility of business encompasses the 
economic, legal, ethical, and discretionary expectations that society has of organizations 
at a given point in time” (p. 500). Carroll assert these responsibilities as a pyramid. The 
first step of this pyramid is economic responsibilities. He suggests that the first and 
foremost social responsibility of business is economic in nature. As such it has a 
responsibility to produce goods and services that society wants and to sell them at a 
profit. All other business roles are predicated on this fundamental assumption. After 
accomplishing economic responsibilities a corporation has legal responsibilities which 
requires laws and regulations. Society expects business to fulfill its economic mission 
within the framework of legal requirements. As a third step of the pyramid, Carroll 
advances the responsibility of a corporation to a higher level of ethics. Although the 
first two categories embody ethical norms, there are additional behaviors and activities 
that are not necessarily codified into law but nevertheless are expected of business by 
society’s members. Suffice it to say that society has expectations of business over and 
above legal requirements. Carroll puts discretionary responsibilities at the top of the 
pyramid These responsibilities are those about which society has no clear –cut message 
for business- even less so than in the case of ethical responsibilities. They are left to 
individual judgment and choice. In this step the roles of corporations are purely 
voluntary and the decision to assume them is guided only by a business’s desire to 
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engage in social roles riot mandated, not required by law, and not even generally 
expected of businesses in an ethical sense. Examples of voluntary activities might be 
making philanthropic contributions, conducting in house programs for drug abusers, 
training the hardcore unemployed, or providing day-care centers for working mothers. 
(Carroll, 1979, p. 500). 

In the year when this pyramid was formulated, the economic element was the 
basic item for business environments. Carroll had taken the attention from economy to 
law, corporate profile and ethics. These are all the criterias for CSR, and also the items 
for being a good citizen. The firms which take part in social responsibility actions, are 
more valuable for their publics. They also have a ‘good image’ which helps to improve 
the firms ‘reputation’.  Image can be both positive and negative, but when it comes to 
‘corporate reputation’, the word includes positive meaning by the way the term reminds, 
so it doesn’t include a negative meaning (Peltekoğlu, 2007, p.589). In order for 
companies to know the importance of corporate social responsibility they must 
understand their consumers and target audiences.    

Since 1990s, PR producers have been sending noticeably more messages about 
the socially responsible intentions and behaviors of their organizations and groups 
towards their stakeholders. These socially responsible intentions and behaviors can also 
be called corporate ethics in action (Moloney, 2006, p.106). 

The power of public opinion became part of strategy of large businesses with the 
rise of corporations during the twentieth century. At the beginning of the century, 
newspapers and magazines were the only mass media. Radio, Tv and film took on 
greater influence. Then Marshall McLuhan opened the eyes of the world to the power of 
communications media. Corporations have seized the opportunity to influence 
audiences internally and externally with technology and media ever since (Goodman, 
1998, p.222).  

Each day corporations, political groups, and non-profit organizations tap into an 
internet, and utilize the World Wide Web. Virtually every industry, product, activity, 
and public pursuit is referenced somewhere on the WWW. Public relations practitioners 
and scholars have expressed great interest in the Web. Organizational Web sites and 
homepages serve such public relations functions as outlets for news releases, 
opportunities for research of publics, and dissemination of organizational information. 
These Web sites also offer opportunities for immediate response to organizational 
problems and crises. But, for all of its public relations potential, the World Wide Web 
still remains underutilized by many organizations and underexamined by scholars as a 
tool for building organizational-public relationships (Kent and Taylor, 1998, p.321-
322). 

The internet has become, in a very short time, an indispensable communication 
tool for organizations. Stuart and Jones (2004, p.85) point out that the internet can fulfil 
a broad range of functions: ‘. . .a persuasive advertising medium, a means to educate or 
inform customers, a way to communicate and interact with buyers, a means of building 
and maintaining customer relationships, or simply a source of entertainment.’ Sullivan 
(1999, p. 194) explains that corporate web sites act as “gatekeepers, uncertainty-
reducing information sources, and image-creating tools”. Similarly, Clark (2000) says 
that the internet allows for strategic communication with stakeholders, as it permits the 
activity of the audience and thus has great potential for active audiences to seek 
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information on corporate responsibility. The internet gives many choices for customers 
and target audiences. Providing them with information about corporate profile, 
products, social, economic and environmental actions. These issues help them to decide 
‘which company is best for them?’ 

Web pages have several attractive features for corporations. They tend to serve 
more active, information-seeking audiences than the more passive publics who are 
reached via traditional mass media. Accordingly, an organization can assume that 
visitors to its Web site have some kind of active interest in the entity. Web pages can 
also employ interactive features to collect information, monitor public opinion on 
issues, and proactively engage citizens in direct dialogue about a variety of matters. The 
developing medium further allows an organization to speak to and serve a variety of 
different publics. While a traditional mass media vehicle may be aimed at a particular 
group, a single Web site may have a number of sections that target the unique wants atid 
needs of several audiences (Stuart & Greg, 1999, p.456). As technology advances more 
and more people are using the internet and accessing company websites, this gives 
companies the opportunity to showcase themselves by providing more detailed 
information about their identity. Customers choose products not only out of necessity, 
but also for their desires. The best way to be successful and leave the competitors 
behind, is to take part in corporate social responsibility actions.  

Badarocco (1998) suggested that the Web and Internet may stimulate corporate 
social responsibility practices since information about organizations is increasingly 
accessible and transparent.  From this point, it is a beneficial opportunity for companies 
to build a relationship with the public.  In a survey of Fortune 500 companies, they 
found that 90 percent had Web pages and that 82 percent of the sites addressed at least 
one corporate social responsibility issue (Gower&Cho,2001, p.81).  So the companies in 
today’s global world know the importance of social actions and apply it to their 
activities in different areas. 

The advanced technology give opportunity to users to become more participative 
on the internet. Not only social media but also interactive web sites obtain dialogical 
communication between corporations and their publics. Therefore, as an effective and 
reliable information source the web sites are the visible side of the corporations. 
Corporate web sites are the tool for disseminating information about corporations. In 
today’s technological world corporations that don’t have an active web sites are 
perceived dated and behind the times.    Hence, major corporations have their own web 
sites and through their web sites they communicate their socially responsible activities.  

Methodology 

The aim of this study is to analyze the presence of information on corporate 
responsibility that is on the corporate web sites of companies which operates in Turkey. 

The research objective has been defined using the following research question: 
What themes that are related to corporate responsibility are present on the corporate 
web sites of companies? 

Sampling 

The sample that was selected for this study of the corporate web sites from the 
companies that were the top 100 of the list of the 500 most admired companies of the 
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Capital in 2014 (Capital Dergi, Ağustos, 2015). How the information is presented in the 
web sites of these top 100 companies had  been analyzed.   

Data Collection Procedure 

By using content analysis, identified corporate responsibility issues had been 
analyzed. In this study the methodology used by P. Capriotti and A. Moreno (2007) had 
been applied. Capriotti and Moreno had determined ten issues that correspond to 
corporate responsibility themes. And these are: corporate profile, product and services, 
employment and human resources, economic action, social action, environmental 
action, corporate governance, corporate ethics, relationship with publics and external 
criteria. (Table 1). 

Table 1. Issues of Corporate Responsibility 
Issue Definition 

Corporate profile Explanation of its view, values and corporate strategy. Presentation 
of the company’s property, structure and legal form; divisions, 
subsidiaries and countries with which it operates. Explanation of 
results. 

Products and services Explanation of its products, and brands from a corporate perspective 
and not from a commercial one (type of products, raw materials, 
manufacture systems, etc.) 

Employment and 
human resources 
 

Declarations and explanations of its systems of contract, promotion, 
evaluation and dismissal. Declarations and explanations about 
human rights in the company (children labor, discrimination. . .) 

Economic action 
 

Declarations and actions related to the economic impact of the 
company in its local, regional, national and supranational 
environment 

Social action 
 

Declarations and actions related to the company involvement in 
social issues. 

Environmental 
action 

Declarations and actions related to the company involvement in 
environmental issues. 

Corporate 
governance 
 

Declarations and explanations of its transparency compromises in 
the governance of the company. 
Explanation of the structure of power, remunerations, 
responsibilities, government departments, etc. 

Corporate ethics 
 

Declarations and explanations about its ethical compromises in 
relation with the business and its groups of public. 

Relationship with 
publics 

Declarations and explanations about the interests, importance and 
linking of the stakeholders with the company 

External criteria 
 

Declarations, explanations and linking with the national and 
international criteria on aspects of the CSR/CC/SD 

Source: Capriotti and Moreno, 2007, p.227 
In order to attribute the web sites of these companies to the defined categories 

two coders were used in analyzing the web sites. To increase intercoder objectivity, the 
coders were briefed by explaining to them the nature and the meaning of the corporate 
responsibility issues and the definitions of each issue. Coding form was pre-tested after 
the training of the coders. The necessary refinements were made according to the results 
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of pilot study. After that, the coders received coding sheets for each issue in the sample 
and each coder had attributed each web site to the defined categories. 

Intercoder reliability level has been evaluated with Krippendorfs Alpha value 
that has been utilized in the testing of 15 nominal data, for 2 and more coders. 
Krippendorff (2013) determines a good KALPHA value as α ≥ .800, the value between 
0.800 > α ≥ 0.667 is acceptable and the value α < 0.667 is not acceptable. This study’s 
reliability level is (α=0,878) so it is an acceptable value for KALPHA (Krippendorff, 
2013). 

Findings 
When the issues of corporate responsibility were analyzed, in general, the issues 

such as corporate profile, products and services and relationships with publics were 
taken place on corporate web sites at most. Corporate profile (99%), products and 
services (99 %) and  relationships with publics (100%).  The issues such as corporate 
ethics and external criteria were the least taken place on the corporate web sites. 
Corporate ethics (71,7 %) and external criteria (89,9 %). All the companies have web 
sites but 65th firm was not disclosed in the list.   

Table 2. Corporate Profile 

  Frequency Percent 
 Not present 1 1,0 

Present 98 99,0 
Total 99 100,0 

The information about corporate profile is mainly divided in these groups; 
“about us”, “corporate history” and “corporate management”. In the “about us” section 
there is information about company’s values, vision, mission and top manager’s 
message. In the “corporate history” section there is information such as when the 
company was established, where the company is located and in which sector it is 
operated. In the “corporate management” section, they give information about the 
organizational structure and the name and resumes of the managers. 

Table 3. Products and Services 

The information about this issue is focused on products, services and activities, 
rather than explaining how the companies produce and sell their products. The 
information is mainly given about the product’s price, photos and links.  

Table 4. Employment and Human Resources 

  Frequency Percent 
 Not present 1 1,0 

Present 98 99,0 
Total 99 100,0 

  Frequency Percent 
 Not present 11 11,1 

Present 88 88,9 
Total 99 100,0 
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All of the companies have a section name called “Human resources” on their 
web sites. But in this section there is not so much information about labor rights and 
occupational safety. There is information about career development, promotion and 
acceptance criteria for the job. Most of the companies have a link for sending a CV. 

Table 5. Economic Action 

This issue was divided in two sections; “about us” and “relationship with 
shareholders”. Included in the “relationship with shareholders” section is annual 
financial reports, financial meeting notes and the position in the stock market. These 
reports and information can be easily downloaded from the web site. In the “about us” 
section there was information about the companies financial situation and the capacity, 
and the location of the companies assets. 

Table 6. Social Action 

  Frequency Percent 
 Not present 26 26,3 

Present 73 73,7 
Total 99 100,0 

The majority of the companies inform about their vision for social 
responsibilities. The companies are aware of the importance of this issue and have a 
section on their web site devoted to this. When it comes to action, most of the 99 
companies are involved in social actions. These actions include cultural and social 
issues, sponsorship and corporate philanthropy. A few companies have a special CSR 
Report.  

Table 7. Environmental Action 

91 companies out of 99 have a section about environment. In this section they 
inform the consumer about their environmental principles and values, the ISO 14000 
certificate and green products. This issue is mostly placed under the section of social 
responsibility on the web sites. The companies are aware of the importance of 
“environmental action” but most of them do not have an environmental report. 

 

 

  Frequency Percent 
 Not present 19 19,2 

Present 80 80,8 
Total 99 100,0 

  Frequency Percent 
 Not present 8 8,1 

Present 91 91,9 
Total 99 100,0 
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Table 8. Corporate Governance 

80,8 percent of the companies have corporate governance reports. These reports 
can be found under the “relationship with shareholders” section and are available for 
download. Very few companies include declarations and explanations of its 
transparency compromises in the governance of the company.  

Table 9. Corporate Ethics 

  Frequency Percent 
 Not present 71 71,7 

Present 28 28,3 
Total 99 100,0 

The majority of the companies have general information about “corporate 
principles”. But these principles do not include issues about ethics rules of the 
companies. Only 28,3 percent of the companies have a title called “ethics principles” 
under the relationship with shareholders section.  

Table 10. Relationship with Publics 

  Frequency Percent 
 Present 99 100,0 

There is a lot of information for employees, consumers, media and shareholders 
on the web sites. There are archives of media news, downloadable press releases and 
articles about the companies. Most of the companies have a link named “contact us” 
which gives information about contacting the company such as an email or physical 
mailing address.  

Table 11. External Criteria 

  Frequency Percent 
 Not present 89 89,9 

Present 10 10,1 
Total 99 100,0 

Only 10 companies out of 99 have external criteria such as GRI-Global 
Reporting Initiative, UN Global Impact, some stock exchange index (FTSE 4 Good, 
Down Jones Sustainability Index). The majority of the national companies do not give 
information about the corporation’s participation in external criteria. Some of the 
international companies which have the external criteria do not have a section in their 
Turkish web sites, they redirect to their international web sites.  

  Frequency Percent 
 Not present 19 19,2 

Present 80 80,8 
Total 99 100,0 
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Conclusion 

As an important component of corporate reputation, social responsibility 
activities are important public relations strategy for satisfying the needs of society. 
Therefore, corporations create symmetrical and informational communication with 
publics. Advanced technology give the opportunity to corporations to execute 
symmetrical and informational communication. Notedly, web pages as a visible tool for 
corporations on the internet obtain corporations to express themselves their 
stakeholders.  

Hence, this study attempt to reveal that most admired companies both national 
and international level operate in Turkey consider using web sites as an effective 
communication tool for social responsibility activities. By using content analysis the 
issues of social responsibility set by Capriotti	 and	 Moreno	 were	 analyzed.	 The	 
findings	 of	 this	 study	 indicates that Capital 100 the most admired companies give 
importance to the communication of their responsible behavior through their web sites.  
These responsible behaviors of these companies accure in these issues: economic, 
social, environmental, corporate profile and products and services. Our research’s 
findings express that companies are wide aware of the importance of corporate 
responsibility of the communication by placing corporate responsibility information in a 
prominent section of the web site. It is explicit that the most admired companies utilize 
the new technology to disseminate information and tell their stories to their 
stakeholders.  

The issues such as corporate profile, products and services and relationship with 
publics have the highest percentage out of these corporate responsibility issues. On the 
other hand corporate ethics and external criteria have the lowest percentage out of these 
issues.  It is seen that the social responsibility indexes (FTSE 4 Good, Down Jones 
Sustainability Index, GRI, UN Global Impact) are not the important issues for 
companies at the international level. The companies which have a high level of external 
criteria are the international companies.  

As a result, this study reveal that the companies have a significant level of 
consciousness of the importance of corporate responsibility and the given information 
through corporate responsibility on the web sites in general. 
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Abstract 

The aim of this study is to evaluate the effects of political marketing done by 
political parties on the preferences and choices of the electors. In accordance with this 
aim, the concepts of political marketing, political marketing procedure and political 
marketing system are explained. Population of the research is consists of the electors 
from different cities and urban areas who voted in 1 November general parliamentary 
elections. The survey form is applied to 400 people which is above the limit value of 
n=384. The data collected through survey and questionnaire were evaluated using 
frequency-percentage analysis; “t-test” and “Variance (ANOVA) analysis” were used 
for unrelated measurements on the comparison of the opinions of the participants and 
demographic features of them. According to the results, the electors were affected more 
little by the near political marketing works to the date of the elections, while they were 
affected more by beforehand activities and marketing studies of the parties. 

Keywords: Political Marketing, Political Marketing System, Voting Behaviors 
1.Introduction 

1.1. Political Marketing Concept 
Today, marketing is not only related to commercial goods or services. Marketing 

is getting more important in many sectors. Political activities are also promoted by 
marketing studies, and especially in election periods, various marketing activities are 
conducted by candidates and political parties. 

Political parties are showing up in all the developed and developing countries as 
important and serious political organizations. Besides having a strong place in political 
platforms, being in close relation with the public is also dependent on the power of the 
organization. Physical structure of the party organization, cultural and educational 
features of the workers in the party, mission of the party, policies and plans of it, party 
studies, behavior against the opponent parties, achievements on solving problems are 
affecting that power synergistically (Karakaya, 2000). One of the new and special 
methods to increase that power is political marketing. 
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Political marketing is marketing of characteristics, ideas, principles and policies 
related with public, political or special parties and candidates. Political marketing is 
formed generally in a special way in order to influence the choices of the voters in 
elections (Butler and Collins, 1994).  Political marketing helps the voters to have 
information. There is no difference between the condition of consumers in a society 
without advertisements and the condition of electors in a society without political 
marketing (Gegez, 1990).  

In Turkey, political marketing is also taking an important place; especially 
political parties are working with professional agencies to conduct introduction and 
marketing activities. This study is researching the effects of political marketing on the 
preferences and choices of the electors in November 2015 elections. 

Many phrases such as “political management”, “packaged politics”, “promotional 
politics”, or “modern political communications”, have been used to describe what is 
most commonly called “political marketing” (Scammell, 1999). Political marketing can 
be seen as something “democratic parties and candidates actually do to get elected and 
that it is different from earlier forms of political salesmanship” (Scammell, 1999). 
However, according to O’Shaughnessy (2001) there is a risk of using the term political 
marketing “too loosely, to refer to anything from rhetoric to spin doctoring, or simply to 
every kind of political communication that has its genesis in public opinion research”. 

The genre “political marketing” may be seen to function at several levels, since it 
is both descriptive and prescriptive. Descriptive, since it “provides us with a structure of 
business derived labels to explain, map, nuance and condense the exchange dynamics of 
an election campaign”. Prescriptive, since many academics claim that “this is something 
parties and candidates ought to do if they are to fulfill their mission of winning 
elections”. "Political marketing may now be a recognized sub-discipline, but it is also a 
recommendation” (O’Shaughnessy, 2001). 

The American Marketing Association “adopted” the concept of political 
marketing by incorporating the crucial word “ideas” in its redefinition of marketing in 
1985. Thus, the American Marketing Association definition of marketing read: 
“Marketing is the process of planning and executing the conception, pricing, promotion 
and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual 
and organizational objectives” (Wring, 1997). 

Marshment (2009) stated that political marketing is result of a marriage between 
"political" and "marketing".  Harris (2001) defines political marketing as a general 
desire that  is  equated  with  techniques  to  entice  voters  in  a  campaign  to  promote  
both  politicians  and  policies. Application of political marketing mix in politics is  
something that can not be abandoned. Political parties must be  able  to  recognize  
constituents,  sympathizers  and  continuously  observe  what  competitors  do.  Political 
marketing mix  makes  political parties and candidates will be able to  formulate  the  
desired target market and focus  on  desired  target.  In  addition,  concept  of  political  
marketing  mix  strategy  will  support  the  political communication  creation process  
between political parties or candidates  with  character  of  people  who become target 
(Suwignyo, at al 2014). 

Niffenegger (1989) made a model of political process to  shows how political 
marketing mix directed to specific segments and refers  to  classic  marketing concept of  
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4P's (product, price, place, promotion). Marketing mix has the  capacity to include a 
broad  set of variables to adapt to various situations with in  business. Although some 
say the 4P's not enough to respond to development of 21st century, but the search for a 
new paradigm that is dominant for decisions applicable in a variety of new 
environments  including the political environment is still being  debated.  It  needs  long  
way  to  find  a new  and  widely  accepted  as  a  standard  that  can  replace  the  4P's 
Niffenegger (1989)  stated the  political products are  party platforms, past records and 
personal characteristic political price includes  the  economics  cost, psychological cost 
and image. Political distribution includes marketing programs and volunteer programs  
and  political campaign includes advertising, publications  and  vote getter (Suwignyo, 
at al 2014). 

1.2. Differences Between Political Marketing and Mainstream Marketing 
Practices: 

1. Unlike every other purchasing decision, all voters make their choice on the same day. 
Moreover, although there are similarities between opinion polls and brand 
shares’tracking methods, the latter are based on actual purchasing decisions while the 
formerare based on hypothetical questions.  

2. Voting choice, unlike any other purchasing decision, has no direct or indirect 
individual costs attached to it. 

3. Voters have to live with the collective choice even though it may not have been their 
preference.  

4. In elections winner takes all, especially in countries such as the UK where the 
elections system is “first past the post”.  
5. Political parties and candidates are complex intangible products which the voters 
cannot unbundle and thus they have to decide on the totality of the package.  
6. In many countries it is very difficult to form a new and successful party with the help 
of marketing alone.  
7. In most mainstream marketing situations, brand leaders tend to stay in front.  

8. Political arena, unlike the commercial world, is highly charged with ideas, emotions, 
conflict and partisanship.  

9. The use of negative advertising does not apply to mainstream marketing (Menon 
2008). 

Traditional marketing is different from political marketing from many aspects. 
And this situation can lead to some different manners of approach between marketing 
management.   

 Marketing management is the science of choosing target markets and getting, 
keeping, and growing customers through creating, delivering and communicating 
superior customer value (Kotler, 2003). On the other hand, political marketing is the 
marketing of ideas and opinions which relate to public or political issues or to specific 
candidates (Butler and Collins, 1994).  
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The party or candidates use of opinion research and environmental analysis to 
produce and promote a competitive offering which will help realize organizational aims 
and satisfy group of electors in exchange for their votes (Wring, 1997).  

In political marketing we need to make adjustment of mainstream marketing 
system to a political marketing system in which the industry consist of a collections of 
politicians whereby they communicated ideas to a collection of voters with hope in 
return they will get voters’ vote and in achieving this they will need information about 
voters needs and wants through the process of marketing intelligence. This political 
marketing system is depicted in Figure 1. 

 
Figure 1: Political Marketing System, Source: (Nor, et al. 2006) 

1.3. The Differences Between Political Marketing and Election Marketing 
Political marketing is separated to two main parts in its chronology. There is a 

marketing which helps the election campaigns and is called “election marketing”. On 
the other hand, “political marketing” which is especially conducted out of election 
campaigns and election period is done especially in peaceful periods and makes it 
lighter the load of works and studies which will be too late when leaved to the election 
periods. In fact, the politicians cannot convince the electors for not looking after their 
own benefits by the election campaigns and activities near to the election date. The term 
in which they can persuade people is when they do not want anything from the people 
and when they are not candidates. The sentence “The time does not forgive the doings 
without considering it” is precisely valid for this area. A continuing marketing chain of 
studies in all the areas of political life both helps and makes preparations for the 
marketing studies in election term (Bongrand, 1992). First periods of Clinton 
government attracts the attention as an ideological change. Clinton gave to the people 
the things that they want to hear by using true and effective language, words and 
sentences from their mind. This is not only doings special to election times. In Reagan’s 
period, a new political concept came through, called permanent campaign. The meaning 
is: using the same methods to come into the management in order to maintain it. 
Besides explaining the aim of political marketing, this concept turned the political 
marketing into integrity of principles, and differed from being some games and tricks to 
have the government (O’Shaughnessy, 2001). 
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1.4.The Political Marketing Process. 

The political marketing process as outlined in Figure 2 consists of four parts, 
namely the party (or candidate) organization, the environment which conditions its 
development, the strategic mix it deploys, and ultimately the market it must operate in 
adopting the maxim of Schumpeter (1943) that democracy is primarily concerned with 
parties’ “competitive struggle for (the) people’s vote”, Gamble contends that:  

 “The main components of the modern political market are three; the  existence of 
a mass electorate; competition between two or more  parties for the votes of this 
electorate; and a set of rules governing this  competition” (Gamble 1974).  

Within the political market the key relationship is based around a concept central 
to marketing theory, namely that of exchange between buyer and seller. Thus citizens 
give their votesto politicians who, when elected, purport to govern in the public interest 
(Scott, 1970 and Lane, 1993). In a modern democracy the right to vote, commonly 
associated with the age of majority, allows for a mass electorate which can typically 
number well into the millions. 

 
Figure 2. Political Marketing Process, Source: Wring, 1997 

2. Hypotheses of the Study 
Political marketing is separated into two, and especially the one which is 

conducted within election terms is called “election marketing”. On the other hand, 
“political marketing” which is especially conducted out of election campaigns and 
election period, is done especially in peaceful periods and its effects are seen in 
elections and election periods (Bongrand, 1992).  
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In this regard, the hypotheses of the study involve election term and non-election 
term. The first hypothesis shows the effects of the political parties on the electors within 
the election period which is near to the elections.  

H1: Elections marketing affects preferred political party of electors. 
         The second hypothesis is related with the non-election term image and activities of 
a political party. It investigates the effects of the party leader, party program, image of 
party, behaviors of party workers and the messages of party on public in non-election 
term.  
H2: Political marketing affects preferred political party of electors. 

3. Research Method 
3.1. Collection of Data 

The study which tries to investigate effects of political marketing on elections 
behavior, regarding the methods used, it is a positivist research because it applies 
deduction method, uses quantitative data, evaluates objectively and tests the hypothesis. 
Besides that, the research is an explanatory type since it explains the effects of political 
marketing on elections behavior. In terms of data acquisition, it is a survey research, 
since survey method is used (Altunışık, et al. 2010). 

As data acquisition method in the study, the quantitative survey method was used. 
A five-level Likert scale was used in the research. The answer categories of the levels 
were: 1: Strongly disagree; 2: Disagree; 3: Indecisive; 4: Agree; 5: Strongly agree.  

The scale used in the study was developed by the author drawing upon various 
researches previously published. In the development of the scale, firstly the variable that 
would be measured was determined and a deductive understanding was developed. In 
the creation of the pool of the items relating to the scale, a context and environment 
were determined which are suitable to the conceptual structure, and the questions were 
prepared by empathizing with answerers. Questions twice as many as the number of 
planned items were prepared, and the final shape of the scale was given by consulting 
specialists and eliminating similar items. The questionnaire was primarily applied to 50 
people as a pilot application. The results obtained were assessed by Cronbach's alpha to 
determine reliability. 

The survey consists of three parts. The first part is investigating the effect of 
elections marketing on the voters. The questions in the first section of the scale were 
prepared by developing the scales applied by Çakır and Biçer (2015) and Bayraktar, 
(2009). The questions in this part aim to measure the effect of political marketing 
methods of the political parties in elections period. It was formed regarding the first 
hypothesis (H1: Elections marketing affects preferred political party of electors). 

The second part consists of the ideas of Butler and Collins (1994), Lock and 
Harris (1996) as a political product related with political parties and candidates. The aim 
of the part is to investigate the effects of, as a political product, the image of political 
parties, leaders and programs; and to measure the accuracy of the second hypothesis 
(H2: Political marketing affects preferred political party of electors). 

In the last part of the survey, there are demographic features of the participants to 
the survey. 
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3.2. Population and Sample 

The number of voters in 1 November 2015 elections is 56.965.000. This number 
is the total universe of the survey. Since it is impossible to reach to the whole universe, 
sampling method was used. Convenience sampling method was used, specifically. As 
the sampling size was being determined, sampling formula which is used for 
quantitative variables and is regarded unlimited or unknown-sized universes was 
utilized (Özdamar, 1999).  

The questionnaire was filled out by the participants from different towns and 
cities of Turkey, between the dates 12-26 October. The survey form is applied to 450 
people which is above the limit value of n=384. 50 questionnaires were disregarded 
because of missing or deficient answers, and 400 survey forms were analyzed. 

3.3. Data Analysis 
The gathered data through the survey was described by calculating frequency and 

percentage distribution, arithmetic mean and standard deviation. Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) and Bartlett Test to determine sample size, Cronbach Alpha Coefficient for 
reliability analysis, “t-test” and “Variance (ANOVA) Analysis” for unrelated 
measurements to compare demographic features and ideas of the participants; were 
utilized. The analyses were done by the help of SPSS 18.0 program. 

4. Research Findings 

4.1.Validity and Reliability Analysis 
Cronbach Alpha Coefficient which is calculated using internal consistency 

method was regarded for reliability analysis. The alpha coefficient is defined as 
weighted average standard change and is calculated by taking the ratio of the 
summation of variances of expression, k in the scale to the general variance.  

According to results of the reliability analysis, with α=0.898, the questionnaire is 
a reliable survey. 

Table 1. Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,898 20 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test is a method to measure the reliability of the 
sample size. Bartlett test is one of the tests which are used to check the consistency of 
the variables (Pett, Lackey ve Sullivan, 2003, s. 77). Kaiser-Meyer-Olkin value shows 
the sufficiency of the sample size (KMO=0.896), and Bartlett test shows the feasibility 
of the factor analysis for globalizing (x2=4135.055 ve p<0.001).  

Table 2. Kaiser-Meyer-Olkin and Bartlett Tests 

Kaiser-Meyer-Olkin (Sufficiency of the Sample Size)                     .896 

 
Barlett Test 

Ki square value                4135,055 

Significance Level                 .000* 



 
 

A. Uyar 8/2 (2016) 31-44 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

38 

 

According to Table 3, 56.8% of the participants are male and 43.4% are female. 
50% of them are between the ages 15-30. 40% of the participants are bachelor and 60% 
of them have monthly income between 0-1000 Turkish Liras.  

Table 3. Demographic Specifications of the Participants  
Variable N Percentage Variable N Percentage 

Gender   Marital Status   
Male 227 56,8 Married 208 52,0 
Female  173 43,3 Single 192 48,0 
Total 400 100 Total 400 100,0 
Age   Education   
0-15 11 2,8 Primary Sc. 69 17,3 
15-30 202 50,5 Secondary Sc. 72 18,0 
30-45 111 27,8 Highschool 87 21,8 
45-60 58 14,5 University 163 40.8 
60 and higher 18 4,5 M.S and PHD 9 2,3 
Total 400 100 Total 400 100 
Job   Monthly Income (TL)   
Officer 57 14,3 0-1000  243 60,8 
Laborer 54 13,5 1000-2000  90 22,5 
Retiree 24 6,0 20000-3000 38 9,5 
Teacher 15 3,8 3000-4000 9 2,3 
Student 78 19,5 4000-5000 20 5,0 
Freelancer 100 25,0 5000 - upper 400 100,0 
Housewife 41 10,3 Total 243 60,8 
Tradesman 30 7,5  
Unemployed 1 ,3 
Total 400 100,0 

4.2. Perceptions of the Participants About Elections Marketing 

The percentage frequency distribution, arithmetic average and standard deviation 
values of the perceptions of the participants are shown in this section (From Table 1: 1: 
Strongly Disagree; 2: Disagree; 3: Indecisive; 4: Agree; 5: Strongly Agree). According 
to Table 4, “Face to face interviews of the candidates of the parliament affect my 
choice” has the highest arithmetic average (x=2.79). About 30% of them answered 
agree or strongly agree to this question. “Home visits by the political parties affect my       
choice” (x=2.48) is the second most effective idea for the participants. The participants 
are affected the least by the brochures and leaflets of the parties (x=2.02). Also public 
meetings by the political parties are less effective. About 13% of the participants think 
that the public meetings have influence on their ideas.  

According to Table 4, the marketing methods which make face to face 
communication, make contact and build close relationships are more effective; whereas 
leaflets, brochures, promotions and advertisements on different places are almost non-
effective. 
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Table 4. Perceptions of the Participants about Elections Marketing 
 
  “... affect my   political 
choice” 

1 2 3 4 5  
 

x 

 
 

s.s. 
f % f % f % f % f % 

Public meetings 154 38,5 137 34,3 55 13,8 40 10,0 14 3,5 2,06 1,112 

Brochures and leaflets 148 37,0 145 36,3 67 16,8 31 7,8 9 2,3 2,02 1,026 

Political posters 131 32,8 139 34,8 69 17,3 46 11,5 15 3,8 2,19 1,125 

TV advertisements 118 29,5 154 38,5 61 15,3 54 13,5 13 3,3 2,22 1,110 
Radio  
advertisements  

127 31,8 140 35,0 73 18,3 51 12,8 9 2,3 2,19 1,086 

Newspaper advertisements  130 32,5 141 35,3 59 14,8 58 14,5 12 3,0 2,20 1,133 

The Internet advertisements 140 35,0 144 36,0 75 18,8 35 8,8 6 1,5 2,06 1,011 
Home visits by political 
parties 

 
97 

 
24,3 

 
112 

 
28,0 

 
109 

 
27,3 

 
66 

 
16,5 

 
16 

 
4,0 

 
2,48 

 
1,144 

Musics and messages of the 
party vehicles 

 
132 

 
33,0 

 
107 

 
26,8 

 
87 

 
21,8 

 
60 

 
15,0 

 
14 

 
3,5 

 
2,29 

 
1,175 

Promotions distributed by the 
political parties 

 
132 

 
33,0 

 
147 

 
36,8 

 
72 

 
18,0 

 
42 

 
10,5 

 
7 

 
1,8 

 
2,11 

 
1,038 

Face to face interviews done 
by the candidates 

 
72 

 
18,0 

 
100 

 
25,0 

 
108 

 
27,0 

 
81 

 
20,3 

 
39 

 
9,8 

 
2,79 

 
1,233 

Organizations of the parties, 
i.e concert, tour, ceremony, 
dinner invitation 

 
117 

 
29,3 

 
141 

 
35,3 

 
56 

 
14,0 

 
61 

 
15,3 

 
25 

 
6,3 

 
2,34 

 
1,222 

The arithmetic values of the participants’ perception about elections marketing are 
generally low (Table 4). By that condition, the hypothesis of “H1: Elections marketing 
affects preferred political party of electors” is denied. 

4.3. Perceptions of the Participants About Political Marketing 
The percentage frequency distribution, arithmetic average and standard deviation 

values of the perceptions of the participants about political marketing are shown in this 
section (From Table 1: 1: Strongly Disagree; 2: Disagree; 3: Indecisive; 4: Agree; 5: 
Strongly Agree).  

According to Table 5, the most effective factor for the choices of the electors is 
behavior of political parties to them. About 64% of the participants agree or strongly 
agree to the idea: “Behaviors of the representatives of political parties affect my 
choice”. According to this result, most of the electors do not thing through ideological 
manner and they may change their political choices regarding to the behaviors of the 
parties. 57% of the electors think the leader of a political party is important for their 
political choices; whereas 59% of them think it is important that for a party to show up 
in every part of the country and not to be a local and regional party. The program of a 
party is the political factor which has the least effect on their choices (x=3.01). 
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Table 5. Perceptions of the Participants about Political Marketing 
   “... affect my   political 
choice” 

1 2 3 4 5  
    x 

 
ss. 

f % f % f % f % f % 

Party leader 53 13,3 61 15,3 65 16,3 146 36,5 75 18,8 3,32 1,303 

Messages of the 
party 
 

51 12,8 63 15,8 62 15,5 160 40,0 64 16,0 3,31 1,272 

Program of the party 61 15,3 85 21,3 95 23,8 106 26,5 53 13,3 3,01 1,273 

Image of the party  
among the public 

58 14,5 54 13,5 66 16,5 151 37,8 71 17,8 3,31 1,309 

Being active  
nation-wide of the  
party 

 
55 

 
13,8 

 
58 

 
14,5 

 
53 

 
13,3 

 
145 

 
36,3 

 
89 

 
22,3 

 
3,39 

 
1,342 

Candidates of  
the party 

52 13,0 62 15,5 68 17,0 143 35,8 75 18,8 3,32 1,298 

Behaviors of  
representatives of 
 the party to people 

 
58 

 
14,5 

 
43 

 
10,8 

 
43 

 
10,8 

 
149 

 
37,3 

 
107 

 
26,8 

 
3,51 

 
1,369 

Arithmetic averages values of the perceptions of the participants about political 
marketing are generally high (Table 5). By this, the hypothesis “H2: Political marketing 
affects preferred political party of electors” is accepted. 

4.4. Comparison of the Ideas of the Participants about Political Marketing 
The results of t-test which had been done to determine whether the ideas of the 

participants about political marketing change according to their gender or not, are 
shown in Table 6. 

Table 6. T-Test Results for the Comparison of Ideas of the Participants about 
Political Marketing Regarding Their Gender 

Gender N Mean Std. Deviation t p 
Political 
Marketing 

Male 227 3,4235 ,93946 5.894 0.016 
Female 173 3,1594 1,03680 

According to Table 6, there is a statistical difference between male and female 
approach to political marketing on p=0.05 significance level (p=.016<p=.05). Males 
think political marketing influences more their political choices. 

The results of variance analysis which compares perceptions of the participants 
about election marketing according to their income are shown in Table 7.  
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Table 7. The Results of Variance Analysis Comparing Perceptions of the 
Participants about Election Marketing According to Their Income 

According to Table 7, there is a statistical difference among the levels of income 
for the approaches of the participants to elections marketing on p=0.05 significance 
level (p=.001<p=.05). As the incomes of the electors increase, the levels of being 
affected by elections marketing also generally increase. Especially the people who have 
monthly incomes of 3000-4000 and 5000-upper are influenced more than the others by 
elections marketing.  

The results of variance analysis which compares perceptions of the participants 
about election marketing according to their education level are shown in Table 8.  

Table 8. The Results of Variance Analysis Comparing Perceptions of the 
Participants about Election Marketing According to Their Education Level 

Education Level N Mean Std. 
Deviation 

F p 

Primary 69 2,1159 ,81690  
 
 

3.542 

 
 
 

0.004 

Secondary 72 2,0822 ,67490 

Highschool 87 2,2749 ,78494 

Associate Degree 89 2,1816 ,79669 

Bachelor 74 2,5135 ,80924 

M.S/PhD 9 2,7037 ,72182 

Total 400 2,2458 ,79038 

According to Table 8, there is a statistical difference among the levels of 
education for the approaches of the participants to elections marketing on p=0.05 
significance level (p=.004<p=.05).  

By investigating Table 8, it is seen that the people who have master’s degree or 
PhD are more affected by elections marketing. 

5.Discussion and Conclusion 
Political marketing is the name for all the marketing activities of political parties 

both in and out of election periods. Political marketing has the marketing mix elements 
just as commercial marketing. The products of political marketing are leader, program, 
ideology of a party, etc. The price is not money, instead, exchange of messages of the 
party and votes of the electors. Promotion is all the effort of advertisement, public 

 Income N Mean Std. 
Deviation 

F p 

1000-2000 243 2,1440 ,79542  
 

4.589 

 
 

0.001 
2000-3000 90 2,3157 ,75177 
3000-4000 38 2,6535 ,78042 
4000-5000 9 2,0093 ,74704 
5000 and upper 20 2,5000 ,63981 
Total 400 2,2458 ,79038 
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relations and introduction done by political parties or candidates. Distribution involves 
conducting activities country-wide, delivering the given messages and promises in time 
etc. By this aspect, political marketing should have done professionally and in a 
systematic and programmed way, just like commercial marketing. 

Political parties are doing various activities in elections periods to influence 
electors. They use different tools to reach electors during their activities. Researching 
effect levels of these tools which can be called as political propaganda tools on electors, 
researching which tools have more influence and in what circumstances are very 
important for the future of political propaganda activities. 

This study investigates how the marketing studies affect the electors in 1 
November 2015 elections in Turkey. According to the results from the study, the 
marketing studies which are done in the elections period do not have much effect on the 
electors (Table 4). In other words, the activities which are done when the elections are 
near do not change the choice of the voters (“H1: Elections marketing affects preferred 
political party of electors” hypothesis is denied). From this aspect, we can say that the 
marketing funds spent by parties in elections terms are in vain mostly and they do not 
the choices of electors. However, the electors find face-to-face and individual 
interviews and visits more sincere than other marketing activities. It is seen that one-to-
one marketing in which candidates or parties visit the voters one by one and listen to 
them, make special marketing for them is effective for the voters. So, marketing 
activities in election times are not effective, but among them one to one marketing is the 
most effective one. 

It is seen that marketing activities which are done in non-elections times are pretty 
much effective on the electors (Table 5). Especially behaviors of candidates and parties 
to the voters, conducting activities country-wide and the charismatic personality of the 
leader are effective factors for choices of the electors (The hypothesis “H2: Political 
marketing affects preferred political party of electors” is accepted). Long term and 
continuous marketing activities are important in political marketing, just like in 
commercial marketing. From this aspect, the approaches such as Costumer Relationship 
Management (CRM), Relational marketing, Customer loyalty are valid also in political 
marketing. While short term and in-elections period marketing activities do not affect 
the voters, long and non-elections term marketing activities are effective on the electors. 

Political marketing factors interest males more than females (Table 6). In 
addition, as income and education levels increase, the effect of political marketing also 
increases (Tables 7 and 8). The reason of this condition may be being more interested of 
high-income and high-culture level people to parties and their approaches. The people 
who are in low level income and education determine their choices according to their 
daily economic and social life; so they do not give importance on the propaganda 
methods. 

The candidates who have to make political marketing and the parties which want 
to introduce them in better ways to the electors should utilize all aspects of modern 
marketing and should have more long term relations with the electors. Only the short 
term relations within the election times will not be effective enough on choices of the 
voters. A warm one-to-one relationship with the electors and a long term professional 
marketing strategy will increase the effect of political marketing on the voters; and will 
be a key for achievement of parties. 



 
 

A. Uyar 8/2 (2016) 31-44 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

43 

References 

Altunışık, R, Coşkun, R, Bayraktaroğlu, S,  Yıldırım, E. (2010). Sosyal Bilimlerde             
Araştırma Yöntemleri, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.  

Bayraktar, S. (2009). Siyasal Pazarlama Uygulamalarının Seçmen Tercihleri Üzerine                       
Etkileri:  İzmir İli Örneği. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi. Isparta. 

Bongrand, M. (1992). Politikada Pazarlama, İletişim Yayınları, İstanbul.  

Butler, P., Collins, N., (1994). "Political Marketing: Structure And Process", European 
Journal of Marketing, Vol.28, No. 1, 19-34. 

Çakır, H. ve Biçer, A. (2015). "Türkiye Yerel Seçimlerinde Seçmen Tercihlerini 
Etkileyen Kriterler: 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri Kayseri Örneği",  Erciyes      
İletişim Dergisi Akademia, Cilt: 4, Sayı:1, (98-112). 

Gamble, A. (1974). The Conservative Nation, Routledge Kegan and Paul, London.  

Gegez, E, (1990).  "Pazarlamanın Gelişim Süreci Ve Politik Pazarlama”, Pazarlama 
Dünyası Dergisi, Yıl.4, Sayı. 19,  39-40 

Harris,  P.  (2001).  "Machiavelli Political  Marketing  And  Reinventing  Government", 
European  Journal  of Marketing, Vol. 35, No. 9-10, 1135-1154. 

Karakaya, Y. (2000). Politik Reklamcılık ve Bir Uygulama Örneği, Marmara 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul. 

Kotler, P. (2003). A Framework For Marketing Management, Prentice Hall, New 
Jersey. 

Lane, R. (1993). “Voting And Buying: Political Economy On The Small Stage”, paper 
presented at the Annual Meeting of the Society for the Advancement of Socio-
economics, New York School for Social Research, New York. 

Lock  Harris (1996). “Political Marketing: Vive la Difference”, European Journal of 
Marketing, No: 30, 21-31. 

Marshment, J. (2001). "The Marriage of Politics And Marketing", Political Studies, Vol. 
49, No. 4, 692-713. 

Marshmen, J. (2009). Political Marketing, Principles And Aplications, Routledge, US.  
Menon S. (2008), Political Marketing: A Conceptual framework. ICFAI Business 

School, Ahmedabad. Online at http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12547/MPRA  
Niffenegger., P.B. (1989). "Strategis for Success  from The Political Marketers". The 

Journal of Consumer Marketing,  Vol:6,  No:1, 45-51. 
Nor., C, Asaari., M, Karia., N, Haron., M, (2006). "Political Marketing vs. Commercial 

Marketing: Something in Common for Gains", 6th Global Conference on Business 
& Economics, USA. 

O’Shaughnessy, N.J. (2001). " The Marketing of Political Marketing". European 
Journal of Marketing, Vol.35,  No. (9/10), 1047-1057.  

Pett, M. A., Lackey, N. R., Sullivan, J. J. (2003). Making Sense of Factor Analysis, 
Sage Publications, London. 



 
 

A. Uyar 8/2 (2016) 31-44 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

44 

Savigny, H.,  Temple, M. (2010). "Political Marketing Models: The Curious Incident Of 
The Dog That Doesn't Bark. Heather Savigny And Mick Temple. The Media And 
Political Marketing". Political Studies,  Vol.58,  No.5, 1049-1064. 

Scammell, M. (1999).  "Political Marketing: Lessons for Political Science". Political 
Studies, Vol. XL, No.VII, 718-739. 

Schumpeter, J. (1943), Capitalism, Socialism and Democracy, Urwin, London,  
Scott, A.M. (1970), Competition in American Politics, Holt, Rinehart and Winston, 

New York.  
Suwignyo.,W, Armanu, R, (2014).  "Effect of Political Marketing Mix on Constituents 

Behavior in Selecting Candidates and Political Parties: Theoretical Studies in 
Legislative Elections", International Journal of Business and Management 
Invention, V. 3,  No. 10, 47-54. 

Wring, D. (1997). "Reconciling Marketing with Political Science: Theories of Political 
Marketing",  Journal of Marketing Management, Vol.13, No. 7, 651–63. 

 

 
 



DOI:10.20491/isarder.2016.169 
 

                                                                           

 
 

Duygusal Zekânın Örgütsel Sinizme Etkisi:  Otel İşletmeleri 
İşgörenleri Üzerinde Bir Araştırma 

The Effect Of Emotional Intelligence on Organizational Cynicism: 
Research on Hotel Employees  

 
Elbeyi PELİT 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 
Turizm Fakültesi, 

03200, Afyonkarahisar, Türkiye 
elbeyipelit@aku.edu.tr 

 

Çağatay AYANA 
Afyon Kocatepe Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
03200, Afyonkarahisar, Türkiye 

cagatay.ayana@hotmail.com 
 

Özet 
Bu çalışmanın amacı, otel işletmeleri işgörenlerinin duygusal zekâ düzeylerinin 

örgütsel sinizm davranışları üzerindeki etkisinin belirlenmesidir. Afyonkarahisar 
merkezde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmeleri işgörenleri üzerinde 
gerçekleştirilen bu çalışmada; veriler anket tekniği ile toplanmış olup, katılımcıların 
duygusal zekâ ve örgütsel sinizm düzeyleri, betimsel istatistikler kullanılarak 
çözümlenmiştir. Ayrıca katılımcıların duygusal zekâ ile örgütsel sinizm düzeylerinin 
bazı bireysel özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği t-testi ve one-way anova 
testi ile analiz edilmiştir. Buna ilave olarak işgörenlerin duygusal zekâ ile örgütsel 
sinizm düzeyleri arasındaki ilişki/etkinin belirlenmesinde korelasyon ve regresyon 
analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgular, otel işletmeleri 
işgörenlerinin duygusal zekâ ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında ters yönlü bir 
ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. Bu doğrultuda işgörenlerin duygusal zekâ 
düzeyleri arttıkça örgüte yönelik geliştirmiş oldukları sinizm 
tutumlarında/davranışlarında bir azalma meydana gelmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Duygusal zekâ, örgütsel sinizm, işgören, otel işletmeleri. 
Abstract 

The aim of this study is to determine the effect emotional intelligence on hotel 
employees' organizational cynicism behavior.  This study has been carried out on the 
employees working in the five star hotels in Afyonkarahisar and the data was gathered 
through survey technique. The emotional intelligence and organizational cynicism level 
of the participants were analyzed using descriptive statistics. Also, whether participants' 
emotional intelligence and organizational cynicism level vary according to some 
individual characteristics hypothesis was analyzed with t-test and one-way ANOVA test. 
In addition, correlation and regression analysis were utilized in determining the 
effect/relationship between levels of the hotel employees' emotional intelligence and 
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organizational cynicism. The findings from the research show that there is an inverse 
relationship between hotel employees’ organizational cynicism level and emotional 
intelligence level.  In this direction, it was found out that as the employees' emotional 
intelligence level increases, their attitude towards organizational cynicism decreases.  
Keywords: Emotional intelligence, organizational cynicism, employee, hotels. 

Giriş 
İşgörenlerin, çalıştıkları örgütlerde sürekli olarak olumsuzluklar yaşaması örgüte 

karşı bazı olumsuz tutumları benimsemesine ve bu tutumları davranışa yansıtmasına 
neden olur (Andersson, 1996: 1398). Söz konusu bu olumsuz tutum/davranışlardan biri 
olan örgütsel sinizm, örgütlerin ve örgüt yöneticilerinin önemle üzerinde 
durduğu/durması gereken konular arasında olup, bu tutumların/davranışların 
giderilmesine yönelik çözüm geliştirme çabalarının önemi her geçen gün daha da 
artırmaktadır. Bu aşamada özellikle bir birey olarak işgörenin taşıdığı duygu ve 
düşüncelerin çalışma sürecinde örgüte yönelik tutumlarda da önemli düzeyde etkiye 
sahiptir. Nitekim işgören duygularının, görevlerinin yerine getiriliş biçimine olumlu ya 
da olumsuz olarak doğrudan etkilerini görmek mümkündür. Özellikle insan unsurunun 
ön planda olduğu işlerde duyguların yoğunluğu daha da fazla hissedilmektedir. Bu gibi 
işlerde bireylerden duygularını kontrol etmeleri ve yönlendirmeleri beklenmektedir 
(Akçay ve Çoruk, 2012: 4). Bu kapsamda söz konusu duyguların, yönetimi önem 
kazanmakta ve çalışanların duygusal zekâ düzeylerinin geliştirilmesi gündeme 
getirmektedir. 

Duygusal zekâ, bireylerin öncelikle kendi duygularını anlamalarını ve 
yönetebilmelerini sağlayan, bunun yanında başkalarının duygularını anlayabilme, 
empati kurabilme, motivasyon arttırma ve özgüven duygusunu geliştirme olanağı 
tanıyan bir kavramdır. Bu sebeple, günümüzde duygusal zekâ kavramı işletmecilik ve 
yönetim alanında önem kazanmaktadır (Doğan ve Demiral, 2007: 210 ). Nitekim Özata 
ve Aslan (2008) gerçekleştirmiş oldukları çalışmada, duygusal zekâ düzeyi yüksek olan 
işgörenlerin, işletmelerine karşı bağlılık, yöneticisine karşı sorumluluk ve işe olan 
duyarlılık duygularının daha fazla olduğu sonucuna ulaşmışlardır.  Söz konusu bu 
durum özellikle birebir hizmet sunumunun ve etkileşimin oldukça önemli olduğu bir 
hizmet işletmesi olan otel işletmeleri çalışanları açısından daha da önemli bir konum 
almaktadır. Çünkü özellikle hizmet sunumu sırasında çalışanların işletmeye karşı 
geliştirdiği/geliştireceği olumsuz tutum ve davranışların işletmelere telafisi oldukça 
maliyetli veya çok zor olacak olumsuz etkilere yol açacaktır. Bu kapsamda bu alandaki 
mevcut durumunun ortaya konularak önerilerin geliştirilmesine dönük araştırmalar 
önemlidir. Bu doğrultuda, bu araştırmada otel işletmeleri işgörenlerinin mevcut 
duygusal zekâ düzeylerini ortaya koyarak örgütsel sinizm üzerindeki etkisi belirlenmeye 
çalışılmış ve elde edilen bulgular doğrultusunda, ilgili taraflara konuyla ilgili öneriler 
sunulmuştur. 

1. Duygusal Zekâ: Çalışan ve Örgüt Açısından Önemi 
“IQ sizi işe aldırır ancak sizi terfi ettiren EQ’dur.” 

 Naney Gibbs 

Bireylerin aldıkları her kararda mantığın varlığı olduğu kadar duygularında 
etkisinden bahsetmek mümkündür. Duygular, insan hayatının her alanında yer 
almasının yanı sıra bireylerin herhangi bir eyleme dönük verdikleri kararları 
yönlendiren önemli bir unsur haline gelmiştir. Duygusal zekâ, “(EQ, 
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emotionalquotient)” bireylerin öncelikle kendi duygularını anlamalarını ve 
yönetebilmelerini sağlayan, bunun yanında başkalarının duygularını anlayabilme, 
empati kurabilme, motivsayon arttırma ve özgüven duygusunu geliştirme olanağı 
tanıyan bir kavramdır (Doğan ve Demiral, 2007: 210). Duygusal zekâ kavramının 
kökenleri 1920 ve 1930’lu yıllarda IQ kavramının popülerleşmesinde etkili olan, 
tanınmış psikolog E.L. Thorndike (1920)’nin, Harper’s Magazine’deki “Intelligence 
and Its Uses” adlı makalesinde; duygusal zekânın bir yönü olan sosyal zekânın, 
başkasını anlayabilme ve insan ilişkilerinde akıllıca davranabilmenin IQ’nun başlı 
başına bir parçası olduğunu öne sürmesiyle ilgi çekmeye başlamıştır. Bu anlamda sosyal 
zekâ; insanları anlama, yöneltme ve sosyal ilişkilerde mantıklı davranmayla ilgili 
yetenekler olarak değerlendirilmektedir (Perez, Petrides ve Furnham, 2005: 124, 
Goleman, 2000: 98). Bununla birlikte duygusal zekâ kavramı, 1995 yılında psikolog 
Daniel Goleman tarafından yayınlanan “ Duygusal Zekâ” adlı kitap ile dikkat çekmiştir. 
1990’lı yıllardan itibaren daha çok akademik alanlarda çalışma konusu olarak ön plana 
çıkan bu olgu günümüzde “IQ” ile sıkça karıştırılır durumdadır (Aslan ve Özata, 2008: 
80). Ayrıca günlük hayat içerisinde “EQ” ve “IQ” arasında sıkça karşılaştırmalara da 
rastlanılmaktadır. Özellikle Daniel Goleman; “Duygusal Zekâ Neden IQ ‘dan Daha 
Önemlidir?” adlı kitabın da bu karşılaştırmalara oldukça açıklayıcı örnekler vermiştir. 

Goleman (2000), kitabında duygusal zekânın “ kendini motive etme, aksiliklere 
rağmen yoluna devam edebilme, dürtüleri kontrol ederek, kişisel tatminleri 
erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünülmesine izin vermeme, 
kendini başkasının yerine koyabilme ve umut besleme” faktörlerini içerdiğini 
belirtmektedir. Bu doğrultuda Mayer, Salovey ve Caruso (2000), Goleman (2000)’ın 
duygusal zekâya ilişkin belirttiği faktörleri de içerecek şekilde duygusal zekâ modelinin 
duygusal sistemleri içeren dört boyutu üzerinde durmaktadır. Ayrıca işgörenlerin 
duygusal zekâ düzeylerini ölçmeye yönelik Chan (2004; 2006) tarafından söz konusu bu 
4 boyuta dayanan 12 ifadeli ölçek oluşturulmuştur. Bu araştırmada da kullanılan söz 
konusu bu boyutların içerikleri aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

Duygusal Değerlendirme: Duygusal zekâ, duyguların algılanıp ifade edilmesiyle 
başlar. Burada söz konusu olan; yüz ifadelerindeki, ses tonundaki, sanat objelerindeki 
duyguları hissedip değerlendirmek olarak ifade edebilir. 

Empatik Duyarlılık: Bir kişinin anlatmak istediklerini ses tonu, el-kol hareketleri 
veya diğer sözsüz kanallardan ifade edilmesi ile kişinin karşısındakinin hislerini 
anlayabilmesi empatik duyarlılık olarak açıklanabilir. 

Pozitif Duygusal Yönetim: Duygusal zekâ açısından umutlu olmak, kişinin zorlu 
engeller veya yenilgiler karşısında bunaltıcı kaygıya, teslimiyetçi bir tutuma ya da 
depresyona yenik düşmemesi anlamına gelir. Gerçekten de umut besleyebilen kişiler 
hedeflerine doğru ilerlerken diğerlerine oranla daha az depresif, genelde daha az kaygılı 
ve duygusal açıdan da daha az sıkıntılı görünürler. 

Duyguların Olumlu Kullanımı: Olumsuzluktan rahatsız olmamak, bir çeşit 
iyimser inkâr yolu ile olumlu bir çözümlemedir ve belki de sarsıntı sonrası stres 
bozukluğu gibi daha şiddetli kişilik çözülmesi durumlarında rol oynayan sinirsel 
mekanizmaların da ipucu olabilir. Kişinin kendi duygularını düzene sokması açısından 
başarılı bir strateji gibi gözükmektedir, ancak kişinin özbilinci bakımından bedelinin ne 
olduğu tam olarak bilinemeyen bir problem çözücüdür. 

Duygular, insanların sadece kendi benliklerinde değil aynı zamanda toplumsal 
yapılar dâhilinde de önemli bir yer tutmaktadır. Toplumsal yapıların varlığı için, 
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duyguların; aktarımı, aktarma yöntemleri, aktarma zamanları dahi önem kazanmaktadır. 
Toplumsal yaşam içerisinde duygular; başkalarının sınırlarını aşmamak/geçmemek 
şartıyla, rahatlıkla kontrol edilerek aktarılabiliyor ve yaşanabiliyor olmalıdır. Bu ise 
ancak kişilerin “benlik” duygusundan “biz” duygusuna geçebilmesiyle gerçeklik 
gösterebilir. Bu noktada duygusal zekânın başkasının duygularını anlayabilme bölümü 
kullanılarak “biz” anlayışının daha kolay yaşatılabileceği söylenebilir. Kurumları da bir 
toplum olarak düşündüğümüzde ise işgörenler görüşlerine ve düşüncelerini birbirlerine 
rahatça açabiliyor, birbirini eleştirebiliyor ve bundan kimse incinmiyorsa, kurumda 
işbirliği ve dayanışma duygusu varsa çalışanlar rahatlıkla yeni girişimlerde 
bulunabiliyor ve bu yönde destekleniyorsa, diğer bir söylemle kurumda “biz” duygusu 
varsa işte o zaman o kurumun yüksek duygusal zekâ boyutunda çalıştığını belirtmek 
mümkündür (Doğan ve Demiral, 2007: 221). Ayrıca kurumlar içerisinde “biz” 
duygusunun yakalanması işgörenleri kurum içerisinde daha huzurlu ve verimli 
çalışmasını destekler. 

Konuyla ilgili olarak, Özata ve Aslan (2008), çalışmalarında Konya’daki hastane 
çalışanlarının duygusal zekâ ve tükenmişlik düzeylerinin etkileşimini ele almışlardır. 
Çalışma sonucuna göre, çalışanların duygusal zekâ ile tükenmişlik düzeyleri arasında 
negatif yönlü yüksek ilişki saptanmıştır. Ayrıca çalışanların duygusal zekâ düzeyinin 
artışı çalışanların işlerine karşı duyarlılık düzeylerinin artması sonucunu da ortaya 
çıkarmıştır. Öneri olarak ise EQ’nun arttırılabilir olmasından dolayı, işgörenlerin EQ 
düzeyleri arttırılarak, işe olan duyarlılığın arttırılabileceği ilgili çalışmada ifade 
edilmiştir. Fortune 500 listesindeki işletmelerin 44’ü üzerinde gerçekleştirilen bir 
çalışmada, duygusal zekâ düzeyleri yüksek olan satış elemanlarının toplam geliri 
ortalamanın iki katına çıkarabildikleri hesaplanmıştır. Yine başka bir çalışmada 
%10’luk bir farkla daha yüksek duygusal zekâya sahip olan teknik program 
yapımcılarının duygusal zekâ düzeyleri düşük olan çalışanlara kıyasla üç kat daha hızlı 
program yazılımı geliştirdikleri belirlenmiştir (Poskey, 2013). Konuyla ilgili olarak 
araştırmalar da göstermektedir ki işgörenlerin duygusal zekâ düzeylerinin yüksek 
olması hem işletme açısından hem de çalışanlar açısından olumlu sonuçları beraberinde 
getirmektedir. 

Duygusal zekâ becerisine sahip kurumlarda, çalışanların verimliliği artmakta, 
liderin gelişimi, personel güçlendirme, motivasyon, yaratıcılık, yenilikçilik ve zaman 
yönetimi daha kolay sağlanabilmekte ve bunların doğrultusunda kurumsal başarı 
gelmektedir (Stock, 2006). Genel anlamda, duygusal zekâ, bireysel bazda yapılan ve 
toplumsal alanda (işletmeler, kurumlar, toplumlar vb.) etkilerini gördüğümüz davranış 
ve ya tutumların, duygularla yönetilmesi olarak açıklanabilir. Özellikle hizmet sunan 
işletmelerde işgörenlerin tutum veya davranışları müşteri memnuniyetinin büyük ölçüde 
belirleyicisi olabilmektedir. Özata ve Aslan (2008)’ın çalışmasında da belirtildiği gibi 
işgörenlerin sahip olduğu duygusal zekâ düzeyleri ile doğru orantılı olarak işe olan 
duyarlılığı da etkilemekte ve bu durum da müşteri memnuniyetine dolaylı olarak olumlu 
bir şekilde yansımaktadır. Bireylerin IQ düzeyleri ne kadar yüksek olursa olsun, 
iletişimin ve sosyal etkileşimin var olduğu her alanda “EQ” en az IQ kadar 
yönlendiricidir. EQ düzeyleri yüksek olan işgörenlerin işe olan duyarlılığının yüksek 
olması birçok faydayı (örgütsel vatandaşlık duygusu, örgüte karşı bağlılık, müşteri 
memnuniyeti sağlama isteği vb.) sağlar. Duygusal zekâ düzeyinin düşük olması 
durumunda ise sorunların ortaya çıkma ihtimali artış gösterir ve buna bağlı olarak 
işgören tarafından işletmeye karşı olumsuz duyguların, tutum ve davranışların 
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beslenmesi/sergilenmesi (örgütsel sinizm), çalışma ortamında çatışmaların yaşanması 
gibi olumsuzlukların da artışı gözlemlenebilir. Bu doğrultuda çalışanların örgütlerine 
yönelik geliştirmiş/geliştirecekleri olumsuz tutum/davranışlardan biri olan örgütsel 
sinizm konusu işletme yönetimlerinin üzerinde durmaları ve önlem almaları gereken 
konular arasındadır. 

2. Örgütsel Sinizm: Çalışan ve Örgüt Açısından Önemi  
Örgütsel sinizm, temelde inanç, dürüstlük, adalet ve içtenlik ilkelerinin kişisel 

çıkarlar doğrultusunda kurban edildiği düşüncesini taşımaktadır (James, 2005: 4). Bu 
düşüncelerin işletmeler içerisinde baş göstermeye başlaması işletme yöneticileri için 
dikkatle üzerinde durulması gereken bir problem haline dönüşmüştür. Örgütsel sinizm 
olgusuna kaynaklık eden, sinizmin kökenleri Antik Yunan’a kadar uzanmakta olup, bir 
düşünce okulu ve bir yaşam tarzı olarak belirtilmiştir (Dean vd, 1998: 342). Oxford 
İngilizce sözlükte sinizmi kendi duygularında bulunduran kişiyi sinik olarak 
adlandırmış ve “insanı harekete geçiren güdü ve eylemelerde samimiyete ve iyiliğe 
inanmama eğilimli; alaycı ve gülüşüyle bunu vurgulamayı alışkanlık haline getirmiş 
küçümseyerek hata bulucu kişi” olarak tanımlamıştır (Tokgöz ve Yılmaz, 2008: 285). 

Sinik ve sinizm kavramları yıllar boyunca öğretilerde farklı anlamlar türetilerek 
süregelmiştir (Dean vd. 1998: 342). Bir davranış olarak ise, toplumsal değerlere karşı 
bir güvensizlik ifadesi ile bu değerlerin mizahi bir tarzda şiddetle eleştirilmesi 
şeklindeki yaşam biçimi olarak ele alınan eski dönem sinizmi ile günümüz sinizmi 
arasında farklılıklar vardır. En azından günümüzdeki sinikler açısından bu davranışlar 
bir yaşam biçimi halinde değildir (Candan, 2013: 183). Sinik duygular besleyen 
kişilerde davranışsal olarak farklılıklar gözlenmekte olup genel olarak siniklerin bazı 
temel özellikleri şu şekilde sıralanmıştır (Özgener vd., 2008: 54): 

• Sinikler, yalan söyleme, yapmacık davranmayı ve başkalarını istismar etmeyi 
insanın temel karakteristikleri olarak görürler, 

• Sinikler, insanın seçimlerini yaparken bencil davrandıklarını, insan 
davranışlarının tutarsız olduğunu ve insanın güvenilmez olduğuna inanırlar, 

• Sinikler, genellikle eylemlerin arkasında saklı güdüler olduğuna inanırlar, 
• Sinikler, psikolojik objeye (kişi, örgüt, grup, toplum gibi) ilişkin bir şey 

düşündüklerinde sıkıntı, tiksinti ve utanç hissedebilirler, 
• Sinikler, psikolojik objede dürüstlük ve samimiyet olmadığına dair net ifadeler 

içeren eleştiriler yapabilirler, 
• Sinikler, psikolojik objeyle ilgili deneyim yaşadıklarında genellikle kendi 

yorumlarıyla olayları anlatır ve alaycı mizah kullanırlar. 
Sinizmin bireysel tutum ve davranışlarını daha da genişletmesiyle kurumlar 

bazında varlık göstermesi de hem kurumlar hem de kurum yöneticileri olarak önemli bir 
sorun halini almıştır. 19. yüzyılın başlarından itibaren yönetim alanında bir problem 
olarak görülen sinizm konulu birçok çalışmaya (Brandes vd., 1999; Wanous, vd., 1994; 
Kracaoğlu ve İnce, 2012; Pelit ve Pelit, 2014a) rastlamak mümkündür. 
Literatürde“sinizm”, örgütsel açıdan ise “örgütsel sinizm” olarak ele alınan sinizm 
olgusunu Andersson (1996: 1402); kişi, grup, ideoloji sosyal yetenekler veya 
kurumların güvensizliğine yönelme ve kızgınlık, ümitsizlik, hayal kırıklığı ile 
özdeşleşen genel veya özel tutumlar olarak tanımlamaktadır. Örgütsel sinizm ise 
işgörenin bağlı olduğu örgüte karşı negatif tutumlar sergilemesi olarak ele alınmakta ve 
işgörenlerin bağlı oldukları örgütün dürüstlükten yoksun olduğu inancına sahip 
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düşüncelerden kaynaklanan, olumsuz davranışlar bütünü olarak tanımlanmaktadır 
(Dean, vd., 1998: 345). Ayrıca örgütsel sinizm, küçük düşürücü ve kritik davranışlara 
neden olan, güçlü hissi duygularla eşleştiğinde örgütün doğruluğunu azaltan bir inanç 
şeklidir (Abraham, 2000: 269). Sinik davranışlar çağımızda örgütler içerinden önemli 
bir alana hükmedebildiği söylenebilir. Bu hâkimiyet örgütlerin yapısal bütünlüğüne 
zarar verebileceği gibi örgüt hayatını önemli derecede riske atabilir. Bundan dolayı, 
örgüt yöneticileri bu sinik tutumları ortadan kaldırmaya yönelik çabalar gösterirken 
önceliği bu sinik tutumların kaynaklarına ulaşmaya vermelidirler. 

Örgütsel sinizme kaynaklık eden birçok faktörden söz etmek mümkündür. 
Yönetim alanında yapılan hatalar, aşırı stres ve rol yükü, kişisel ve ya örgütsel 
beklentilerin karşılanamaması, iletişimsizlik, psikolojik sözleşme ihlali ve işten 
çıkartma sinizmin başlıca sebeplerindendir (Reichers vd., 1997:59). Örneğin Andersson 
ve Bateman’ın (1997) birlikte geliştirdikleri, yönetici ücretlerinin yüksek düzeyde 
olmasının, örgütsel performansın düşüklüğünün ve önceden haber vermeden işten 
çıkarmaların beyaz yakalı işgörenler arasında sinizm oluşturduğu sonucuna 
ulaşmışlardır. Örgütsel sinizmi yaratıcı sebeplerini birçok farklı kökene dayandırmak 
mümkündür. Konuyla ilgili çalışmalarda genelde bireysel ve örgütsel faktörler olarak 
sınıflandırılan söz konusu bu sebepler aşağıdaki tabloda (Tablo 1) özet olarak 
sunulmuştur. 

Tablo 1: Örgütsel Sinizmi Etkileyen Faktörler 
Örgütsel Sinizmi Oluşturan Bireysel Faktörler Örgütsel Sinizmi Oluşturan Örgütsel Faktörler 
• Yaş 
• Eğitim durumu 
• Gelir düzeyi 
• Cinsiyet 
• Medeni durum 
• Hizmet süresi 

• Örgütsel politika 
• İletişimsizlik 
• Hiyerarşi 
• Örgütsel adalet 
• Psikolojik sözleşme ihlali 
• Yönetici desteğinin olmaması 
• Küçülme ve işten çıkartma 
• Örgütsel ikiyüzlülük 

Kaynak: Pelit ve Pelit, 2014a; Turan, 2011; Kalağan, 2009; Karacaoğlu ve İnce, 2012’den 
yararlanılarak oluşturulmuştur. 
Tablo1’e ek olarak, türü ne olursa olsun herhangi bir organizasyonda ortaya çıkan 

engelleme eylemi de kişinin örgütüne yönelik sinik tutum geliştirmesine neden 
olabilmektedir (Brandes vd., 2008: 235). Yine örgütlerde ortaya çıkan kariyer süreci ile 
ilgili problemler ve yapısal gerilimler de örgütsel sinizme neden olan etkenlerdendir 
(Özgener vd. 2008: 57). Bu olgunun örgütler için öneminin anlaşılmasıyla birlikte, örgüt 
içerisinde var olan sinik tutum/davranışların ortaya çıkarılmasına yönelik farklı ölçekler 
geliştirilmiştir. Örneğin, Dean, vd. (1998), tarafından geliştirilen örgütsel sinizm ölçeği 
de bu alanda en çok kullanılan ölçek olup örgütsel sinizmi üç farklı boyutta ele almıştır. 
Söz konusu bu boyutlar; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal olarak belirlenmiştir. 

Örgütsel sinizmin bilişsel boyutu; örgütün bütünlükten yoksun olduğu inancını 
ifade etmektedir. Örgütsel sinikler örgütlerdeki uygulamalarda adalet, dürüstlük ve 
samimiyet gibi ilkelerin eksikliğinin oluşmaya başladığına inanmaktadırlar. Örgütsel 
sinikler, bilişsel boyutta örgütlerindeki bu ilkelerin çoğu kez göz ardı edildiğine ve 
ahlaksız davranışların norm haline dönüştüğüne, insanların davranışlarının tutarsız ve 
güvenilmez olduğuna inanmaktadırlar (Dean vd., 1998). Örgütsel sinizmin duyuşsal 
boyutu; sinik inançlardan bağını alan düşüncelerden kaynaklanan yoğun duyguların 
oluştuğu boyuttur (Brandes ve Das, 2006). Bu boyutta bireyin, öfke, gerginlik, telaş, 
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sıkıntı, kızgınlık, saygısızlık, küçümseme gibi yoğun duygular ortaya koyduğu 
görülmektedir (Abraham, 2000). Örgütsel sinizmin davranışsal boyutu ise örgütsel 
sinizmin son boyutu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu boyutta sinikler, tutum halinde 
bünyelerinde bulundurdukları duyguları davranış boyutuna taşırlar, örgüt içinde gelecek 
olaylar hakkında olumsuz tahminler yapma eğiliminde bulunurlar. Olumsuz ve çoğu 
zaman da çalışma arkadaşlarını ve ya bağlı olduğu örgütü küçük düşürmeye yönelik 
davranışlar sergilemeye başlarlar (Dean, vd., 1998). 

Örgüt hangi alanda faaliyette bulunursa bulunsun, sinik davranışlar genelde 
yukarıda belirtilen nedenlerden kaynaklanır ve bireysel veya örgütsel çerçevede varlık 
gösterir (Pelit ve Pelit; 2014a). Bu davranışların sonucu genelde örgüte olumsuz olarak 
yansır ki bu da örgütün başarısını engelleyen temel faktörlerden biri olarak karşımıza 
çıkar. Nitekim konuyla ilgili araştırmalara bakılacak olursa, Brandes vd. (1999), orta 
büyüklükteki bir fabrikada çalışan 129 kişi üzerinde yürüttüğü çalışmalarında, örgütsel 
sinizm ile örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, işgören katılımı, yöneticinin biçimsel 
davranışı, yöneticinin ekstra rol davranışı ve yöneticinin katılımı arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, örgütsel sinizm ile örgütsel bağlılık arasında 
güçlü ve negatif bir ilişki olduğu saptamıştır (Turan, 2011). Bu sonuçlar örgütsel 
sinizmin birçok çalışma davranışı ile ilişkisini ortaya koymaya yönelik ipuçları 
sunmaktadır. Daha geniş çerçevede, örgütsel sinizmin gerek bireysel gerekse örgütsel 
açıdan etkileri/sonuçları aşağıdaki tabloda (Tablo 2) özet olarak sunulmuştur.   

Tablo 2: Örgütsel Sinizmin Etkileri Sonuçları 
Örgütsel Sinizmin Bireysel Etkileri/Sonuçları Örgütsel Sinizmin Örgütsel Etkileri/Sonuçları 
• Sinirsel bozukluklar 
• Depresyon 
• Uykusuzluk 
• Duygusal çöküntü 
• Hayal kırıklığı 
• İşten ayrılma 
• Performans düşüklüğü 
• Olumsuz tutumlarda artış 
• Kendini bilgisiz hissetme 
• Motivasyonun azalması 

• İş tatmininin azalması 
• Örgütsel bağlılığın azalması 
• Tükenmişlik düzeyinin artması 
• Örgütsel yabancılaşma 
• Örgütsel güvensizlik 
• İşgücü devrinin hızının artması 
• Örgüte yönelik sabotaj 
• Hırsızlık 
• Örgüte güvensizlik 
• İş devamsızlıklarında artış 

Kaynak: Pelit ve Pelit, 2014a; Kalağan, 2009;Abraham, 2000:274; Bommer ve diğ., 
2005:736; Eaton, 2000:12; James, 2005:24; Johnson ve O'Leary-Kelly, 2003; 
Naus, 2007:28; Reichers ve diğ., 1997:51; Thompson ve diğ., 2000; Turner ve 
Valentine, 2001:134; Wanous ve diğ., 1994:269’ den yararlanılarak 
oluşturulmuştur. 

Örgütsel sinizmin örgütlere yönelik Tablo 2’de belirtilen etkileri doğrultusunda, 
turizm işletmelerine yansımalarına bakıldığında ise iş gücü devir hızının diğer 
sektörlerle karşılaştırıldığında daha yüksek olması (Birdir, 2000; Yalçın ve İplik, 2005), 
bu işletmelerde konuya daha fazla hassasiyetle yaklaşılmasını gerekli kılmaktadır. 
İşgören devir hızının yüksek olması, özellikle hizmet sektöründe önemli düzeyde 
olumsuz etkileri de beraberinde getirmekte ve bu durum işletmeye ekonomik boyutta 
zarar getirdiği gibi müşteri memnuniyeti itibari ile de olumsuzluklar ortaya 
çıkarmaktadır. İşgören devir hızının düşürülmesine yönelik yapılabilecek planlamalar, 
işgörenlerin işletme hakkında olumlu düşüncelere sevk edilmesiyle başarılı olabilir. Bu 
doğrultuda çalışanların örgüte yönelik geliştirecekleri olumsuz tutum/davranışlarının 
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yerini olumlu düşüncelerin alması, örgütler açıdan son derece önemlidir. Turizm 
sektöründe müşteri ile birebir iletişimin/ilişkinin üst düzeyde olduğu işletmelerin 
çoğunluk gösterdiği göz önüne alınırsa, işgörenlerde var olan en ufak olumsuz düşünce, 
tutum veya davranışın müşteri memnuniyetini doğrudan etkileyeceği açıktır (Öney, 
1998). Bu doğrultuda özellikle bu sektörde faaliyette bulunan işletmelerde çalışanların 
duygularının yönetimine ilişkin geliştirilmeleri ve olumsuz duyguların olumluya 
çevrilmesine yönelik çalışmalar önem taşımaktadır. 

3. Duygusal Zekâ ile Örgütsel Sinizm İlişkisi ve İlgili Çalışmalar 
Örgütsel sinizmin temelinde farklı sebeplerden kaynaklanan işgören 

memnuniyetsizliğinin varlığı kesin bir sonuçtur. İşgören memnuniyetinde, yöneticiler 
ve işgörenler arasında iletişim önemli bir etkendir. İşletme yönetimi, insana ve 
ilişkilerine önem vererek ve onları uyumlu bir şekilde yöneterek rakiplerine oranla 
stratejik bir üstünlük de elde edebilir (Doğan ve Kılıç, 2008). Özellikle globalleşme ile 
birlikte kuşaklar arasında değişen iletişim biçimleri (Kozlowski, 2013), daha doğrusu 
iletişim kanallarının artık ağırlıklı olarak mobil ortama taşınması bile hizmet sektöründe 
iletişim unsurunun önemini azaltmamıştır. Nitekim bir hava kargo şirketinin “uçaklar 
değil insanlar teslimat yapar” sloganı, işletmedeki personelin müşterileri ile birlikte en 
değerli varlıklar olarak görülmesi gerektiğine işaret etmektedir (Hasanoğlu, 2002). Bu 
sayede de işgörenlerinin zihninde bağlı oldukları işletmeye karşı olumlu bir düşünce 
yaratacaktır. Bazı durumlarda ise kurumlar işgörenleri için faydalar yaratmaya 
çabalasalar dahi örgütsel sinizmin yaşanmasını engelleyemezler. Bunun sebebini ise 
işgörenlerin kişisel tutum ve davranışlarından kaynaklanmasıdır. İşgörenlerin, bu 
olumsuz tutum/davranışlarını ancak onların duygusal algılarını yönlendirerek 
değiştirmek ve ya en aza indirmek mümkün olabilir. Duygusal zekânın bir diğer açıdan 
önemi ise, ancak ekip çalışmaları ile başarı sağlanabileceği işlerde varlık 
göstermektedir. Ekip içerisinde birlikte çalışabilmenin, başarılı ve verimli olabilmenin 
yolu da, ekip üyelerinin duygusal zekâya sahip olmalarıyla yakından ilişkilidir. 
Özellikle turizm sektörü içerisinde yer alan otel işletmelerinde ekip çalışmasının önemi 
yüksektir. Nitekim konunun öneminin anlaşılmasıyla birlikte bu alandaki çalışma ve 
uygulama sayısında da hatırı sayılır bir artış göze çarpmaktadır.  Örneğin, L’Oreal, satış 
görevlilerini seçerken bir bölümünü normal işe alış yöntemlerine göre, bir bölümünü ise 
duygusal zekâ yeteneklerine bakarak seçmiştir. Duygusal yeteneklerine bakılarak 
seçilen elemanların diğerlerine oranlar 91,370 dolar daha fazla satış yaptıkları 
görülmüştür. Bunun sonucunda da oldukça fazla gelir artışı sağlanmıştır. Ayrıca, 
duygusal yetkinlikleri yüksek olan satış elemanlarının birinci yıl içinde personel devir 
oranının, diğer elemanlara göre %63 daha düşük olduğu görülmüştür (Chernis, 2001). 
Nitekim konuyla ilgili gerçekleştirilen söz konusu bu araştırmaların sonuçları, duygusal 
zekânın işletmeler için önemli bir yere sahip olduğuna yönelik önemli ipuçları 
sunmaktadır. Ayrıca duygusal zekânın, bireylerde geliştirilebilir olması örgütsel sinizme 
karşı kullanılabilir olduğuna yönelik bir ipucu niteliğindedir.  

Örgütsel sinizmin etkilerini, işletmeler için önemini vurgulamak ve yöneticileri bu 
soruna karşı daha duyarlı davranmaları gerektiğini belirtmek için örgütsel sinizmin 
farklı değişkenler ile ele alındığı birçok çalışma yapılmıştır. Bunların büyük bir bölümü; 
örgütsel sinizm ile bağlılık (Brandes, vd., 1999), iş doyumu (Wanous, vd., 1994; 
Rechers, vd., 1997; James, 2005), güven (Brandes, 1997; Thompson, 2000), örgütsel 
adalet (FitzGerald, 2002), Örgütsel vatandaşlık (Andersson ve Bateman, 1997; Brandes, 
1997; Abraham, 2000; James, 2005; Wilkerson, vd., 2008), iş tatmini (Arabacı, 2010), 
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mobbing (Pelit ve Pelit, 2014b) arasındaki ilişkileri üzerine yürütülen çalışmalardır. Öte 
taraftan, örgütsel sinizmle ilgili yukarıda belirtilen çalışmalar daha çok eğitim 
kurumlarında yapılmış olması dikkat çekmektedir. Diğer taraftan, duygusal zekâ ile 
örgütsel sinizmin ilişkisi üzerine herhangi bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Özellikle 
hizmet üreten işletmelerden biri olan otel işletmelerinde işgörenlerin duygusal zekâ 
düzeyleri ile örgütsel sinizm davranışları ilişkisini irdeleyen bir çalışmaya rastlanmamış 
olması bu konudaki araştırmalara duyulan ihtiyacı ortaya koymaktadır. Özellikle 
bireylerin örgütsel yaşamlarındaki davranışlarının altında, kişisel özellikleri ve örgütün 
özelliklerinin dışında yaşadığı duygusal olayların da etkisinin olduğu muhakkaktır 
(Özdevecioğlu, 2004: 183). Nitekim Brown ve Cregan (2008: 669) duygusal olaylar 
kuramıyla iş yerinde yaşanan; hayal kırıklığı, üzüntü, güvensizlik gibi duyguların 
işgörenlerin iş tutumları üzerinde etkili olduğunu ileri sürmektedir. Bu doğrultuda; 
temelini hayal kırıklığı, güvensizlik, inançsızlık gibi duyguların oluşturduğu örgütsel 
sinizm kavramının, bilişsel ve duyuşsal boyutunda işgörenlerin sinik 
tutumla/davranışlar sergilemeleri olasıdır (Pelit ve Pelit, 2014a: 85) 

Günümüzde işletme yapıları, klasik yönetim düşünce sistemindeki işletme 
yapılarından önemli derece farklılıklar göstermektedir. Özellikle işgörene verilen değer 
bunun en önemli göstergesidir. İşletmeler içerisinde örgütsel sinizm tutum/davranışının 
ortaya çıkmasına neden olan faktörlerden biri de şüphesiz işgören duygularıdır. İşgören 
duygularının olumlu yönde kullanımı sağlamak ve ya işgören duygularının yönetiminde 
söz sahibi olabilmek, işletmelerde var olan örgütsel sinizmin daha ilk aşamasındayken 
ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. Bu çerçevede duygusal zekânın temelinde yatan en 
önemli etkenlerden biri olan “bireyin kendini başaklarının yerine koyabilme kabiliyeti” 
işgörenleri bağlı oldukları yöneticilerin veya kurumların yerine koyabilmelerini 
sağlaması hedeflenmiştir. Sergilenebilecek bu kabiliyet aracılığı ile işgören zihninde, 
yöneticiye veya kuruma karşı olum düşüncelerin olumluya çevrilmesi veya bu yönde 
tedbir alınması mümkün olabilecektir.  

4. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Turizm işletmelerinin genel özelliği, işgören psikolojisinin yaptıkları işlerde 
önemli izler bırakabilmesidir. Ayrıca işgörenlerin sergiledikleri tutum ve davranışlar 
doğrudan müşteri memnuniyetini yönlendirebilmektedir (Pelit ve Öztürk, 2010). 
Bundan dolayı sektörde hizmet üreten kişilerin yönetimi, bir turizm işletmesi olan otel 
işletmeleri için en önemli konular arasında yer almaktadır (Tütüncü ve Demir, 2002). 
Turizm sektörü içerisinde faaliyet gösteren işletme türlerinden biri olan otel işletmeleri 
emek–yoğun bir yapıya sahip olması, işletmelerde işgören sayısının fazla olması da 
yönetimi daha zor hale getirmektedir. İnsanın, insana hizmet sunması; çalışan 
tutumlarının, üretilen mal ve hizmetin oluşum ve sunum sürecinde tamamlayıcı rol 
alması önemli bir unsurdur. Daha da önemlisi insan kaynağının nihai kaliteyi belirleyici 
bir faktör olması (Kantarcı, 1997), insan kaynakları yönetiminde yaşanan sorunların 
araştırılmasını gerekli hale getirmiştir. Otel işletmelerinde örgütsel sinizm kaynaklı 
birçok sorunun varlığı, otel yöneticilerini bu sorunun çözümü için gerekli koşulları 
sağlaması gerektiğini ön plana çıkartmıştır. Örgütsel sinizm işletmeler için önemli 
sorunları beraberinde getirmekte ayrıca, örgütün verimliliğine, karlılığına, imajına, 
verimli ve etkili çalışmasına da olumsuz etki etmektedir (Pelit ve Pelit, 2014a). 
Belirtilen bu etkilerin bireysel nedenlerine bakıldığında ise, sinik davranışlarda 
duygunun da önemli bir etkisi olduğunu belirtmek mümkündür.  Özellikle duygusal 
zekâ düzeyleri yüksek olan çalışanların sinik tutum ve davranışlara olan eğiliminin daha 
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düşük olacağına ilişkin Chemis (2001)’in çalışma sonuçları bir ipucudur. Örneğin; bir 
fabrikada, ustabaşılar daha iyi dinleme, problemlerin çözümünde çalışanlara yardımcı 
olma gibi konuları içeren duygusal zekâ eğitiminden geçirildikten sonra, kazaların %50, 
mazeretlerin ise beş kat azaldığı belirlenmiş ve üretim hedefleri aşılarak 250,000 
dolarlık verimlilik sağlanmıştır. Başka bir fabrikada aynı eğitimden sonra üretim %17 
artarken, eğitim verilmeyen amirlerin ekiplerinde üretim artışına rastlanılmamıştır 
(Chernis, 2001). Bu doğrultuda duygusal zekânın geliştirilebilir olduğu da göz önüne 
alınırsa, işgörenlerin duygusal zekâ düzeyleri verilecek hizmet içi eğitimlerle 
arttırılabilir ve bu sayede de örgütsel sinizm davranışları en aza indirilebilir. Bu 
doğrultuda otel işletmeleri işgörenlerinin duygusal zekâ düzeylerinin örgütsel sinizm 
tutum/davranışları üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlayan bu araştırmada şu sorulara 
cevap aranmıştır; 

• Otel işletmeleri işgörenlerinin duygusal zekâ düzeyleri nedir? 
• Otel işletmeleri işgörenlerinin duygusal zekâ düzeyleri işgörenlerin bazı bireysel 

özelliklerine göre farklılık göstermekte midir? 
• Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm düzeyleri nedir? 
• Otel işletmeleri işgörenlerinin örgütsel sinizm düzeyleri işgörenlerin bazı 

bireysel özelliklerine göre farklılık göstermekte midir? 
• Otel işletmeleri işgörenlerinin duygusal zekâ düzeyleri ile örgütsel sinizm 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? 
• Otel işletmeleri işgörenlerinin duygusal zekâ düzeylerinin örgütsel sinizm 

düzeyleri üzerindeki etkisi nedir? 

5. Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmada veri toplama yöntemi olarak anket tekniği kullanılmıştır. Anket 

formu, toplam üç bölümden oluşturulmuştur. İlk bölümde katılımcıların demografik 
özelliklerini belirlemeye yönelik 8 soru, ikinci bölümde örgütsel sinizm ölçeği, üçüncü 
bölümde ise katılımcıların duygusal zekâlarını araştırmak amacı ile duygusal zekâ 
ölçeği yer almaktadır. İşgörenlerin duygusal zekâ düzeylerinin araştırılmasında 
kullanılan ölçek Chan (2004; 2006)’nın konuyla iligili geliştirmiş olduğu, Aslan ve 
Özata (2008)’nın Türkçe’ye uyarladığı ölçektir. Söz konusu ölçek, duygusal zekâ 
düzeyini 4 boyut (12 ifade) üzerinden ölçmektedir. Duygusal zekâ ölçeğinin 4 alt 
boyutu ilgili ölçekte; duygusal değerlendirme, empatik duyarlılık, pozitif duygusal 
yönetim, duyguların olumlu kullanımı olarak ele alınmıştır. Anket formunu oluşturan 
bir diğer ölçek ise örgütsel sinizm ölçeğidir. İlgili ölçek Dean ve diğerleri (1998) 
tarafından toplam üç boyut ve 14 ifadeden oluşturulmuştur. Bilişsel, duyuşsal ve 
davranışsal boyutlardan oluşan bu ölçek Türkiye’de de birçok çalışmada (Erdost vd., 
2007; Efilti vd., 2008; Kalağan, 2009; Tükeltürk vd.,2009; Ayduğan, 2012; vb.) yaygın 
olarak kullanılan ölçektir. Araştırmada kullanılan söz konusu ölçekler5’li Likert ölçeği 
doğrultusunda düzenlenmiştir.  

Araştırmanın evreni, Afyonkarahisar il merkezindeki 5 yıldızlı otel işgörenleri 
oluşturmaktadır. Bu çerçevede Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren toplam 6 adet 5 
yıldızlı otel işletmelerinin insan kaynakları yöneticileri ile yapılan görüşmeler 
sonucunda ilgili otel işletmelerinde toplam 1147 işgörenin bulunduğu belirlenmiştir. 
Evren kapsamındaki tüm otel işletmelerine anket uygulanmak istense de yapılan 
görüşmeler doğrultusunda bir işletme uygulamaya izin vermemiş ve 5 adet 5 yıldızlı 
otel işletmesi anket uygulamasına dâhil edilebilmiştir. Bu doğrultuda araştırmalarda bu 
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konuyla ilgili olarak, Ural ve Kılıç (2006) tarafından verilen “evren büyüklüklerine göre 
örneklem büyüklüğü” tablosu temel alınarak minimum örneklem sayısı 291 olarak 
belirlenmiştir. Diğer taraftan, eksik ve geri dönmeyen anketler olabileceği düşüncesi ve 
araştırmacıların ulaşım olanakları göz önüne alınarak toplamda her otel işletmesine 
tesadüfî örneklem yöntemi esas alınarak ve yine her bir otele eşit sayıda olmak üzere 
toplam 350 anket dağıtılmıştır. Eksik veya hatalı dolumlar nedeniyle değerlendirmeden 
çıkartılan anketlerden sonra 331 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. 

Elde edilen verilerin SPSS paket programı ile çözümlendiği araştırmada ankete 
katılan işgörenlerin bireysel özelliklerine ilişkin frekans ve yüzde dağılımları 
hesaplanarak tablolaştırılmıştır. Bununla birlikte, işgörenlerin duygusal zekâ düzeyleri 
ve örgütsel sinizm tutum/davranışlarına ilişkin her bir boyuta ilişkin aritmetik ortalama 
ve standart sapma değerleri hesaplanarak yorumlanmıştır. Araştırmaya katılan otel 
işletmeleri işgörenlerinin duygusal zekâ düzeyleri ve örgütsel sinizm 
tutum/davranışlarının bazı bireysel özelliklerine göre değişip değişmediği iki grup 
içeren değişkenler (cinsiyet, medeni hal)için “bağımsız örneklemler için t-testi” ve 
ikiden fazla grup içeren değişkenler için (yaş, eğitim düzeyi, çalıştığı departman, 
sektörde çalışma süresi, işletmede çalışma süresi, gelir düzeyi) “bağımsız örneklemler 
için tek-faktörlü varyans analizi (Anova)”  kullanılarak analiz edilmiştir. İşgörenlerin 
duygusal zekâ düzeylerinin örgütsel sinizm tutum/davranışları üzerindeki ilişki/etkinin 
belirlenmesinde korelasyon ve regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırmada 
kullanılan ölçekler, her ne kadar önceki çalışmalarda ortaya konulduğu üzere yüksek 
güvenirlik düzeyine sahip olsa da bu çalışmada da güvenirlik analizi gerçekleştirilmiş 
ve güvenirlilik analizi için Cronbach’s Alpha katsayıları hesaplanmış olup, sonuçlar 
Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3:Araştırmada Kullanılan Ankete İlişkin Güvenirlilik Analizi 
 Boyutlar Madde Sayısı  Cronbach’s Alpha 

Örgütsel Sinizm 
Ölçeği 

Bilişsel Boyutu 5 0,890 
Duyuşsal Boyutu 6 0,909 
Davranışsal Boyutu 3 0,847 
Genel 14 0,941 

Duygusal Zekâ 
Ölçeği 

Duygusal Değerlendirme 3 0,895 
Empatik Duyarlılık 3 0,913 
Pozitif Duygusal Yönetim 3 0.888 
Duyguların Olumlu Kullanımı 3 0,892 
Genel 12 0,957 

Tablo 3’e göre, örgütsel sinizm ölçeğinin geneline ilişkin Cronbach’s Alpha kat 
sayısı 0,941, duygusal zekâ ölçeğinin geneline ilişkin Cronbach’s Alpha kat sayısı ise 
0,957 olarak hesaplanmıştır. İki ölçeğin alt boyutlarına genel olarak bakıldığında ise 
Cronbach’s Alpha kat sayıları 0,847 ile 0,913 arasında olduğu görülmektedir. Elde 
edilen değerlerin; Altunışık vd. (2012)’e göre “ilgili değerlerin 0.70 üzerinde olması” 
değerlendirmesi göz önüne alındığında, bu araştırmada kullanılan ölçeklerin gerek 
boyutlar, gerekse genel anlamda güvenilir olduğuna yönelik bir veri sayılabilir.  

Tablo 4’te örnekleme dâhil olan katılımcıların bazı bireysel özelliklerine göre 
dağılımları sunulmuştur. Tablo 4’e göre araştırmaya katılan 331 kişiden %44,1’i kadın, 
%55,9’u erkektir. Katılımcıların yaş gruplarına bakıldığında ise katılımcıların ağırlıklı 
olarak 23-27 yaş aralığında (%36,3) olduğu belirlenmiştir.  Katılımcılar içerisinde yaş 
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grubuna göre en küçük payı 43 ve yukarı (%3,0) yaş gurubu oluşturmuştur. 
Katılımcıların medeni durumlarına göre dağılımı ise bekâr katılımcıların geneli 
içerisinde (% 46,8) oluştururken, evli katılımcılar ise %53,2 olarak ifade edilmiştir. 
Çalışmaya katılanların eğitim durumları ise yoğunluğun en yüksek olduğu aralık orta 
öğretim(lise) (%56,5) oluştururken, katılımcıların %0,3’ü lisansüstü düzeyinde eğitim 
durumuna sahiptir. Katılımcıların çalıştığı departmanlara göre yüzde dağılımı en yüksek 
oranı yiyecek–içecek (%28,7) departmanı oluştururken, yoğunluğun en düşük olduğu 
departman ise insan kaynakları (%1,5) departmanı olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
sektörde çalışma sürelerine bakıldığında ise yoğunluk olarak 2-4 yıl aralığını oluşturan 
(% 45,0) bir topluluk ağırlıktadır. Ayrıca, katılımcıların sadece %3,3’ü 11 yıl ve üzeri 
çalışanlardan oluşmaktadır. Katılımcıların şuan bağlı oldukları işletmede çalışma 
süreleri ise 2-4 yıl aralığında çalışan yüzdesi %46,8, 11 ve üzeri yıl bulundukları 
işletmede çalışanların oranı ise %1,2 olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların gelir 
düzeylerinin sınıflandırılmasına bakıldığında ise; 601–1000TL aralığında %45,9 
oranında bir yoğunluğun olduğu görülmüştür. Ayrıca katılımcıların sadece %0,3’ü 1801 
ve üzeri TL gelir elde ettikleri saptanmıştır. 

Tablo 4: Ankete Katılanların Kişisel Özelliklerine İlişkin Bilgiler 
Bireysel değişkenler f % Bireysel Değişkenler f % 

Cinsiyet 
Kadın 146 44,1 

Y
aş

 G
ru

bu
 

18-22 yaş 40 12,1 
Erkek 185 55,9 23-27 yaş 120 36,3 

M
ed

en
i 

H
al

 Bekâr 155 46,8 28-32 yaş 82 24,8 

Evli 176 53,2 33-37 yaş 59 17,8 

Se
kt

ör
de

 
Ç

al
ış

m
a 

Sü
re

si
 

1 ve daha az 80 24,2 38-42 yaş 20 6,0 
2-4 yıl 149 45,0 43 ve yukarı 10 3,0 
5-7 yıl 68 20,5 

E
ği

tim
 

D
ur

um
u 

İlköğretim 34 10,3 
8-10 yıl 23 6,9 Ortaöğretim 187 56,5 
11 ve üzeri 11 3,3 Önlisans 81 24,5 

İş
le

tm
ed

e 
Ç

al
ış

m
a 

Sü
re

si
 

1 ve daha az 117 35,3 Lisans 28 8,5 
2-4 yıl 155 46,8 Lisansüstü 1 0,3 
5-7 yıl 49 14,8 

D
ep

ar
tm

an
 

Önbüro 50 15,1 
8-10 yıl 6 1,8 Yiyecek-İçecek 95 28,7 
11 ve üzeri 4 1,2 Kat Hizmetleri 83 25,1 

G
el

ir
 

D
üz

ey
i 

600TL veya daha az 15 4,5 İnsan Kaynakları 5 1,5 
601-1000TL 152 45,9 Halkla İlişkiler 12 3,6 
1001-1400 TL 138 41,7 Satış Pazarlama 10 3,0 
1401-1800TL 25 7,6 Muhasebe-Finans 21 6,3 

1801 veya üzeri 1 0,3 Diğer 55 16,6 

6. Bulgular 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın örneklemi dâhilindeki otel işletmeleri 
işgörenlerinin duygusal zekâ ve örgütsel sinizm düzeylerini ölçmek amacı ile hazırlanan 
anket formu aracılığı ile toplanan bulguların değerlendirilmesine yer verilmiştir. Bu 
doğrultuda Tablo 5’e göre katılımcıların (n=331) duygusal zekâ ölçeğinin geneline 
ilişkin cevaplarının aritmetik ortalaması 3,61 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte 
katılımcıların duygusal zekâ ölçeğinin alt boyutlarının en yüksek düzeyde olduğu boyut 
“duyguların olumlu kullanımı (Χ=3,80)” olduğu görülürken, diğer alt boyutların düzey 
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sıralaması; “pozitif duygusal yönetim (Χ  =3,70)”, “empatik duyarlılık (Χ=3,60)” ve 
“duygusal değerlendirme (Χ=3,44)”şeklinde olmuştur. 

Tablo 5:Katılımcıların Duygusal Zekâ Düzeylerinin Aritmetik Ortalama ve 
Standart Sapma Değerleri 

Boyutlar n Χ  s.s. 

Duygusal Değerlendirme 331 3,44 0,92 
Empatik Duyarlılık 331 3,60 0,93 
Pozitif Duygusal Yönetim 331 3,70 0,91 
Duyguların Olumlu Kullanımı 331 3,80 0,90 
Genel 331 3,61 0,83 

İşgörenlerin duygusal zekâ düzeylerinin ortalama değer olan 3’ün üzerinde 
olması; işletme içerisinde işgörenler arasında uyumlu çalışma ortamının varlığının ve ya 
oluşabileceğinin bir göstergesi olarak sayılabilir. Nitekim duygusal zekâ düzeylerinin 
yüksek olması örgütsel sinizmin de düşük olmasını ortaya çıkaracak önemli bir bulgu 
sayılabilir. Ayrıca bu durumun ilgili işletmelerde hizmet kalitesi açısından da pozitif 
yönde bir etki yaratacağını belirtmek mümkündür. 

Tablo 6: Katılımcıların Duygusal Zekâ Düzeylerinin Yaşlarına Göre 
Karşılaştırılması 

Boyutlar Gruplar n Χ  s.s. F p 

Duygusal Değerlendirme 

18-22 40 3,53 0,90 

5,003 0,000* 

23-27 120 3,13 0,93 
28-32 81 3,62 0,91 
33-37 59 3,68 0,87 
38-42 20 3,77 0,85 
43 ve üzeri 10 3,53 0,79 

Empatik Duyarlılık 

18-22 40 3,48 0,99 

3,573 0,004* 

23-27 120 3,34 0,91 
28-32 82 3,77 0,85 
33-37 59 3,82 0,94 
38-42 20 3,82 1,01 
43 ve üzeri 10 3,47 0,96 

Pozitif Duygusal Yönetim 

18-22 40 3,58 0,88 

3,616 0,003* 

23-27 120 3,43 0,95 
28-32 82 3,81 0,84 
33-37 59 3,96 0,85 
38-42 20 3,88 0,90 
43 ve üzeri 10 3,67 1,01 

Duyguların Olumlu 
Kullanımı 

18-22 40 3,63 0,89 

4,995 0,000* 

23-27 120 3,50 0,94 
28-32 82 4,00 0,82 
33-37 59 3,93 0,84 
38-42 20 4,03 0,77 
43 ve üzeri 10 4,27 0,81 

Genel 

18-22 40 3,56 0,85 

4,873 0,000* 

23-27 120 3,35 0,85 
28-32 82 3,80 0,76 
33-37 59 3,85 0,78 
38-42 20 3,88 0,79 
43 ve üzeri 10 3,73 0,69 

*p< 0,05  
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Tablo 6’daki bulgulara göre katılımcıların duygusal zekâ düzeylerinin yaş 
aralıklarına ilişkin karşılaştırılması verilmiş ve tüm boyutlar bazında yaş değişkeninin 
anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır (p<0,05). Bu doğrultuda 23-27 yaş 
aralığındaki katılımcıların; duygusal değerlendirme (Χ=3,13), empatik duyarlılık 
(Χ=3,34), pozitif duygusal yönetim (Χ=3,43), duyguların olumlu kullanımı (Χ=3,50) ve 
genel (Χ=3,35) duygusal zekâ düzeyleri diğer yaş grubundaki katılımcılara göre daha 
düşük ortalamaya sahip olduğu anlaşılmaktadır. Bu sonuç doğrultusunda; 23-27 yaş 
aralığında katılımcıların daha çok bireysel çıkarlarına ilişkin düşüncelere yönelik 
olduğu ve bu nedenle diğer katılımcılara göre daha düşük duygusal zekâ düzeyine sahip 
olduğu kanısı uyanmıştır. Bununla birlikte konuya ilişkin Özata ve Aslan (2008)’ın 
çalışmalarında katılımcıların duygusal zekâ düzeyleri ve yaşları arasında anlamlı bir 
farklılık olmadığı belirlemiştir. Belirtildiği üzere her iki çalışmada farklı sonuçların elde 
edilmiş olması konuyla ilgili farklı değişkenlerin işleme sokularak duygusal zekâ 
içerikli çalışmaların arttırılmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu sayede 
katılımcıların yaşları ile duygusal zekâ düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin varlığı 
daha kesin yargılarla sağlanacaktır. 

Tablo 7’deki sonuçlara göre, katılımcıların duygusal zekâ düzeylerinin aldıkları 
eğitim durumlarına göre tüm boyutlar bazında anlamlı bir farklılık gösterdiği 
belirlenmiştir. Katılımcıların eğitim seviyesindeki artış, duygusal zekâ düzeyinde de 
artışı beraberinde getirdiği görülmüştür (p<0,05). Bu çerçevede eğitim düzeyleri 
ilköğretim olan katılımcıların duygusal zekâ düzeyleri; 3,24 ile 3,58 aritmetik ortalama 
aralığında iken, eğitim düzeyi lisans düzeyi olan katılımcıların duygusal zekâ düzeyleri 
ise Χ=3,82 ile Χ=4,11 aralığındadır. Bu sonuç, daha öncede belirtildiği gibi kişilerin 
duygusal zekâ seviye düzeylerinde, eğitim seviyelerinin etkisinin bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. 

Tablo 7: Katılımcıların Duygusal Zekâ Düzeylerinin Eğitim Durumuna Göre 
Karşılaştırılması 

Boyutlar Gruplar n Χ  s.s. F p 

Duygusal Değerlendirme 

İlköğretim 34 3,24 0,99 

2,708 0,030* Ortaöğretim 187 3,38 0,92 
Önlisans 80 3,53 0,87 
Lisans 29 3,84 0,94 

Empatik Duyarlılık 

İlköğretim 34 3,43 1,10 

2,440 0,047* Ortaöğretim 187 3,50 0,93 
Önlisans 81 3,77 0,84 
Lisans 29 3,84 0,90 

Pozitif Duygusal Yönetim 

İlköğretim 34 3,33 1,09 

3,475 0,008* Ortaöğretim 187 3,60 0,93 
Önlisans 81 3,87 0,79 
Lisans 29 3,92 0,76 

Duyguların Olumlu Kullanımı 

İlköğretim 34 3,58 0,99 

2,424 0,048* Ortaöğretim 187 3,71 0,92 
Önlisans 81 3,88 0,86 
Lisans 29 4,13 0,72 

Genel 

İlköğretim 34 3,37 0,96 

3,175 0,014* Ortaöğretim 187 3,55 0,84 
Önlisans 81 3,76 0,74 
Lisans 29 3,94 0,70 

 *p< 0,05 
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Tablo 8’de katılımcıların sektörde çalışma sürelerine göre duygusal zekâ düzeyleri 
karşılaştırılması sunulmuştur. Katılımcıların sektörde çalışma süreleri ile duygusal 
zekânın tüm boyutları arasında anlamlı bir farklılık belirlenmiştir (p<0,05). Verilen 
cevaplara bakıldığında 2-4 yıl arasında sektörde çalışan katılımcıların; duygusal 
değerlendirme (Χ =3,16), empatik duyarlılık (Χ=3,36), pozitif duygusal yönetim 
(Χ=3,45), duyguların olumlu kullanımı (Χ=3,57) ve genel ise (Χ=3,38) duygusal zekâ 
düzeylerinin diğer gruplardaki katılımcılara göre daha düşük olduğu saptanmıştır. Bu 
doğrultuda işgörenlerin çalışma süreleri artış gösterdikçe sahip oldukları duygusal zekâ 
düzeylerinde de doğru orantılı bir artış olduğu gözlenmiştir. Bunu; sektöre yeni giriş 
yapan işgörenlerin bir süreç sonucunda sektörel alışmışlığın getirdiği bir tecrübe veya 
alışmışlık kazanımı şeklinde yorumlamak da mümkündür.   

Tablo 8: Katılımcıların Duygusal Zekâ Düzeylerinin Sektörde Çalışma 
Sürelerine Göre Karşılaştırılması 

Boyutlar Gruplar n Χ  s.s. F p 

Duygusal Değerlendirme 

1 ve daha az yıl 80 3,53 0,94 

10,542 0,000* 
2-4 yıl 148 3,16 0,85 
5-7 yıl 68 3,62 0,88 
8-10 yıl 23 4,07 0,94 
11 ve daha fazla yıl 11 4,33 0,61 

Empatik Duyarlılık 

1 ve daha az yıl 80 3,64 0,88 

6,156 0,000* 
2-4 yıl 149 3,36 0,88 
5-7 yıl 68 3,75 1,03 
8-10 yıl 23 4,22 0,75 
11 ve daha fazla yıl 11 3,94 0,99 

Pozitif Duygusal Yönetim 

1 ve daha az yıl 80 3,68 0,90 

6,418 0,000* 
2-4 yıl 149 3,45 0,89 
5-7 yıl 68 3,89 0,90 
8-10 yıl 23 4,20 0,80 
11 ve daha fazla yıl 11 4,18 0,90 

Duyguların Olumlu Kullanımı 

1 ve daha az yıl 80 3,75 0,94 

5,925 0,000* 
2-4 yıl 149 3,57 0,89 
5-7 yıl 68 3,97 0,85 
8-10 yıl 23 4,26 0,74 
11 ve daha fazla yıl 11 4,39 0,55 

Genel 

1 ve daha az yıl 80 3,65 0,83 

8,689 0,000* 
2-4 yıl 149 3,38 0,78 
5-7 yıl 68 3,81 0,83 
8-10 yıl 23 4,19 0,74 
11 ve daha fazla yıl 11 4,21 0,65 

*p<0,05 

Tablo 9’da katılımcıların duygusal zekâ düzeylerinin işletmede çalışma sürelerine 
göre; empatik duyarlılık, pozitif duygusal yönetim boyutunda ve genel bazda anlamlı 
bir farklılık saptanmıştır (p<0,05). Bu doğrultuda 1 yıl ve daha az süredir aynı işletmede 
bulunan katılımcıların verdikleri cevapların aritmetik ortalaması 3,41 ile 3,73; 2-4 yıl 
aralığında aynı işletmede bulunan katılımcıların verdikleri cevapların ortalaması 3,36 ile 
3,71;  5-7 yıl aralığında aynı işletmede bulunan katılımcıların verdikleri cevapların 
aritmetik ortalamaları genel olarak 3,71 ile 4,03 aralığında; 8-10 yıl aralığında aynı 
işletmede bulunana katılımcıların aritmetik ortalaması ise 4,17 ile 4,39 aralığında 
olduğu görülmüştür. Aynı işletmede 11 yıl ve daha fazla var olan katılımcıların 
aritmetik ortalaması ise 2,92 ile 3,75 aralığında bir değişim gösterdiği belirlenmiştir. 
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Yukarıdaki bulgulara ek olarak; anket uygulanan otel işletmeleri işgörenlerinin 
duygusal zekâ düzeyleri; katılımcıların cinsiyet, medeni durum, çalıştıkları departman 
ve gelir durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Tablo 10’ya göre katılımcıların (n=331) örgütsel sinizm tutum/davranışlarının; 
bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlara verdikleri cevaplar doğrultusunda genel 
aritmetik ortalama2,24 olarak hesaplanmıştır. Boyutlar bazında ise, katılımcıların 
davranışsal boyuttaki aritmetik ortalamaları 2,40 olarak hesaplanmıştır. Diğer iki boyuta 
bakıldığında ise duyuşsal boyutun aritmetik ortalaması 2,22 ve bilişsel boyutun 
aritmetik ortalaması 2,17’dir. Genel olarak katılımcıların örgütsel sinizm 
tutum/davranışlarının düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Bu da katılımcıların bağlı 
oldukları işletmelere yönelik genelde olumlu duygular içinde olduklarına yönelik bir 
gösterge sayılabilir. 

Tablo 9: Katılımcıların Duygusal Zekâ Düzeylerinin İşletmede Çalışma 
Sürelerine Göre Karşılaştırılması 

Boyutlar Gruplar n Χ  s.s. F p 

Duygusal Değerlendirme 

1 ve daha az yıl 116 3,41 0,99 

2,372 0,052 
2-4 yıl 155 3,36 0,89 
5-7 yıl 49 3,71 0,80 
8-10 yıl 6 4,17 0,91 
11 ve daha fazla yıl 4 3,67 1,31 

Empatik Duyarlılık 

1 ve daha az yıl 117 3,58 0,89 

3,522 0,008* 
2-4 yıl 155 3,48 0,96 
5-7 yıl 49 3,89 0,78 
8-10 yıl 6 4,39 0,77 
11 ve daha fazla yıl 4 2,92 2,04 

Pozitif Duygusal Yönetim 

1 ve daha az yıl 117 3,65 0,90 

2,455 0,046* 
2-4 yıl 155 3,60 0,94 
5-7 yıl 49 3,95 0,68 
8-10 yıl 6 4,17 1,03 
11 ve daha fazla yıl 4 3,00 1,78 

Duyguların Olumlu Kullanımı 

1 ve daha az yıl 117 3,73 0,93 

1,499 0,202 
2-4 yıl 155 3,71 0,92 
5-7 yıl 49 4,03 0,64 
8-10 yıl 6 4,17 0,91 
11 ve daha fazla yıl 4 3,75 1,85 

Genel 

1 ve daha az yıl 117 3,59 0,85 

2,711 0,030* 
2-4 yıl 155 3,54 0,84 
5-7 yıl 49 3,89 0,58 
8-10 yıl 6 4,22 0,89 
11 ve daha fazla yıl 4 3,33 1,66 

*p< 0,05 

Tablo 10: Katılımcıların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Aritmetik Ortalama 
ve Standart Sapma Değerleri 

Boyutlar n Χ  s.s. 
Bilişsel Boyut 331 2,17 0,84 
Duyuşsal Boyut 331 2,22 0,90 
Davranışsal Boyut 331 2,40 0,90 
Genel 331 2,24 0,77 
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Tablo 11’de işgörenlerin örgütsel sinizm davranışlarının medeni durumlarına göre 
karşılaştırılmasına ilişkin veriler yer almaktadır. Söz konusu bulgulara göre; örgütsel 
sinizmin bilişsel ve duyuşsal boyutları ile genelinde katılımcıların medeni durumlarına 
göre anlamlı bir farlılık olduğu belirlenmiştir (p<0,05). Bu verilere göre, bekâr olan 
katılımcıların bilişsel boyutta Χ=2,35, duyuşsal boyutta Χ=2,33, genelde ise Χ=2,36 
düzeyinde örgütsel sinizm tutum/davranışına sahip olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan 
evli olan katılımcıların örgütsel sinizm tutumlarının bekâr olan katılımcılara göre daha 
düşük olduğu ortaya koyulmuştur. Bu doğrultuda evli olan katılımcıların örgütsel 
sinizme ilişkin aritmetik ortalamaları duygusal boyutta Χ=2,03, duyuşsal boyutta 
Χ=3,13 ve genel olarak ise Χ=2,14 olduğu görülmüştür. 

Bekâr katılımcıların evli olan katılımcılara göre daha düşük örgütsel sinizm 
tutum/davranışına sahip olmaları; özellikle özel yaşantıdaki daha serbest hareket düzeyi 
ve bu doğrultudaki sorumluluk düzeyindeki düşüklük işgörenlerin sergiledikleri tutum 
ve davranışlarında daha rahat hareket edebilmelerine olanak sağlama ihtimalinden 
kaynaklanabilmektedir. Nitekim Ayduğan (2012)’ın konuyla ilgili gerçekleştirmiş 
olduğu bir çalışmada da katılımcıların medeni durumları ile sahip oldukları örgütsel 
sinizm düzeyleri arasında benzer sonuçlar elde edilmiştir, ilave olarak ilgili çalışma 
sonucunda ise boşanmış olan katılımcıların bekâr katılımcılardan da yüksek örgütsel 
sinizm düzeylerine sahip olduğu da görülmüştür. 

Tablo 11: Katılımcıların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Medeni Durumlarına 
Göre Karşılaştırılması 

Boyutlar Gruplar n Χ  s.s. t p 

Bilişsel Boyut Bekâr 154 2,35 0,75 3,408 0,001* Evli 176 2,03 0,90 

Duyuşsal Boyut Bekâr 154 2,33 0,85 2,086 0,038* Evli 176 2,13 0,87 

Davranışsal Boyut Bekâr 154 2,44 0,83 1,051 0,294 Evli 176 2,34 0,96 

Genel Bekâr 154 2,36 0,72 2,580 0,010* Evli 176 2,14 0,81 
*p< 0,05 

Tablo 12’de ise katılımcıların yaş aralıkları ile örgütsel sinizm düzeyleri 
arasındaki karşılaştırma sonuçları sunulmuştur. Bu doğrultuda sadece bilişsel boyutta 
katılımcıların yaş aralıkları ile örgütsel sinizm düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık 
(p=0,034<0,05) saptanmıştır. Katılımcıların yaş aralıklarına göre 18-22 yaş aralığı 
aritmetik ortalaması 2,29; 23-27 yaş aralığında aritmetik ortalama 2,35 ve 43 yaş üzeri 
katılımcıların aritmetik ortalaması 2,28 değeri ile diğer katılımcılara göre daha yüksek 
olduğu belirlenmiştir. Bunun nedeni ise, 18–27 yaş aralığında bireylerin daha çok kendi 
düşüncelerine önem vermesi ve bu yaş sınırından sonra başkalarının düşüncelerini 
dinlemeye yönelmesiyle açıklanabilir. Fakat 43 yaş ve üzeri katılımcılar için ise, kendi 
tecrübelerine daha çok önem vermesinden kaynaklandığı şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 13’de katılımcıların eğitim durumları ile örgütsel sinizm düzeyleri 
karşılaştırılmıştır. Bu doğrultuda katılımcıların eğitim durumunun, sinizmin sadece 
davranışsal boyutunda anlamlı bir farklılık (p=0,046<0,05) ortaya çıkardığı 
belirlenmiştir. Eğitim durumu ilköğretim olan katılımcıların örgütsel sinizm 
düzeylerinin aritmetik ortalaması 2,61 olduğu ve diğer katılımcılara göre daha yüksek 
olduğu dikkat çekmektedir. Bu sonuç, ilköğretim düzeyinde eğitim almış işgörenlerin 
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diğer düzeylerde eğitim almış olan işgörenlere göre sinik duygularını daha kolay 
davranışa dökebileceğine dair bir yorumlamayı gündeme getirebilmektedir. 

Araştırmanın dikkat çekici sonuçlarından biri de tablo 14’de sunulan 
katılımcıların sektörde çalışma süreleri ile sahip oldukları örgütsel sinizm düzeyleri 
arasındaki karşılaştırma sonuçlarıdır. Örgütsel sinizmin her boyutunda ve genel bazda 
bakıldığında; katılımcıların sektörde çalışma süreleri artış gösterdikçe, örgütsel sinizm 
düzeyleri azalış göstermektedir. Ancak 11 yıl ve daha fazla yıllar için aynı şey 
söylenememektedir. Bu süreçten sonra örgütsel sinizm düzeylerinde artış olduğu 
görülmektedir. Bu sonuca göre, katılımcılar sektöre ilk girdikleri süreçte sektöre alışma 
dönemi yaşayabilir ve buna bağlı olarak örgütsel sinizm düzeyleri yüksek olabilir ancak 
ilerleyen zamanda sektöre alışmışlık ve tecrübe örgütsel sinizm düzeyini düşüren bir 
etki yaratabilmektedir. Diğer taraftan 11 yılı aşkın süredir çalışan katılımcıların ise artık 
sektörel anlamda doyum düzeyine gelmiş olması ve turizm sektörünün dinamikliğinin 
ağır gelmeye başlaması örgütsel sinizm düzeylerini tekrardan yükselten bir etkiye sahip 
olduğu şeklinde yorumlanabilir. Akman (2013)’ın çalışma sonucuna göre de örgütsel 
sinizmin sadece davranışsal boyutunda benzer sonuçlar sunulmuştur, tek fark 
katılımcıların 11 yıl sonrasında da örgütsel sinizm düzeylerinde düşüş yaşandığı 
bulgusudur. 

Tablo 12:Katılımcıların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Yaş Aralığına Göre 
Karşılaştırılması 

Boyutlar Gruplar n Χ  s.s. F p 

Bilişsel Boyut 
 

18-22 40 2,29 0,90 

2,445 0,034* 

23-27 120 2,35 0,73 
28-32 82 2,01 0,85 
33-37 59 2,02 0,91 
38-42 20 2,04 1,06 
43 ve üzeri 10 2,28 0,80 

Duyuşsal Boyut 
 

18-22 40 2,18 0,95 

1,903 0,093 

23-27 120 2,38 0,82 
28-32 82 2,13 0,82 
33-37 59 2,03 0,89 
38-42 20 2,18 0,98 
43 ve üzeri 10 2,58 0,97 

Davranışsal Boyut 

18-22 40 2,23 0,90 

1,424 0,215 

23-27 120 2,52 0,82 
28-32 82 2,29 0,90 
33-37 59 2,29 0,97 
38-42 20 2,40 1,01 
43 ve üzeri 10 2,73 1,14 

Genel 

18-22 40 2,23 0,83 

2,177 0,056 

23-27 120 2,40 0,69 
28-32 82 2,12 0,76 
33-37 59 2,08 0,80 
38-42 20 2,18 0,97 
43 ve üzeri 10 2,51 0,87 

*p<0,05 

Tablo 15’e bakıldığında katılımcıların işletmede çalışma süreleri ile sahip 
oldukları örgütsel sinizm tutumları arasında sadece bilişsel boyutta (p=0,028<0,05) 
anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu bağlamda 8 ile 10 yıl arası işletmede çalışan 
katılımcıların örgütsel sinizm düzeylerinin aritmetik ortalaması 1,26 olarak hesaplanmış 
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ve diğer katılımcılara göre daha düşük olduğu görülmüştür. Başka bir bakış açısıyla ise 
1 yıl ve ya daha az süre işletmede çalışan katılımcıların örgütsel sinizm 
tutum/davranışlarının aritmetik ortalaması 2,26’lık değer ile diğer katılımcılara göre 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuçlar tablo 14 ile benzerlik göstermekte ve 
katılımcıların aynı işletmede çalışma süresi 11 yıl ve üzerine çıktığında, örgütsel sinizm 
düzeylerinde bir artışın olduğu görülmüştür. 

Tablo 13: Katılımcıların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Eğitim Durumlarına 
Göre Karşılaştırılması 

Boyutlar Gruplar n Χ  s.s. F p 

Bilişsel Boyut 
 

İlköğretim 34 2,17 0,89 

2,395 0,050 Ortaöğretim 187 2,16 0,84 
Önlisans 81 2,07 0,81 
Lisans 29 2,65 0,86 

 
Duyuşsal Boyut 

 

İlköğretim 34 2,36 0,98 

1,255 0,287 Ortaöğretim 187 2,15 0,81 
Önlisans 81 2,29 0,88 
Lisans 29 2,45 1,02 

 
Davranışsal Boyut 

İlköğretim 34 2,61 0,96 

2,455 0,046* Ortaöğretim 187 2,26 0,84 
Önlisans 81 2,53 0,97 
Lisans 29 2,56 0,96 

 
Genel 

İlköğretim 34 2,34 0,88 

1,450 0,217 Ortaöğretim 187 2,18 0,74 
Önlisans 81 2,26 0,77 
Lisans 29 2,55 0,86 

*p<0,05 

Tablo 14: Katılımcıların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin Sektörde Çalışma 
Süresine Göre Karşılaştırılması 

Boyutlar Gruplar n Χ  s.s. F p 

Bilişsel Boyut 

1 ve daha az yıl 80 2,32 0,85 

7,562 0,000* 
2-4 yıl 149 2,27 0,76 
5-7 yıl 68 1,99 0,83 
8-10 yıl 23 1,44 0,59 
11 ve daha fazla yıl 11 2,64 1,33 

Duyuşsal Boyut 

1 ve daha az yıl 80 2,23 0,90 

7,132 0,000* 
2-4 yıl 149 2,43 0,83 
5-7 yıl 68 2,03 0,78 
8-10 yıl 23 1,53 0,52 
11 ve daha fazla yıl 11 2,12 1,25 

Davranışsal Boyut 

1 ve daha az yıl 80 2,47 0,88 

6,721 0,000* 
2-4 yıl 149 2,55 0,90 
5-7 yıl 68 2,17 0,81 
8-10 yıl 23 1,65 0,66 
11 ve daha fazla yıl 11 2,42 1,14 

Genel 

1 ve daha az yıl 80 2,31 0,77 

8,500 0,000* 
2-4 yıl 149 2,40 0,72 
5-7 yıl 68 2,04 0,74 
8-10 yıl 23 1,52 0,52 
11 ve daha fazla yıl 11 2,37 1,13 

*p<0,05 
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Tablo 15: Katılımcıların Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İşletmede Çalışma 
Sürelerine Göre Karşılaştırılması 

Boyutlar Gruplar n Χ  s.s. F p 

Bilişsel Boyut 

1 ve daha az yıl 117 2,26 0,84 

2,751 0,028* 
2-4 yıl 155 2,21 0,82 
5-7 yıl 49 2,00 0,91 
8-10 yıl 6 1,26 0,48 
11 ve daha fazla yıl 4 1,90 0,62 

Duyuşsal Boyut 

1 ve daha az yıl 117 2,28 0,92 

1,748 0,139 
2-4 yıl 155 2,26 0,81 
5-7 yıl 49 2,09 0,87 
8-10 yıl 6 1,56 0,69 
11 ve daha fazla yıl 4 1,75 1,10 

Davranışsal Boyut 

1 ve daha az yıl 117 2,47 0,93 

0,837 0,502 
2-4 yıl 155 2,38 0,90 
5-7 yıl 49 2,25 0,80 
8-10 yıl 6 2,00 0,84 
11 ve daha fazla yıl 4 2,50 1,29 

Genel 

1 ve daha az yıl 117 2,32 0,77 

2,127 0,077 
2-4 yıl 155 2,27 0,76 
5-7 yıl 49 2,09 0,81 
8-10 yıl 6 1,54 0,61 
11 ve daha fazla yıl 4 1,96 0,73 

*p<0,05 

Tablo 16’da katılımcıların duygusal zekâ düzeyleri ile örgütsel sinizm düzeyleri 
arasındaki ilişkinin tespiti için gerçekleştirilen korelasyon analizi sonuçlarına yer 
verilmiştir.  

Tablo 16: Katılımcıların Duygusal Zekâ Düzeyleri ile ve Örgütsel Sinizm 
Düzeyleri Arasındaki İlişkiye Yönelik Gerçekleştirilen Korelâsyon Analizi 

Sonuçları 
 
 
Duygusal Zekâ 

Örgütsel Sinizm 
Bilişsel 
Boyut 

Duyuşsal 
Boyut 

Davranışsal 
Boyut 

Sinizm 
Genel 

Duygusal Değerlendirme r -0,209** -0,305** -0,209** -0,279** 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 

Empatik Duyarlılık r -0,234** -0,302** -0,196** -0,285** 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 

Pozitif Duygusal Yönetim r -0,199** -0,267** -0,208** -0,257** 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 

Duyguların Olumlu Kullanımı r -0,226** -0,240** -0,145** -0,239** 
p 0,000 0,000 0,008 0,000 

Duygusal Zekâ Genel r -0,240** -0,309** -0,210** -0,294** 
p 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tablo 16’daki analiz sonuçlarına göre, katılımcıların duygusal zekâ düzeyleri ile 
örgütsel sinizm tutum/davranışları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu 
belirlenmiştir. Söz konusu bu ilişki, duygusal zekâ ölçeğinin geneli ve alt boyutları ile 
örgütsel sinizm ölçeğinin geneli ve tüm alt boyutlarında (p<0,05) gerçekleşmiştir. Bu 
doğrultuda Tablo 17’de görüldüğü üzere duygusal zekâ ölçeğinin; duygusal 
“değerlendirme boyutu” ile örgütsel sinizmin “bilişsel boyutu” arasındaki ilişki düzeyi 
r=-0,209; duyuşsal boyutu arasındaki ilişki düzeyi r=-0,305; davranışsal boyutu 
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arasındaki ilişki düzeyi ise r=-0,209 olarak hesaplanmış olup, söz konusu bu ilişki 
düzeyleri anlamlı bulunmuştur.  

Katılımcıların empatik duyarlılık düzeyleri ile örgütsel sinizmin alt boyutları olan 
bilişsel boyutu ile ilişki düzeyi r=-0,234; duyuşsal boyut ile r=-0,302 ve davranışsal 
boyut arasında r=-0,196 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca, pozitif duygusal yönetim ile 
bilişsel boyut arasında r=-0,199; duyuşsal boyut r=-0,267 ve davranışsal boyutu ile ise 
r=-0,208düzeyinde anlamlı bir ilişki göstermiştir. Son olarak ise katılımcıların 
duygularını olumlu kullanımı ile bilişsel boyut arasında r=-0,226; duyuşsal boyut        
r=-0,240 ve davranışsal boyut ile arasında da r=-0,145 düzeyinde anlamlı bir ilişki 
saptanmıştır. Genel olarak ise katılımcıların duygusal zekâ düzeyleri ile örgütsel sinizm 
tutum/davranışları arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişkinin varlığı belirlenmiştir 
(r=0,294, p<0,01).   

Ural ve Kılıç (2006), korelasyon katsayısını; zayıf “0,0–0,29”, orta “0,30–0,64”, 
kuvvetli “0,65–0,84” ve çok kuvvetli “0,85–1” olarak aldıkları değer aralığına göre 
yorumlamışlardır. Bu doğrultuda çalışmadan elde edilen korelasyon katsayı değerleri 
incelendiğinde genel olarak 0,0–0,29 aralığında yer alıyor olmasından dolayı 
değişkenler arasında zayıf bir ilişkinin varlığı söz konusudur. Diğer taraftan ise 
duygusal zekâ içerisinde yer alan “duygusal değerlendirme ve empatik duyarlılık 
boyutları” ile sinizmin bir alt boyutu olan “duyuşsal boyut” arasında orta düzeyde bir 
ilişki düzeyi belirlenmiştir. Duygusal zeka bağımsız, örgütsel sinizm bağımlı değişken 
olarak ele alınan bu araştırmada elde edilen basit doğrusal regresyon analizi sonuçları 
Tablo17’de sunulmuş olup, söz konusu sonuçlara göre oluşan regrasyon modeli şu 
şekildedir: ÖS=3,231-0,273DZ.  

Tablo 17: Duygusal Zekâ İle Örgütsel Sinizm Arasındaki İlişkiye Ait Basit 
Doğrusal Regresyon Analizi 

Bağımsız Değişken β j S(bj) t p Anlamlılık 

Sabit 3,231 0,182 17,754 0,000 
F=31,027 

p=0,000 
Duygusal Zekâ  -0,273 0,049 -5,570 0,000 

Bağımlı Değişken: Örgütsel Sinizm 

Tablo 17’deki sonuçlara göre, işgörenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile örgütsel 
sinizm tutum/davranışları arasındaki basit doğrusal regresyon modeli, anlamlı 
bulunmuştur (F=31,027; p<0,001). Kurulan regresyon modeline göre işgörenlerin 
duygusal zekâ düzeylerindeki bir birimlik artış örgütsel sinizm tutum/davranışlarında 
0,273 birimlik bir azalma yaratmaktadır. Araştırmaya ilişkin elde edilen söz konusu bu 
bulgular doğrultusunda, işgörenlerin örgütsel sinizm tutum/davranışlarında duygusal 
zekâ düzeyleri üzerindeki negatif etkisi dikkat çekmektedir. Bu kapsamda çalışanlara, 
özellikle duygusal zekânın geliştirilmesine yönelik programların uygulanması, örgütsel 
sinizm tutum/davranışlarının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli girişimlerden 
olacaktır. 
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7. Sonuç ve Tartışma  

Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren 5 yıldızlı otel işletmeleri işgörenlerinin 
duygusal zekâ düzeylerinin örgütsel sinizme etkisinin belirlenmesi amacıyla yapılan bu 
araştırmaya katılan işgörenlerin, duygusal zekâ düzeylerinin aritmetik ortalaması 3,44 
ile 3,80 aralığında olduğu sonucuna varılmıştır. Bu sonuca bakılarak işgörenlerin 
duygusal zekâ düzeylerinin orta düzeyin üzerinde olduğunu belirlenmiştir. Ayrıca bu 
sonuçlar, işgörenlerin duygusal anlamda karşısındaki bireyleri anlayama çabası 
içerisinde olduklarını, kendini başkalarını yerine koyabildiklerini ve özellikle çalışma 
süreçlerinde duygularını olumlu kullanabildiklerini ortaya koymaktadır. İşgörenlerin 
duygusal zekâ düzeylerinde ki elde edilen bu kazanım işletme içinde olumlu sonuçları 
beraberinde getirmektedir. Aslan ve Özata (2008) çalışmasına göre işgörenlerdeki 
yüksek duygusal zekâ düzeylerine sahip olması, işe olan duyarlılıklarında artışı ve 
dolaylı olarak müşteri memnuniyetindeki artışı desteklediğini belirlemişlerdir. Bu da 
işgörenlerin duygusal zekâ düzeylerini işletmeler için bir kez daha önemini ortaya 
koymaktadır. 

Araştırmanın belli başlı öne çıkan sonuçlarından biri; katılımcıların sektörde 
çalışma süreleri artış gösterdikçe, duygusal zekâ düzeylerinin de doğru orantılı olarak 
yükseliş göstermesidir. Bu sonuç katılımcıların sektörel tecrübelerinin duygusal zekâ 
düzeylerine olumlu yönde etki sağladığına işaret etmektedir. Diğer taraftan, 
katılımcıların aynı işletmede çalışma süreleri ile duygusal zekâ düzeyleri arasında tam 
anlamıyla doğru orantının olmadığı da öne çıkan sonuçlardandır.  Ayrıca, işletmede 
artan çalışma süresinin duygusal zekâ düzeylerine olumlu etkisi sadece 8–10 yıla kadar 
varlık gösterdiği, buna karşın 10 yıldan daha fazla süredir aynı işletmede çalışan 
işgörenlerde ise olumsuz yönde etki ettiği elde edilen bulgular arasındadır. Duygusal 
zekâ düzeylerinde anlamlı farklılıkların saptandığı demografik özelliklerin içerisinde 
dikkat çeken bir diğer nokta ise işgörenlerin eğitim seviyelerinin doğrudan duygusal 
zekâ seviyelerinde söz sahibi olduğu sonucudur. Nitekim lisansüstü eğitim almış olan 
katılımcıların diğer katılımcılara göre daha yüksek seviyede duygusal zekâya sahip 
oldukları belirlenmiştir. Bu da işgören seçimlerinde eğitim düzeyinin önemini ortaya 
koymaktadır. Bu husus, özellikle emek-yoğun olan turizm sektöründe faaliyet gösteren 
işletmeler için eğitim seviyesinin önemli bir kıstas olduğu gerçeğini bir kez daha ortaya 
koymaktadır. Nitekim Yeşiltaş ve Keleş (2009)’in gerçekleştirmiş oldukları bir 
çalışmada işgörenlerin eğitim düzeyleri ile örgütsel vatandaşlık davranışlarının, 
centilmenlik ve üyelik erdemi boyutları arasında anlamlı bir ilişki belirlenmiştir. Ayrıca 
ilgili çalışmada, işgörenlerin eğitim düzeylerinin artması, örgütsel vatandaşlık 
duygularında pozitif yönlü bir etkide bulunduğu ulaşılan sonuçlardandır. Belirtildiği 
üzere işgören seçiminde, işgörenlerin eğitim düzeyleri farklı etki yönleri kapsamında 
önemli bir yer almaktadır.  

Katılımcıların örgütsel sinizm düzeylerinin aritmetik ortalaması 2,17 ile 2,40 
aralığında değişkenlik göstermektedir. Elde edilen bu sonuçlara göre katılımcıların 
örgütsel sinizm düzeylerinin orta düzeyin altında kalmış olduğu dikkat çekmektedir. Bu 
bulgu bize, işgörenlerin işletmelerindeki çalışma ortamlarından memnun olduklarını ve 
ya işletmeye karşı örgütsel sinizm tutum/davranışları öteleten farklı değişkenlerin de 
(kazanç sağlama sorunluluğu, işletmelerde yaşabilecek sorunları sıradan görmeleri vb.) 
olabileceğini sunmaktadır. Söz konusu bu durum da katılımcıların, iş arkadaşlarına ve 
yöneticilerine karşı olumsuz tutum/davranışlarda bulunmadıklarına yönelik önemli 
ipucu olarak değerlendirilebilir. Buna ilave olarak, örgütsel sinizmin düşük seviyelerde 
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olması, işgörenlerin işlerini sahiplenmelerini olumlu yönde etkiler ve dolaylı olarak 
müşteri memnuniyetini de pozitif yönde arttırır ki, bu da faaliyet alanı ne olursa olsun 
tüm örgütlerin arzu ettikleri bir durumdur. 

Katılımcıların örgütsel sinizm düzeyleri ayrıntılı olarak incelendiğinde ise farklı 
demografik özelliklerin işgörenlerin sahip oldukları örgütsel sinizm tutum/davranış 
düzeylerinde değişiklik belirlenmiştir. Özellikle katılımcıların medeni durumları ve 
eğitim düzeyleri bu konuda dikkat çekmektedir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara 
göre evli olan katılımcıların örgütsel sinizm düzeylerinin bekâr katılımcılara göre daha 
düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların eğitim düzeyleri ile örgütsel sinizm 
tutum/davranışları üzerinde zıt yönlü bir ilişki saptanmıştır. Artan eğitim düzeyi, azalan 
bir örgütsel sinizm düzeyi ortaya çıkartmaktadır. Nitekim Altınöz (2011) çalışmasında 
da katılımcıların eğitim durumları ile örgütsel sinizm tutumları ilişkisine bakıldığında 
aynı sonuçların varlığı söz konusudur. Buna karşılık ise Aslan ve Boylu (2014) 
tarafından katılımcıların örgütsel sinizm düzeyinin lisansüstü eğitim alanlarda daha 
yüksek olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca, Ayduğan (2012) çalışmasında da 
katılımcıların örgütsel sinizm düzeyleri ile almış oldukları eğitim düzeyleri arasında 
anlamlı bir farklılık, sadece davranışsal boyutta varlık gösterdiği sonucuna ulaşılmıştır.   
Ayrıca işgörenlerin örgütsel sinizm düzeyleri ile elde ettikleri gelir arasında negatif 
yönlü bir farklılık beklenirken, değişkenler arasında anlamlı bir farklılık 
belirlenememiştir. Bu durum Afyonkarahisar özelinde değerlendirildiğinde, şehrin diğer 
birçok şehre göre tüketim fiyatlarının düşük olması ve geçim olanaklarının daha 
avantajlar sunması (kolay olması), işgörenlerin bu stres ortamına maruz kalma 
olasılığını düşürmekte ve bu doğrultuda örgütsel sinizm tutum/davranışa yönelmelerini 
daha aza indirdiği düşünülmektedir.  

Araştırmanın ana konusunu oluşturan otel işletmeleri işgörenlerinin duygusal zekâ 
düzeyleri ile örgütsel sinizm tutum/davranışları arasındaki ilişkiye bakıldığında ise, ters 
yönlü bir ilişkinin varlığı söz konusudur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
katılımcıların duygusal zekâ düzeylerindeki artış, örgütsel sinizm tutum/davranışlarında 
azalışı beraberinde getirmektedir. Bu doğrultuda işgörenlerin, duygusal zekâ 
düzeylerinin arttırmak örgüte veya yöneticilerine karşı olumsuz tutum/davranışları terk 
etmesini sağlayacaktır. Araştırmada katılımcıların dugusal zeka düzeylerinin örgütsel 
sinizmleri üzerindeki, etkisine bakıldığında ise, ilk olarak göze çarpan, katılımcıların 
işletmede çalışma süreleri ile duygusal zekâ düzeyleri arasında bir paralel bir artışın 
varlığı iken,  8–10 yıl sonrasında bir kırılma olduğu ve tekrardan düşüşe geçtiği 
sonucudur. Diğer taraftan örgütsel sinizm tutum/davranışların ile katılımcıların 
işletmede çalışma süreleri arasında anlamlı bir farklılığın varlığı söz konusudur. 
Duygusal zekâ düzeylerinde belirlenen kırılma aralığı ile aynı döneme denk gelen fakat 
ters yönlü bir kırılma örgütsel sinizm düzeyinde de dikkat çekmektedir. Katılımcıların 
8–10 yılı aştıklarında örgütsel sinizm davranış/tutumlarında artış olduğu saptanmıştır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular, duygusal zekâ düzeyi ile örgütsel sinizm 
düzeyi arasında anlamlı negatif yönlü bir ilişkiyi ortaya koymuştur. Bu doğrultuda 
duygusal zekâ düzeyinin arttırılması örgütsel sinizm düzeyinin düşüşüne neden olduğu 
sonucundan ve araştırmada elde edilen diğer bulgulardan yola çıkarak şunu belirtmek 
mümkündür ki 11 yıl ve/veya daha fazla süredir aynı işletmede çalışan işgörenlerin 
duygusal zekâ düzeylerini arttırıcı eğitim programlarına daha fazla ihtiyacı olduğudur. 
Elde edilen bu sonucun işletmeler için sağladığı faydaya bakılır ise, Daniel Goleman’ın 
Duygusal Zekâ Neden IQ’dan Daha Önemlidir? kitabında da belirttiği gibi duygusal 
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zekânın belli bir program dahilinde geliştirilebilir olması işletmelerde var olan örgütsel 
sinizm düzeylerini daha düşük seviyelere indirilebileceğinin işaretini ortaya 
çıkarmaktadır. Tabiki öncesinde işletme yöneticilerinin örgütsel sinizmin, işletme 
içerisinde birçok açıdan olumsuz etkilerini görebilmeli ve bunun etki büyüklüğünün 
farkına varabilmelidirler. Elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak ilgili taraflara 
(örgütlere/yöneticilere, işgörenlere, araştırmacılara) şu öneriler sunulabilir: 

• İşletme yöneticilerinin öncelikle işgörenlerine belli aralıklarla duygusal zekâ 
eğitim programları sağlaması ve duygularının farkında olarak bilinçli bir şekilde gerek 
kişisel gerekse örgütsel yaşamda işlerine yarayacağının bilincinin verilmesine yönelik 
faaliyetlerde bulunmalıdırlar. 

• İşgörenlerin çalışma süreçlerinde karşılaşabilecekleri zorluklara karşılık 
duygularını yönetebilme eğitimi verilmesi önemlidir. 

• Özellikle hizmet işletmelerinde duyguların ön planda olduğu düşünüldüğünde 
örnek olaylar ile sağlanacak eğitim programları daha etkili olabileceği öngörülmektedir. 

Konuyla ilgili literatürde duygusal zekâ ile ilgili çalışmaların azlığı dikkat 
çekmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmayla sektör de yöneticilere insan kaynakları 
yönetimi özelinde bir kaynak oluşturmak istenmiştir. Ayrıca akademik anlamda da 
insan kaynaklarının yönetiminde gerçekleştirilen yeniliklerin yanı sıra insan 
duygularının da etkili olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Buna ek olarak duygusal 
zekâ ile ilgili çalışma azlığına dikkat çekilerek, duygusal zekâ ile farklı değişkenlerin 
ilişkilerinin inceleneceği çalışmaların yapılması gerektiği fark edilmiştir. Özellikle 
duygusal zekâ ve işgörenlerin örgütsel vatandaşlığı, örgütsel bağlılığı, yöneticiler 
bazında ise mobbing uygulamaları ile ilişkilendirilerek daha geniş çaplı bakış açıları 
sağlayacaktır. 

İgörenler açısından ise, işletme içerisinde yaşanabilecek sorunlara karşı özellikle; 
sinir, öfke, bunalım ve kendini yetersiz/değersiz hissetme duygusunun aşılmasında 
bireysel olarak sağlanacak empati geliştirme ve duygusal zeka düzeyini arttırıcı 
çalışmalara katılım göstermek önemli bir kurtarıcı olacaktır. Bu gibi çalışmalarda varlık 
göstermek işgörenlerin iş hayatlarında olumlu etki yaratacağı gibi sosyal hayatlarında da 
destek sağlayıcı olacaktır. Bu sayede işletme içerisinde var olan sorunların daha rahat 
aşılmasını ve sorunların kaynaklarını daha rahat anlaşılmasını sağlayacaktır. 

Araştırma sonuçları örneklem boyutunda değerlendirildiğinde ise; çalışmanın 
Afyonkarahisar özelinde yapılmış olması ve seçilen bölgenin termal turizm amaçlı 
faaliyet gösteren termal otel işletmelerinden oluşması şehir ve sayfiye otelciliği dışında 
bir bakış açısını da beraberinde getirmiştir. Özellikle termal turizmin hem sağlık hem de 
üçüncü yaş turizmi kapsamında önemli bir konumda olması şehrin termal turizm 
potansiyelini daha değerli hale getirmektedir. Ancak, var olan termal turizm potansiyeli 
kaliteli bir hizmet anlayışıyla sunularak değer kazanacağı da bir gerçektir. Buna ilave 
olarak turizm sektörünü hem şehirler bazında hem de işletmeler bazında öne çıkartan en 
önemli faktör sunulan hizmetin kalitesidir. Bu açıklamada dikkat çekilmek istenen en 
önemli sonuç hizmet kalitesi ancak işgörenlerin işlerine olan duyarlılığı ve bağlılığı ile 
sağlanacağı yargısıdır. Bu bağlamda araştırmanın gerçekleştirildiği işletmelerde hizmet 
kalitesinin geliştirilmesine yönelik, verilen hizmet içi eğitim programlarında duygusal 
zekâ çalışmalarına yoğunluk verilmesi önerilir. Bu sayede daha yüksek hizmet kalitesi 
sağlanırken, örgütsel sinizm düzeyinin de düşürülmesi yönünde önemli çaba sarf 



 
 

E. Pelit – Ç. Ayana 8/2 (2016) 45-76 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

69 

edilmiş olacaktır. Tüm bunlar, işletmelerin hizmet kalitelerindeki olumlu artışı 
sağlamanın önemli somut adımlarını içermektedir. Ayrıca işletmeler içerisinde yaşanan 
her soruna somut kaynaklar gösterilemeyebilir, bu da var olan sorunun 
tanımlanamamasına neden olmaktadır. İşletme içerisinde yaşanan sorunların tam olarak 
isimlendirilmemesi o sorunun varlığı sonucunu değiştirmeyecektir. Sorunların 
çözümünde en önemli nokta sorunun tanımlanabilmesidir. Özellikle duygusal kaynaklı 
sorunların varlığı işletmelerin daha yüksek önem derecesiyle üzerinde durması gerek bir 
olgudur. 
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Extensive Summary 
Introduction  

While the construct of the management of enterprises is assessed under different 
headings, human resources management, especially for service businesses, occupies a 
more important place. In service businesses, employees' attitudes and behaviors affect 
many factors in the organization. For example; employees who experience problems in 
the organizations permanently adopt some negative attitudes towards the organization 
and then they end up turning these attitudes into behaviors (Andersson, 1996: 1398). 
One of these so called negative attitudes/the behaviors is the organizational cynicism, 
which has to be given prominence by the organization and the organization 
administrator. The efforts to find a way to remove these attitudes / behaviors have 
attracted more importance each passing day.  At this stage, the role of the employees' 
thoughts and feelings in the working process can not be ignored. Indeed, it is possible to 
notice employee feelings, positive or negative, by just looking at the direct effects of 
how they are carried out.     

Emotions have an important position in business life as well as in social life. 
Especially the intense feelings can turn a manager into a dominant person due to the 
decisions taken. In this context, controlling the emotions of the employees or work or 
making them available in a more positive direction will enable the employees provide a 
more positive approach towards the business they are linked. It will reduce 
organizational cynicism in attitude/behavior to the minimum level in the organization.   

Emotional Intelligence 

Through the interaction of Intelligence concept with emotions, the formation a 
new concept of called as "emotional intelligence (EQ, emotionalquotient)" has brought 
out. The origins of the concept of emotional intelligence dates back the 1920s and 
1930s. It was the well-known psychologist E. L. Thorndike (1920) whose article named 
as "Intelligence and Its Uses" appeared in Harper's Magazine, started to propose that 
social intelligence that is an aspect of emotional intelligence means understanding the 
others and being able to act wisely in human relations is itself a part of the IQ.      
Emotional intelligence is a concept that primarily enables individuals to understand and 
manage their own feelings as well as to understand the feelings of others, to form 
empathy and to increases motivation along with supplying the ability to develop a sense 
of self-confidence.  According to this definition, emotional intelligence is hidden firstly 
in a person's recognizing himself and his ability to resolve himself. Researches 
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conducted particularly on this issue are supportive of those hypotheses. For example; as 
it was indicated in Özata and the Aslan (2008)'s work, employees' emotional 
intelligence level affects their sensitivity to work  in direct proportion,  and this situation 
is reflected in a positive manner indirectly to customer satisfaction. As it is also 
understood from the example, the level of emotional intelligence among employees has 
influence on the duties that they perform. 

 Emotional intelligence concept, including the factors that Mayer, Salovey and 
Caruso (2000), Goleman (2000) had mentioned relating to emotional intelligence, 
focuses on four dimensions containing the emotional intelligence in emotional system. 
These four dimensions are defined as emotional evaluation, empathic sensitivity, 
positive emotional management and the use of emotions positively. Development of 
emotional intelligence, in particular, enables the negative emotions and attitudes of 
individuals to direct before they are turned into behavior phase. This allows the 
individuals to leave negative emotions and attitudes that they have.    

Organizational Cynicism  

Organizational cynicism holds the opinion that an individual's sacrificing 
basically his faith, honesty and sincerity for his personal interests (James, 2005). In 
other words, organizational cynicism is an individual's overall negative thoughts on the 
organization he works for.  While having the negative thoughts on his mind, it is reality 
that it cannot be expected from him to carry out work efficiently.  For that reason, 
businesses should consider influencing employees' feelings in a positive way. This is 
important because it is of interest for both businesses and employees. Otherwise, 
organizational cynicism, especially for service businesses, can lead to an important 
aspect for organizations. When we take the tourism sector into account, whose one to 
one communication/relationship with customers is at the top level,   it is clear that even 
if those employees have the least negative thoughts, the employees' attitude or behavior 
will directly affect customer satisfaction (Öney, 1998). The scale of organizational 
cynicism developed by Dean, et al. (1998), is the most commonly used scale in this area 
and takes organizational cynicism under three different dimensions. The said 
dimensions are identified as cognitive, affective and behavioral.  

Method   
As a data collection method, survey technique was used. The questionnaire was 

formed of a total of three sections. In the first part, 8 statements were asked to 
determine the demographic characteristics of the participants The second part holds the 
organizational cynicism scale while the third part holds the emotional intelligence scale 
to investigate the participants' emotional intelligence. The scale to investigate the 
employees' emotional intelligence level is the one developed by Chen (2004; 2006), and 
was adapted to the Turkish by Aslan and Özata (2008). The scale in question measures 
the level of emotional intelligence in 4 dimensions (12 expressions). The four sub-
dimensions of emotional intelligence scale deals with; emotional evaluation, empathic 
sensitivity, positive emotional management and the use of emotions positively. Another 
scale forming the questionnaire is the scale of organizational cynicism. The related scale 
was formed by Dean et al (1998) under three dimensions and 14 statements.  

The population of the study is consisted of employees working in 6 5-star hotels 
in Afyonkarahisar centre. As a result of the interviews with human resource managers 
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the hotels, it has been determined that a total of 1147 employees located in the hotels. 
Within the scope of this study, all the application process was intended to be carried out 
with all the hotels but one business owner refused to involve in the study so  5 5-star 
hotels were included in the survey practice. In this context, considering the incomplete 
and not returning questionnaires along with researchers’ transportation conditions; 
random sampling method was used for the each hotel considering including and a total 
of 350 questionnaires were distributed in equal numbers. 331 questionnaires were 
included in the evaluation process because of missing or incorrect filling.    

Findings 

Firstly, standard deviation and the arithmetic average of the participants' 
emotional intelligence level were calculated and it was found out that the arithmetic 
mean varies in the range of 3.80 to 3.44. This result suggests that emotional intelligence 
level of the participants is over the middle level. In the next stage, we investigated if 
there is a significant difference between emotional intelligence and the demographic 
characteristics of the participants. It was determined that there is a meaningful 
relationship  among participants’ age, education, working experience in sector, working  
experience in the business and emotional intelligence level, which is p <0.05.  

On the other hand, the arithmetic average of the organizational cynicism 
attitude/behavior of the participants was calculated and determined to be between 2.17 
to 2.40 range sets. In addition, we investigated if there is a significant difference 
between demographic characteristics and organizational cynicism attitude/behavior of 
the participants and it was identified that there is a significant relationship among the 
participants' marital status, age range, educational status, working experience in sector, 
working experience.     

Finally, correlation and regression analyses were performed to reveal the 
relationship between the two variables. Especially, according to the simple linear 
regression analysis, the simple linear regression model between emotional intelligence 
and organizational cynicism attitude / behavior was found to be significant (F = 31.027, 
p <0.001). It can be said that have independent variable has a significant effect on the 
dependent variable. It was calculated that one-unit change in the emotional intelligence 
level of the participants would lead to a change in the value of 0.086 in organizational 
cynicism attitude / behavior of the participants. 

Conclusions and Recommendations 
Looking carefully at the relationship between emotional intelligence level of 

employees and organizational cynicism attitude/behavior of the employees, the presence 
of an inverse relationship was determined. Based on the results obtained, it can be said 
that an increase in the emotional intelligence level of participants leads to a decrease in 
organizational cynicism attitude/behavioral of participants. In this direction, it supports 
the idea that increasing emotional intelligence level of the employees will support the 
reduction of organizational cynicism levels of the employees. 
 

Considering the obtained results the following suggestions may be submitted the 
organization / manager; 

• Business managers should primarily provide the employees with periodic 
emotional intelligence training programs 



 
 

E. Pelit – Ç. Ayana 8/2 (2016) 45-76 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

76 

• The employees should be trainings of ability to manage their emotions in 
response to difficulties that could arise in the course work life, 
• Given that emotions are at the forefront of especially in service companies, 

training programs using the case studies may provide more effective lessons for 
employees.   

With this study, a special resource was intended to be created to the sector 
managers, especially for human resource management. This study also tried to put 
forward that human emotions are also effective along with the innovation carried out in 
the management of human resources in the academic sense.  In addition, we wanted to 
draw attention to the lack of studies on emotional intelligence and mention the fact that 
more studies should be conducted on examining the relationship between different 
variables with emotional intelligence.  A wider angle pertaining to the issue may be 
achieved by linking especially, employees' emotional intelligence and organizational 
citizenship, organizational commitment along with managers with the mobbing 
applications. When comparing the results of the study within the sample size; it has 
brought in a point of view such as it was conducted in Afyonkarahisar particularly, 
which is place consisted of thermal hotels for thermal tourism purposes and apart from 
the city and country-side hotel class. In particular, health and thermal tourism makes 
both thermal tourism potential of the city to be in an important position under the third 
age tourism more valuable. The city is in a good status in terms of thermal tourism 
especially within the scope of health and third age tourism; it makes the thermal tourism 
potential of the city more valuable. However, there is also a fact that the thermal 
tourism potential may achieve more with providing quality service. In addition, the 
most important factor that puts forward the tourism sector is the quality of the services 
provided both on the basis of the cities as well as the businesses. The result obtained 
from the study mentions the judgment that the quality of service could only be gained 
by the employees' sensitivity and commitment to their jobs. Thus, it is advised that 
intense emotional intelligence practices should be added to the in-service training 
programs in connection with improving the service quality.  This helps to ensure a 
higher quality of service and reduce the level of organizational cynicism.   
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Özet 

Bitcoin, sahibi ve merkezi otoritesi bulunmayan, yeni bir ödeme sistemidir ve bu 
sistemin sanal para birimidir. Reel ekonomiye doğrudan etki etme gücüne sahip olan 
Bitcoin, kısa sürede ilgi uyandırmış ve kullanılmaya başlamıştır. Bitcoin kullanımındaki 
artış ve yatırım aracı olarak görülmeye başlaması, Bitcoin kullanıcılarının, 
yatırımcılarının ve borsalarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bitcoin borsalarının 
işleyişi ve Bitcoin fiyatlarının oluşumu, çalışma kapsamında ele alınmış olup, Bitcoin 
piyasası analize tabi tutulmuştur. Bu kapsamda Bitcoin’in fiyatlandırılması incelenmiş, 
Bitcoin borsalarının etkinliği, likiditesi ve oynaklığı analiz edilmiştir. Sonuç olarak, 
Bitcoin artan popülerliğine ve kullanım alanına rağmen, henüz rüştünü ispat etmemiş 
bir para birimidir. Yatırım aracı olarak ele alındığında da yüksek getirisine rağmen, 
güvenilir bir araç olmadığı, volatilitesinin çok yüksek olduğu ve spekülatif kullanıma 
açık olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Sanal Para, Bitcoin, Likidite, Oynaklık, Nedensellik, 
Eşbütünleşme 

Abstract 
Bitcoin is a virtual money and a new payment system which is not regulated by a 

central authority. Bitcoin became popular quickly and gained the ability of affecting the 
real economy. Being used extensively and seen as an investment tool, Bitcoin created its 
own market, users and investors. This study aims to shed light on Bitcoin market. To 
understand what Bitcoin is, the history of Bitcoin was summarized firstly and the 
Bitcoin system and how the protocol works was explained. Then Efficiency, Liquidity 
and Volatility of the Bitcoin Markets were analyzed. We concluded that the pricing of 
Bitcoin is too complicated; and the Bitcoin market is still vulnerable to many risks and 
speculation.  
Keywords: Virtual Money, Bitcoin, Liquidity, Volatility, Causality, Cointegration  
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1. Giriş  

Para, temel olarak ticari işlemlerde kullanılan, mal ve hizmet değişimine olanak 
sağlayan bir araçtır. Günümüzde, her ülke kendi para birimine sahip olmayı tercih etse 
de, tüm ülkelerin üzerinde fikir birliğine vardığı bir değişim aracının kabul edilerek, 
işlemlerin bu değişim aracı cinsinden yapılmasının sağlanması,  ticari işlemlerdeki 
denkleştirme, likidite, güven ve belirsizlik sorunlarının ortadan kalkmasına olanak 
sağlar. Fakat ülkelerin kendi ulusal para birimlerini bırakarak başka bir ülke para 
birimini kabul etmesi, onur kırıcı olarak görüldüğü gibi, kabul edilen para biriminin 
arzını sağlamanın ve kontrol etmenin getireceği avantajların, başka bir ülkeye 
bırakılmak istenmemesi de ortak değişim aracının oluşturulmasındaki büyük engellerdir 
(Yalçıner, 2012, s. 17-20). Fakat teknolojik gelişmeler, bu engelleri aşıp ortak para 
birimi yaratma hayaline bir adım daha yaklaşılmasını sağlamaktadır. Bitcoin ve benzeri 
kripto paraların bu hayalin başlangıç adımları olduğu söylenebilir. Bitcoin’in yeni bir 
para şekli olarak ortaya çıkması aslında çok önceleri öngörülmüştü. 1999 yılında Nobel 
ödüllü ekonomist Milton Friedman, internetin yaygınlaşması ve teknolojinin gelişimi 
sonucunda, devlet kontrolünden bağımsız, anonim taraflar arasında ticareti sağlayan, 
elektronik paranın icadını kaçınılmaz olarak ifade etti (Andersson ve Wegdell, 2014, s. 
8). Bu öngörüden yaklaşık 10 sene sonra, 2008 yılında Satoshi Nakamoto (2008) 
Bitcoin’i dünyaya tanıttı. O günden bu yana, Bitcoin tahminlerin ötesinde popülerlik 
kazandı ve finansal piyasalarda yoğunlukla kullanıldı. Hızla yaygınlaşmasına ve birçok 
tartışmaya konu olmasına rağmen, Bitcoin hala gizemini korumaktadır. Bitcoin 
fiyatlarının oluşumu, borsalarının nasıl işlediği, bir finansal ürün olarak nasıl 
değerlendiği, literatürde hala derinlemesine araştırılmamıştır. Bu çalışmanın amacı, 
finansal yönü ve finansal göstergelerle ilişkileri açısından Bitcoin’i inceleme altına 
alarak detaylı bir analize tabi tutmaktır. Bu amaçla, öncelikle Bitcoin ve tarihçesi, 
Bitcoin protokolü, Bitcoin piyasası hakkında bilgi verilmiş, Bitcoin’in günümüzdeki 
konumu değerlendirilmiştir. Daha sonra Bitcoin’in fiyatlandırılması incelenmiş, Bitcoin 
borsalarının etkinliği, likiditesi ve oynaklığı analiz edilmiştir.  

2. Bitcoin ve tarihçesi  
Paranın tarihsel gelişimi incelendiğinde, paranın biçimlerinde sürekli değişimler 

gözlemlenmektedir. Önceleri öz değere sahip varlıklar kullanılmaktayken; daha sonra 
banknotlar kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde ise paranın aldığı son biçim, dijital 
biçimdeki sanal paralar olarak gösterilebilir. İnsanların gündelik hayatlarında interneti 
yoğun bir şekilde kullanması ile birlikte son yıllarda sanal grup ve toplulukların arttığı 
görülmektedir. Bu sanal topluluklar, kendilerine özgü para birimleri yaratarak, bunları 
mal ve hizmet alımlarında kabul etmektedirler. Sanal para birimleri, belirli bir sanal 
topluluğun üyeleri tarafından kabul edilen ve kullanılan, regülasyona tabi tutulamayan 
ve geliştiricileri tarafından yaratılan ve genellikle de onlar tarafından kontrol edilen 
dijital para birimleri olarak tanımlanabilir (Avrupa Merkez Bankası, 2012, s. 13). Farklı 
türlerde ve farklı amaçlarda ortaya çıkan sanal para birimlerini sınıflandırmak kolay 
değildir. Sanal para birimlerinin reel ekonomi ile olan ilişkisi incelenerek tasnifleme 
yoluna gitmek mümkündür. Bu kapsamda Avrupa Merkez Bankası, sanal para 
birimlerini kapalı, tek yönlü ve çift yönlü çalışma şemaları olmak üzere üç farklı gruba 
ayırarak tasnif yoluna gitmiştir (Avrupa Merkez Bankası, 2012, s. 13-15). Kapalı sanal 
para birimi şemasında, reel ekonomi ile herhangi bir bağlantısı bulunmayan ancak site 
ve oyun ağlarında belirli bir değere sahip olan sanal para birimleri (World of Warcraft 
Gold vb.) ele alınmıştır. Tek yönlü şemada kategorize edilen sanal para birimleri 
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(Facebook Credits vb.), resmi para birimleri ile satın alınabilirken, tersi bir durum söz 
konusu değildir. Çift yönlü çalışma şemasında ele alınan ve reel ekonomiye etki gücüne 
sahip sanal birimleri ise belirli bir kura bağlı olarak alınıp satılabilmekte, resmi para 
birimleri gibi hem sanal hem de gerçek mal ve hizmet satın alımlarında 
kullanabilmektedirler. Doğrudan regülasyona tabi tutulamayan bir sanal para birimi olan 
Bitcoin, üçüncü grupta yer alıp, reel ekonomiye doğrudan etki etme gücüne sahiptir.  

Rotman (2014) Bitcoin ile elektronik para ayrımının tam olarak ortaya 
konulmadığını belirtmiştir. Çalışmada, elektronik para ile Bitcoin’i karşılaştırmış ve 
taban tabana zıt olduklarını ortaya koymuştur. Gerek Avrupa’daki gerekse de 
ülkemizdeki düzenlemelere bakıldığında elektronik paraya benzer bir kapsam çizilmiştir 
(Avrupa Komisyonu, 2009; BDDK, 2014). Elektronik para, genel anlamda resmi 
paranın elektronik temsili olarak ifade edilebilir. Bitcoin’in tersine regülasyona tabidir 
ve elektronik paranın hesap birimi resmi paralardır. BDDK yayınladığı basın 
açıklamasında, Bitcoin’in herhangi bir resmi ya da özel kuruluş tarafından ihraç 
edilmeyen ve karşılığı için güvence verilmeyen bir sanal para birimi olarak ifade etmiş; 
mevcut yapısı ve işleyişi itibarıyla elektronik para olmadığını belirtmiştir (BDDK, 
2013). Regülasyona tabi tutulamayan, reel ekonomiye doğrudan etki etme gücüne sahip 
olan Bitcoin’i, şifreleme biliminin uygulaması olan bir sanal para birimi olarak görmek 
mümkündür. Şifreleme bilimi teknikleri kullanılarak, Bitcoin sistemi devlet, işletme 
veya merkez bankası gibi herhangi bir merkezi otoriteye ihtiyaç duymadan güvenli bir 
şekilde çalışmaktadır.  

Bitcoin, ilk olarak 1998 yılında Wei Dai tarafından "cypherpunks" e-posta 
listesinde, merkezi bir sistem yerine “şifreleme bilimi kullanılarak yaratılan ve işletilen 
para” fikri olarak ortaya atılmıştır (Bitcoin, 2015). Sistem, 2008 yılında Satoshi 
Nakamoto tarafından yayınlanan “Peer to Peer Electronic Cash System” isimli 
çalışmaya dayanmaktadır. Nakamoto 2010'un sonuna doğru kendisi hakkında pek bilgi 
vermeden projeden ayrılmıştır. Bu zamandan beri birçok geliştirici Bitcoin’e katkı 
sağlamıştır. Bitcoin’in ortaya çıkmasını sağlayan Nakamoto’nun kimliğinin bilinmiyor 
olması çeşitli endişeleri de beraberinde getirmiştir. Ancak Bitcoin protokolü ve yazılımı 
açıkça yayımlanmakta, herhangi bir geliştirici mevcut kodları gözden geçirebilmektedir. 
Dolayısıyla Bitcoin'i icat edenin kim olduğunun hiçbir önemi yoktur. Geliştiriciler 
yazılıma eklemeler yapsalar da kullanıcılar hangi yazılımı kullanacağına kendileri karar 
vermektedir. Ayrıca Bitcoin protokolünün doğru bir şekilde yürümesi için kullanıcılar, 
uyum içerisinde olmalıdır. Uyum sağlanması için de tüm kullanıcıların aynı kurallara 
uyan yazılım kullanmaları gerekmektedir. Sonuç olarak Bitcoin protokolü, dünyadaki 
tüm Bitcoin kullanıcıları tarafından kontrol edilmektedir (Bitcoin, 2015). İlk Bitcoin 
işlemi, sistemin kurucuları tarafından Ocak 2009’da gerçekleşirken; Bitcoin’in reel 
ekonomiye ilk yansıması, Laszlo Hanyecz’in 22 Mayıs 2010’da yaptığı alışveriştir. 
Laszlo, 10,000 BTC karşılığında iki adet pizza satın alarak; Bitcoin ile yapıldığı bilinen 
ilk alışverişi gerçekleştirmiştir.  O zamanki karşılığı ile 25 Amerikan Doları tutan pizza, 
daha sonraları dünyanın en pahalı pizzası olarak anılmıştır. 

 Bitcoin’in anonim işlem yapabilmeye müsait olduğu algısı, BTC kullanımını ve 
hakkındaki endişeleri artırmıştır. 2012 yılında Bitcoin ile yapılan uyuşturucu ticaretinin 
büyük bir kısmının Silk Road adlı bir e-ticaret platformu üzerinden yapıldığı tahmin 
edilmektedir. Uyuşturucu alışverişinin eBay’i olarak bilinen (Barratt, 2012) site,  
yaklaşık 9,5 milyon BTC satış hasılatı üzerinden 600,000 BTC komisyon geliri elde 
etmiştir (Ron ve Shamir, 2014). Yüksek ticaret hacmi ABD Federal Araştırma 
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Bürosu’nun dikkatini çekmiş ve soruşturma başlatılmıştır. Silk Road sitesi uyuşturucu 
ticareti, adam öldürmeye azmettirme, bilgisayar korsanlığını kolaylaştırma ve kara para 
aklama suçları sebebiyle 2 Ekim 2013 tarihinde FBI tarafından kapatılmıştır (Yurtseven, 
2014). Günümüzde hala bu tarz illegal kullanımlar Bitcoin’in imajını olumsuz 
etkilemekte ve geleceğini tehdit etmektedir. 

Bitcoin başlangıçta, online gönüllüler ve hevesliler arasında kullanılırken, 2010 
yılında BTC alım ve satımının gerçekleştirilebileceği Bitcoin Market, MtGox gibi 
Bitcoin Borsaları açılmıştır. 2009 yılında açık kaynak projesi olarak kullanıma sunulan 
Bitcoin, günümüzde PayPal, Microsoft, DELL, Expedia, Newegg, Greenpeace, Tiger 
Direct gibi büyük markaların da içinde bulunduğu birçok kurum ve kuruluş tarafından 
kabul edilmektedir. Akademik literatüre bakıldığında, çalışmalardan birçoğunda 
Bitcoin’in teknik (bilgisayar ve matematik bilimine ilişkin) tarafları ele alınmakta, 
finans yönünü inceleyen çalışmaların sınırlı kaldığı görülmektedir. Fink ve Johann 
(2014) benzer bir eleştiriyi çalışmalarında dile getirmiştir. İlgili eser, Bitcoin 
piyasasının yapısının kapsamlı bir şekilde ele alındığı ilk çalışma olarak görülebilir.  
Araştırmacılar, Bitcoin’in getiri açısından iyi bir performans gösterdiğini ancak bunun 
yüksek oynaklıktan ileri geldiğini, getiri ile likidite arasında pozitif bir ilişkinin 
olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca yaşanan krizler nedeniyle birçok borsanın kapandığını, 
bunlardan biri olan Mt. Gox’ın iflas etmeden önce Bitcoin fiyatının oluşmasında lider 
borsa konumda olduğunu yaptıkları analizlerle ortaya koymuşlardır. Konuyla ilgili 
yapılan diğer önemli bir çalışmada ise Yermack (2013), Bitcoin’i bir para biriminin 
taşıması gereken temel fonksiyonlar yönüyle incelenmiştir. Değişim aracı fonksiyonun, 
Bitcoin’in artan bir hızla, ticari değerinin kabul görmesi ve bir ödeme aracı olarak kabul 
edilmesi sebebiyle karşılandığını ancak hesap birimi olma ve değer saklama aracı olma 
fonksiyonlarının Bitcoin tarafından hiçbir şekilde karşılanmadığını belirtmiştir. 
Çalışmaya göre Bitcoin fiyatının küsuratlı olması,  yüksek oynaklığa sahip olması, 
çoğunlukla spekülatif amaçlı olarak alınıp satılması ve çeşitli güvenlik zafiyetlerinin 
mevcut olması, Bitcoin’in hesap birimi olma ve değer saklama aracı olma 
fonksiyonlarını karşılayamamasındaki temel nedenlerdir. Brière, Oosterlinck ve Szafarz 
(2013) ise Bitcoin’i yatırım aracı olarak ele aldıkları çalışmalarında, Bitcoin’in yüksek 
getiri ve oynaklığa sahip olması, ayrıca geleneksel yatırım araçları ile korelasyonunun 
düşük olması sebebiyle, portföy çeşitlendirmesinde yarar sağladığını göstermişlerdir. 
Fakat uzun vadede, risklerin ortaya çıkabileceği de vurgulanmıştır.  Gün (2014), 
Bitcoin’i finansal sistemin geçirdiği krizler neticesinde ortaya çıkan, yeni bir merkezi 
olmayan para birimi olarak ele aldığı çalışmasında; Bitcoin’in sorunları çözüp 
çözmediğini ve yeni sorunlara sebep olup olmadığını değerlendirmiştir. İşlem maliyetini 
azaltması ve uluslararası işlemleri özgürleştirmesi gibi faydalarına rağmen gözetimden 
uzak olduğu için bu sanal paranın balon oluşturmaya müsait olduğunu tespit etmiştir. 
Atik ve diğerleri (2015) ise 2009-2015 yılları arasındaki Bitcoin günlük kur fiyatları ile 
dünyadaki en çok kullanılan çapraz kur fiyatları arasındaki etkileşim, Granger 
nedensellik analizi ile test etmiştir. Çalışmada sonuç olarak Bitcoin ile Japon Yen’inin 
birbirlerini gecikmeli olarak etkilediği ve Japon Yen’inden Bitcoin’e doğru tek yönlü 
bir nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Brandvold (2015) Bitcoin fiyat 
oluşumunu ve hangi borsanın en hızlı şekilde yeni bilgiye tepki vererek doğru fiyatlama 
yapabildiğini incelemek amacıyla, Bitcoin borsalarını incelemişlerdir. Çalışmada analiz 
döneminde en yüksek işlem hacmine sahip Bitfinex, Bitstamp, Btce, BTC China, ve Mt. 
Gox; ve bunlara ek olarak daha düşük işlem hacmine sahip, Bitcurex ve Virtex 
incelenmiştir. Mt.Gox ve Btce en yüksek işlem hacmine sahip borsalar olarak, fiyat 
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oluşumunda lider bulunurken, beklendiği gibi küçük borsalar, fiyat oluşumunda rol 
almayıp pazarı takip eder konumda bulunmuştur. Kristoufek (2015) Bitcoin fiyatlarını 
etkileyen faktörleri incelemiştir ve aslında inanılanın aksine Bitcoin ‘in spekülatif 
olmadığını ileri sürmüştür. Çalışmada, Bitcoin fiyatını etkileyen faktörler olarak, 
ticarette kullanım yaygınlığı, tedarik miktarı ve fiyat seviyesi gösterilmiştir ki bu da 
standart bir para biriminin değerini etkileyen faktörlerdir. Fakat Kristoufek (2015) daha 
önce yaşanan aşırı düşüş ve artışları da göz önünde bulundurmuş ve Bitcoin’in hala 
finansal anlamda güvenli bir liman olmaya uzak olduğunu belirtmiştir. Cheah (2015) 
Bitcoin fiyatlarını araştırdığı çalışmasında, benzer bulgulara ulaşmış ve fiyatlandırmada 
balonların olduğunu belirtmiştir. 

3. Sistem ve Bitcoin protokolü 

Bitcoin protokolü, Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir veya birden fazla 
kişi tarafından yayımlanan bir çalışma doğrultusunda uygulanmaya konmuştur. 
BTC’nin kripto para birimi olarak adlandırılmasının sebebi, protokolün işleyişinde 
şifreleme biliminin uygulamalarından yararlanılmasıdır. İletişimde gizlilik bilimi olan 
şifreleme biliminin temel amacı, gönderici ile alıcı arasında güvenli iletişim sağlanırken 
üçüncü şahısların müdahalesine olanak tanınmamasıdır. Satoshi Nakamoto’nun 
yayınladığı çalışma incelendiğinde, önerilen sistemin birçok teknik ayrıntısı mevcuttur. 
Ancak şifreleme biliminin temel konuları olan asimetrik şifreleme ve özetleme (hash) 
fonksiyonları, protokolün işleyişinde büyük bir öneme sahiptir. 

 Bitcoin transferinde, gerçekleşen mali işlemlerin kayıtlarının bulunduğu sayısal 
bir dosya kullanılır. Önceden gerçekleşen Bitcoin transfer işlemlerinin tutulduğu bu 
sayısal dosyalara “Blok” denir. Bloklar birbirine “Blok Zinciri” denilen bir yapıda bağlı 
olup, bu yapı sayesinde ilk işlemden son işleme kadar gerçekleşen bütün BTC 
transferleri Bitcoin ağındaki tüm bilgisayarlarda bulunur. Şayet bir kullanıcı bir 
başkasına BTC göndermek isterse, kendisinin ilgili alıcıya belirli miktarda BTC 
göndereceğine ilişkin mesajı tüm ağa gönderir. Mesajın gerçekten de göndericiden 
geldiğinin doğrulanmasında, asimetrik şifreleme tekniklerinden (sayısal imza) 
yararlanılır. Sayısal imzanın gerçekleşmesi için tarafların açık-özel anahtar çiftlerine 
sahip olması gerekir. “Bitcoin Cüzdanı” yazılımı sayesinde kullanıcı kendisine özgü 
anahtar üretebilir. Kullanıcının açık anahtarı “Bitcoin Adresi” olarak isimlendirilir ve 
herkes tarafından bilinebilir. Transfer işlemi için alıcının Bitcoin adresinden başka bir 
bilgiye ihtiyaç duyulmadığından dolayı Bitcoin işlemlerinin takip edilmesinin zor 
olduğu ve illegal işlerde kullanıma elverişli olduğu iddia edilmektedir. Doğrulanması 
gereken ikinci husus ise göndericinin yeterli BTC’ye sahip olmasına ilişkindir. 
Göndericinin yeterli BTC’ye sahip olduğunun ispatlaması için önceden gerçekleşmiş 
işlemlere referans verilmelidir. Alıcıya belirli miktar BTC gönderilmesi, yayınlanan 
mesajın çıktısı niteliğini taşırken; önceden göndericiye gelen BTC transfer işlemleri ise 
mesajın girdisi niteliği taşımaktadır. Protokolde düşünülen diğer önemli husus ise 
göndericinin mükerrer harcama yapmasının önüne geçilmesidir. Henüz bir bloğa 
girmemiş işlemler için “onaylanmamış" ifadesi kullanılır. Ağdaki katılımcılar tarafından 
bir grup onaylanmamış işlem alınarak bir blok oluşturulabilir. Ancak oluşturulan bu 
bloğun zincirdeki yeni halka olması için işlemlerin onaylanması gerekir. “Bitcoin 
Madencileri” kriptografik hash fonksiyonuna bağlı olarak ortalama 10 dakikada bir 
onaylanmış bloğu oluşturur.  İşlemci gücüne dayanılarak yapılan Bitcoin madenciliğinin 
asıl amacı, işlemleri onaylayarak mükerrer harcamanın önüne geçmek ve blok zincirinin 
devamını sağlamaktır. Bloğu oluşturarak zincire katan Bitcoin madencileri 
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ödüllendirilir. Böylece protokolün işleyişi sağlandığı gibi Bitcoin arzı da gerçekleşmiş 
olur. Blok ödülü 50 BTC ile başlamış olup, her 210.000 blok oluşumundan sonra yani 
yaklaşık her 4 yılda bir yarıya düşer. Toplam üretilecek BTC sayısı 21 milyon ile 
sınırlandırıldığı göz önüne alınacak olursa, BTC arzının 2140 yılında son bulacağı 
öngörülebilir.  

Sistem ve protokolün işleyişi incelendiğinde Bitcoin’in, resmi para birimlerden 
bazı hususlarda açıkça ayrıştığı görülmektedir (Rotman, 2014). Bunlardan ilki 
Bitcoin’in merkezi bir kuruluş tarafından kontrol edilmemesidir. Eşler arası (P2P) ağ 
protokolüne göre oluşturulan sistemde, resmi para birimlerinin arzını sağlayan Merkez 
Bankaları gibi merkezi otoritelere ihtiyaç duyulmamaktadır. İkinci olarak resmi para 
birimlerinin tersine, Bitcoin’in arzı algoritmaya dayalı olarak gerçekleştiği için 
dolaşımdaki BTC sayısı önceden öngörülebileceği gibi üst sınırı da 21 milyon olarak 
sınırlandırılmıştır. Bitcoin’in kullanımı ile arzı arasında bir ilişki söz konusu değildir. 
Üçüncü olarak, kullanıcılar birden fazla açık adrese sahip olabilecekleri gibi bu adresler 
ile kullanıcının kişisel bilgileri arasında doğrudan bağlantı kurmak zordur. Bu durum, 
toplumda ve kullanıcılarda Bitcoin’in anonim işlem yapabilmeye müsait olduğu algısını 
oluşturmaktadır. Dördüncü olarak, Bitcoin işlemleri şeffaftır, gerçekleştirilen her işlem 
herkes tarafından izlenebilmekte ve kaydı bloklarda tutulmaktadır.1 Hangi adresten 
hangi adrese ne kadar BTC transfer edildiği takip edilebildiği için hangi Bitcoin 
adresinde ne kadar BTC bulunduğu da belirlenebilir. 

4. Bitcoin piyasası 

Ürün ve hizmet alımında bir ödeme aracı olarak kullanılmaya başlayan Bitcoin 
2009 yılında ortaya çıkmış ve zaman içerisinde önemi artmıştır. Bitcoin piyasasının 
toplam piyasa değeri 4 milyar dolar düzeyinde olup, dolaşımda yaklaşık 14,5 milyon 
Bitcoin bulunmaktadır.2 Fiyatı arz ve talebe bağlı olarak belirlenen Bitcoin; nakit, 
Paypal, banka havalesi, Bitcoin ATM’si gibi birçok yol izlenerek satın alınabilir. 
Bitcoin alım ve satımının gerçekleştirilebileceği ilk borsa olan Bitcoin Market, 6 Şubat 
2010 tarihinde kurulmuş (BitcoinWiki, 2015) ve Bitcoin borsalarının sayısı zamanla 
artmıştır. Bitcoin borsaları, kendi kuralları çerçevesinde resmi tatiller de dahil, 7 gün 24 
saat açık olup, kesintisiz bir şekilde işlem halindedir. Borsalarda işlem 
gerçekleştirebilmek için üye olunması gerekmektedir.  Genellikle üyelik esnasında 
kişisel bilgiler için kimlik belgesi, pasaport ve fatura gibi resmi belgeler istenmektedir. 
Bu durum anonim işlem yapılması önünde bir engel oluştururken, yapılan transfer 
işlemlerinin izlenmesini kolaylaştırmaktadır. Borsalarda yapılan işlem hacmine bağlı 
olarak komisyon ücreti alınmakta, bu oran borsaya göre değişmektedir. Bu ücret 
haricinde kullanıcılar, işlemlerin onaylanmasına olanak sunan madencilere bağış 
gerçekleştirebilir. Gönüllü olarak verilebilen bu tutar karşılığında işlem önceliğinde bir 
avantaj sağlanabilir. Dolaşımdaki Bitcoin sayısı 21 milyona yaklaştığında mevcut teşvik 
sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekebileceğinden ilerleyen yıllarda bu bağışın 
öneminin artacağı düşünülmektedir. 

2010 yılından bu yana bazı borsaların işlem hacmi artarken, bazıları ise zaman 
içerisinde kapanmıştır. Şekil-1’de borsaların 5 yılda gerçekleşen toplam işlem hacimleri 
verilmiştir, kuşkusuz Mt.Gox’un kapanması, Bitcoin piyasasını derinden sarsmıştır. 
Moore ve Christian (2013) yaptıkları çalışmada dikkate değer 40 borsayı 
                                                
1 Yapılan transferlerin izlenebileceği bir site olarak https://blockchain.info/  adresi incelenebilir. 
2 Veriler https://blockchain.info sitesinden alınmıştır, 29 Temmuz 2015.  
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incelemişlerdir. Borsalardan %45’inin, müşterilerinin zararlarını karşılamadan 
kapandığını belirten araştırmacılar, borsaların kapanmasında dikkat edilecek öncü 
göstergenin, işlem hacmi olduğunu ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan işlem hacminin 
artmasının, borsayı hırsızlar için hedef haline getirmekte olduğunu da belirtmişlerdir. 
Ek -1’de bazı önemli (son altı ay içerisinde en fazla işlem gerçekleşen) borsalara ilişkin 
bilgiler verilmiştir.3 

  
     

Şekil-1: Borsaların Toplam İşlem Hacimlerindeki Pazar Payları (BTC, 5 Yıllık 
Kümülatif, 26/07/2010-27/07/205) 
Kaynak: https://bitcoinity.org 

 Başlangıçta Magic: The Gathering Online isimli oyunun kullanıcıları arasındaki 
alışverişin sağlanması için kurulan bir platform olan Mt.Gox, 2010 yılından iflasına 
kadar geçen süreçte Bitcoin piyasasındaki en önemli borsalardan biri olarak 
görülmüştür. Mt.Gox, Şubat 2014 tarihinde iflasını ilan etmiş ve büyük bir kısmı 
müşterilere ait olan 850,000 BTC yani yaklaşık yarım milyar dolar kaybolmuştur. 
Bitcoin piyasanın önde gelen borsalarından biri olarak faaliyet göstermekte iken batan 
Mt.Gox,  pek çok insanı zarara uğratan bir Bitcoin piyasası aktörü olarak kötü bir 
şekilde hafızalarda yer etmiştir. Mt.Gox’un kapanması ile birlikte diğer borsaların 
piyasadaki önemi artmıştır. Bitcoin piyasasında taraf olan kullanıcılara ilişkin yapılan 
bir çalışmada (Coindesk, 2015); Bitcoin kullanıcılarının %65’inin 35 yaşının altında 
olduğu, %80’inin ise iyi bir eğitim (yükseköğretim kurumlarında okuyan/mezun) aldığı 
belirtilmiştir. Gelir durumu açısından bariz bir farkın ortaya çıkmadığı, her gelir 
grubundan insanın Bitcoin’i kullandığı, ilgili çalışmaya bakılarak söylenebilir. Bitcoin 
birçok resmi para birimine karşı işlem görmektedir. Bitcoin piyasasında gerçekleşen 
işlemlerde kullanılan para birimlerinin pazar payları Şekil-2’de verilmiştir.  

 

                                                
3 Verileri https://bitcoinity.org sitesinden alınmıştır, 29 Temmuz 2015. 
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Şekil-2: Para Birimlerinin Toplam İşlem Hacimlerindeki Pazar Payları (BTC, Aylık, 
26/07/2010-27/07/2015) 
Kaynak: https://blockchain.info 
 

Bitcoin piyasasında ön plana çıkan iki önemli para birimi; ABD Doları ve Çin 
Yuanı’dır. Başlangıçtan belirli bir döneme kadar Bitcoin işlemlerinin tamamının ABD 
Doları cinsinden gerçekleştiği görülmektedir. Nisan 2012’ye gelindiğinde ABD 
Dolarının payı %92’dir. 2014 yılına kadar gerçekleşen işlemlerde liderlik konumunda 
olan ABD Doları,  bu tarih sonrasında liderliğini Çin Yuanı’na kaptırmıştır.4 Avro 
(EUR) ve İngiliz Sterlini (GBP) pazar payında diğer önemli para birimleri olarak dikkat 
çekse de pazardaki payları çok düşük seviyededir. Türkiye’de işlem hacmi düşük olsa 
da Bitcoin TL kuru anlık olarak yayınlanmakta ve işlem gerçekleşmektedir. 2016 yılı 
şubat ayı itibari ile 1 BTC =1271 Türk Lirası olarak işlem görmektedir. Türkiye de 
Bitcoin işlemlerine aracılık yapan platformlardan, gerek TL gerekse ABD Doları ve 
Avro kullanılarak işlemler gerçekleştirilebilmekte hatta büyük şehirlerde (İstanbul 
Atatürk Havalimanı) ATM makinaları ile Bitcoin alınıp satılabilmektedir.  

5. Araştırma  
Çalışmanın bu bölümünde, bir finansal piyasa olarak Bitcoin piyasası detaylı bir 

analize tabi tutulmuştur. Analizlerde kullanılan yöntem, araç ve verilere ilişkin bilgilere 
“Yöntem” başlığı altında yer verilmiştir. Araştırma kapsamında Bitcoin’in fiyatı, 
oynaklığı, likiditesi ve piyasa etkinliği analiz edilmiş, elde edilen sonuçlar “Bulgular” 
başlığında sunulmuştur.  

5.1. Yöntem 
Analizlere dahil edilecek Bitcoin borsalarının seçiminde dikkate alınan temel 

ölçüt, borsaların işlem hacimleridir. Ayrıca karşılaştırma olanağı sağlanması için ABD 
Doları,  Euro, İngiliz Sterlini, Japon Yeni ve Çin Yuanı para birimleri cinsinden işlem 
yapılabilen borsaların seçilmesine özen gösterilmiştir. Bitfinex (USD), Bitstamp (USD), 
Mt.Gox (USD), Btce (USD), Okcoin (CNY), Kraken (EUR), Anx (JPY), Coinfloor 
(GBP) olmak üzere 8 farklı borsa analize dahil edilmiştir. Analizlerde kullanılan veriler 

                                                
4 Veriler, https://blockchain.info sitesinden alınmıştır. Diğer önemli veri kaynağı olan  http://bitcoincharts.com/ adresi bazı (özellikle 
CYN cinsiden işlem yapılabilen)  önemli alım-satım platformlarını “aktif olmayan” şeklinde sınıflandırdığı için iki veri sağlayıcı 
arasında bir uyumsuzluk mevcuttur.  Pazar paylarındaki alternatif sıralama için http://bitcoincharts.com/  adresi incelenebilir.  
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http://bitcoincharts.com/ sitesinden elde edilmiştir. Ayrıca Data Stream programından 
da yararlanılmıştır.  

Öncelikle BTC’nin diğer para birimleri ve altınla olan ilişkisinin ölçülmesi için 
dolara karşı günlük değişimler hesaplanarak, bu değerler üzerinde korelasyon katsayıları 
bulunmuştur. İlgili hesaplamalarda kullanılan veriler Data Stream programından 
sağlanmıştır. 02 Haziran 2014-02 Haziran 2015 tarihleri arasındaki bir yıllık periyot, 
araştırma dönemi olarak belirlenmiştir.  

Bitcoin piyasasının etkinliğini ölçmek amacıyla, Bitcoin borsaları arasındaki uzun 
vadeli ve kısa vadeli ilişki incelenmiştir. Uzun vadeli ilişkinin analizinde eşbütünleşme 
analizi yapılmıştır. Eşbütünleşme analizinin yapılabilmesi için, öncelikle birim kök 
testleri yapılmalıdır. Analize tabi tutulan serilerde birim kök problemi olması 
durumunda, regresyon sahte sonuç verebilirken, eşbütünleşme en doğru analiz 
olmaktadır. Bu amaçla, öncelikle verilerin Genişletilmiş Dickey-Fuller (1979) birim kök 
testleri yapılmıştır. Birim kök testlerinin ardından, uzun vadeli ilişkiyi ölçmek amacıyla,  
Johansen Eşbütünleşme Analizi (1988,1995) yapılmıştır. Model ve hipotezleri aşağıda 
verilmiştir.   

 

 

 
H0: X ve Y değişkenleri arasında eşbütünleşme yoktur. 
H1: X ve Y değişkenleri arasında eşbütünleşme vardır.   

 Eşbütünleşme analizi, uzun vadede seriler arasındaki ilişkiyi ortaya koymakta 
fakat kısa vadeli nedensellik hakkında bilgi vermemektedir. Bu amaçla, Granger (1969) 
nedensellik testi yapılmıştır. Eşbütünleşme gösteren veriler arasında VECM (Vector 
Error Correction Model) kullanılırken, eşbütünleşme göstermeyen veriler arasında VAR 
modeli kullanılmıştır. Aşağıda kullanılan model ve hipotezler paylaşılmıştır. (Chimobi 
ve Igwe, 2010). 

 

 
H0:  X değişkeni, Y değişkeninin Granger nedeni değildir.   
H1:  X değişkeni, Y değişkeninin Granger nedenidir.  

 Araştırma kapsamında Bitcoin borsalarının likiditesi analiz edilmiştir. Amihud 
(2002) tarafından geliştirilen ILLIQ yöntemi kullanılarak Bitcoin piyasasındaki çeşitli 
borsaların likidite azlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Hesaplanan likidite azlığı rasyosu, 
bir dolar (ya da diğer para birimleri) başına gerçekleşen mutlak fiyat değişimini 
vermektedir. Yüksek mutlak getiri ve düşük işlem hacmi, daha büyük bir fiyat etkisine 
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ve likidite azlığına karşılık gelmektedir. Amihud (2002) yöntemine göre likidite 
azlığının ölçülmesinde kullanılan matematiksel eşitlik aşağıda verilmiştir; 

 
 

 
 

 
 Son olarak riskin ortaya konulması amacıyla bir yıllık (02 Haziran 2014-02 
Haziran 2015) dönem dikkate alınarak Avro, Sterlin, Yen, Yuan, Lira, Altın ve 
Bitcoin’in ABD Doları cinsinden fiyatlarının günlük değişimlerinin standart sapmaları, 
SPSS programı yardımıyla hesaplanmıştır. İlgili hesaplamalarda kullanılan veriler Data 
Stream programından elde edilmiştir. Ayrıca 8 Bitcoin borsasının standart sapmaları 
üçer aylık periyotlarda hesaplanarak bulgular kısmında paylaşılmıştır.  
 5.2. Araştırma bulguları 
 5.2.1. Bitcoin fiyatı 
 2011 yılı başında 0,3 dolar değeri sahip olan BTC, 2012 yılında 5,3 dolara, 2013 
yılının başında ise 13,3 dolara yükselmiştir. Dünyanın en çok ziyaret edilen internet 
sitelerinden biri olan “Baidu.com” sitesinin 14 Ekim 2013 tarihinde, Bitcoin’i kabul 
etmeye başlayacağını açıklaması sonrasında ortalama 150 $ dolayında seyreden BTC 
fiyatı, yükselişe geçmiş ve 1 hafta içinde 220 dolara yükselmiştir. Daha sonrasında 
ABD ve Çin kaynaklı olumlu gelişmelerle5, BTC fiyatı daha keskin bir yükseliş 
eğilimine girmiştir. BTC fiyatı Aralık 2013 tarihinde zirvesi olan 1.100 dolar 
seviyelerine ulaşmış ancak hemen ertesinde Çin Merkez Bankasının, finans ve ödeme 
kurumlarının Bitcoin’i yasal ödeme aracı olarak kabul etmemesi gerektiği yönünde 
yaptığı açıklamalar, BTC fiyatlarını negatif olarak etkilemiştir. BTC fiyatlarının zaman 
içerisindeki seyri Şekil-3’ten izlenebilir. 

 
Şekil-3: Bitcoin Fiyat Seyri (Dolar, Günlük, 18/08/2011-03/06/2015) 
Kaynak: Data Stream, Bitstamp 

 
                                                
5 Bitcoin fiyatı üzerine etkisi olduğu düşünülen gelişmelerin listesi için https://bitcoinhelp.net/know/more/price-chart-history sitesi 
incelenebilir. 
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 Bitcoin piyasasının toplam büyüklüğü, BTC fiyatı ve dolaşımdaki BTC sayısına 
bağlı olarak değişmektedir. 2013 yılının sonunda 13,9 milyar dolar düzeyi görülmüş, 
kriz sonrası büyük düşüş yaşanmıştır. Düşüşün arka planındaki iki önemli olay, 
Mt.Gox’un iflası ve Çin Merkez Bankasının finans kurumları için getirdiği yasaktır. 
Dolaşımdaki BTC sayısının ve toplam piyasa değerinin değişimi Şekil-4’te görülebilir. 

 
Şekil-4: Toplam Piyasa Değeri ve Dolaşımdaki Bitcoin Sayısı (Günlük, 03/01/2009-
12/08/2015) 
Kaynak: https://blockchain.info 

 
 Döviz kurları, tesadüfen oluşan değerler değildir. Müdahalenin olmadığı, 
piyasaların sağlıklı bir şekilde işlediği ekonomilerde faiz oranları, enflasyon oranları ve 
döviz kurları arasında bir denge bulunmaktadır. Dolayısıyla bir para birimi olan 
BTC’nin diğer para birimleri ile ilişkili olduğu düşünebileceği gibi bu ilişki, BTC 
fiyatlanmasının anlaşılması açısından da önemlidir. Birçok araştırmacı BTC‘nin diğer 
para birimleri ile ilişkisini ortaya koymak için çeşitli analiz yapmıştır (Yermack, 2013; 
Baur, Lee ve Hong, 2015). Bu çalışmada da BTC’nin diğer para birimleri ve altınla olan 
ilişkisinin ölçülmesi için korelasyon katsayıları bulunmuştur. Avro, İngiliz Sterlini 
(GBP), Japon Yeni, Çin Yuanı, Türk Lirası, Altın ve Bitcoin’in ABD Doları cinsinden 
karşılıkları dikkate alınarak oluşturulan korelasyon matrisi Tablo-1’de görülebilir.  
Tablo 1: Pearson Korelasyon Katsayı Matrisi (02 Haziran 2014-02 Haziran 2015) 
  Pound (GBP) TL (TRY) Euro (EUR) Yen (JPY) Yuan 

(CNY) 
Altın BT

C 
Sterlin (GBP) 1 0.23** 0.58** 0.28** 0.07 0.19** -0.02 

Lira (TRY)   1 0.37** 0.19** -0.05 0.28** -0.04 

Avro (EUR)     1 0.36** 0.04 0.18** -0.01 

Yen (JPY)       1 0.10 0.46** -0.06 

Yuan (CNY)         1 -0.04 -0.06 

Altın           1 -0.03 

BTC             1 

(**) %1 seviyesinde anlamlı olan korelasyonları göstermektedir. Hesaplamalarda kullanılan veriler Data Stream’den indirilmiştir. 

Son bir yıllık dönemi içeren sonuçlar incelendiğinde Bitcoin’in diğer para 
birimleri ile istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkisinin olmadığı görülmektedir. Bu sonuç 
farklı zaman aralıkları için yapılan diğer çalışmaları desteklemektedir. Bu sonuçlar, 
BTC fiyatlarındaki değişimin, diğer para birimlerinden bağımsız hareket ederek 



 
 

Ş. Koçoğlu – Y. E. Çevik – C. Tanrıöven 8/2 (2016) 77-97 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 
 

88 

ayrıştığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir.6 Ayrıca Bitcoin’in makro ekonomiyle 
zayıf ilişkileri sebebiyle, Bitcoin’in portföy çeşitlendirmede etkin olarak kullanılacağını 
ileri süren makaleler mevcuttur (Brière, Oosterlinck ve Szafarz, 2013; Baur, Lee ve 
Hong, 2015).  

5.2.2. Bitcoin piyasasının etkinliği 

Çalışmada, Bitcoin piyasasında toplam hacmin büyük kısmına sahip olan 
Bitfinex, Bitstamp, Btce ve Okcion borsaları kullanılmıştır.  Bitfinex, Bitstamp ve Btce 
borsaları Amerikan Doları, Okcoin ise Çin Yuanı biriminden alınmıştır. Analiz dönemi, 
19/05/2014 ile 06/09/2015 tarihleri arası olarak belirlenmiş ve günlük veriler 
kullanılmıştır. Verinin eksik olduğu günler için, bir önceki günün verisi kullanılmıştır 
ve analiz sonuçlarını etkilemediği varsayılmıştır.  

Tablo 2: Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi Sonuçları  (Seviyede) 
 

Not: () MacKinnon (1996) tek taraflı p değeri  
 

 Tablo 2’de yapılan Dickey-Fuller birim kök testi sonuçları paylaşılmıştır. Sabitli 
ve Sabitli ve Trendli modellerin sonucunda, 4 adet zaman serisinin tamamı için, birim 
kök tespit edilmiştir. Serinin birinci dereceden farkı alındığında durağanlaşıp 
durağanlaşmadığını tespit etmek amacıyla, Tablo 3’te birinci dereceden farkı alınarak 
yapılan Dickey-Fuller testi sonuçları verilmiştir. Zaman serilerinin tamamı birinci 
dereceden farkı alındığında durağanlaşmaktadır. Sonuç olarak, veri seti eşbütünleşme 
analizi yapılmasına uygun olarak bulunmuştur.  

Tablo 3: Genişletilmiş Dickey-Fuller Birim Kök Testi Sonuçları  (Birinci 
Dereceden Farkı) 

Not: () MacKinnon (1996) tek taraflı p değeri  
 

                                                
6 Tablo incelendiğinde BTC’ye benzer bir durum Çin Yuan’ı için de geçerli olduğu görülmektedir ancak analizde para birimlerinin 
dolar karşısındaki değişimi dikkate alındığından bu sonuçlar şaşırtıcı değildir. Çin’de uzun bir dönem boyunca ABD dolarına bağlı 
bir sabit kur rejimi izlenmiş, Temmuz 2005’de ise 11 farklı para biriminden oluşan bir döviz sepetine bağlı daha esnek bir kur 
rejimine geçileceği açıklamıştır. Her ne kadar para birimlerinin sepetteki ağırlıkları açıklanmasa da Frankel ve Wei (2008) 
ağırlıkların tespitine yönelik yaptıkları çalışmada doların ağırlığının hala çok yüksek olduğunu belirtmişlerdir. 

 Sabitli  Sabitli ve Trendli 
Bitfinex -0.895 

(0.789) 
-2.093 
(0.547) 

Bitstamp -0.875 
(0.795) 

-2.044 
(0.575) 

Btce -0.872 
(0.796) 

-2.123 
(0.530) 

Okcoin -0.902 
(0.787) 

-2.080 
(0.554) 

 Sabitli  Sabitli ve Trendli 
Bitfinex -21.910 

(0.000) 
-21.885 
(0.000) 

Bitstamp -21.614 
(0.000) 

-21.590 
(0.000) 

Btce -16.426 
(0.000) 

-16.408 
(0.000) 

Okcoin -16.452 
(0.000) 

-16.437 
(0.000) 
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Tablo 4’te Johansen Eşbütünleşme analizi iz istatistiği sonuçları paylaşılmıştır. 
Bitfinex borsası ile Bitstamp ve Btce borsaları arasında (λbfin-bstam= 112.182, λbfin-

btce=95.014) arasında uzun dönemli bir ilişki gözlemlenirken Bitfinex ile Okcoin 
borsaları arasında (λbfin-ok=7.324) eşbütünleşme gözlemlenmemektedir. Bitstamp 
borsasının ise, iz istatistiği sonuçları incelendiğinde,  Btce ile (λbstam-btce= 72.530) 
arasında eşbütünleşme gözlemlenmiş fakat Okcoin ile (λbstam-ok= 8.122) eşbütünleşme 
bulunamamıştır. Benzer şekilde Btce ile Okcoin arasında (λbtce-ok= 7.382) eşbütünleşme 
bulunamamıştır. 

Uzun vadeli ilişkilerin açıklanmasından sonra, kısa vadeli nedensellik ilişkisinin 
açıklanması amacıyla, Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 5’te 
paylaşılmıştır. Bitfinex borsası için yapılan testlerin sonucunda, Bitstamp, Btce ve 
Okcoin (𝜒2

bfin-bstam= 0.120, 𝜒2
bstam-bfin=0.498; 𝜒2

bfin-btce=1.682,  𝜒2
btce-bfin= 0.117; 𝜒2

bfin-ok= 
3.481, 𝜒2

ok-bfin=0.596)7 borsaları ile Bitfinex arasında nedensellik ilişkisi 
bulunmamaktadır. Bitstamp ile Btce ve Okcoin (𝜒2

bstam-btce=2.434,  𝜒2
btce-bstam=0.224; 

𝜒2
bstam-ok=0.086 𝜒2

ok-bstam=0.811) borsaları aralarında da nedensellik ilişkisi 
bulunamamıştır. Son olarak, Btce borsası ile Okcoin arasında (𝜒2

btce-ok=2.612, 𝜒2
ok-

btce=1.709) nedensellik bulunmamıştır. Sonuçlar, kısa vadede Bitcoin borsalarının 
bağımsız hareket ettiğini göstermektedir. 

Tablo 4:  Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları  (İz İstatistiği) 
  

Ho 
 

Hn 
 

Özdeğer 
 

İz İstatistiği 
% 1 Kritik 

Değer 
%5 Kritik 

Değer 
% 10 
Kritik  
Değer 

 
Bitfinex-
Bitstamp[1] 

r=0 r=1 0.209023 112.182*** 
(0.000) 

19.937 15.494 13.428 

r≤1 r=2 0.002183 1.036 
(0.308) 

6.634 3.841 2.705 

 
Bitfinex-Btce[1] 

r=0 r=1 0.179861 95.014*** 
(0.000) 

19.937 15.494 13.428 

r≤1 r=2 0.002170 1.029 
(0.310) 

6.634 3.841 2.705 

 
Bitfinex-Okcoin[2] 

r=0 r=1 0.013392 7.324 
(0.540) 

19.937 15.494 13.428 

r≤1 r=2 0.002000 0.947 
(0.330) 

6.634 3.841 2.705 

 
Bitstamp-Btce[1] 

r=0 r=1 0.139971 72.530*** 
(0.000) 

19.937 15.494 13.428 

r≤1 r=2 0.002225 1.055 
(0.304) 

6.634 3.841 2.705 

 
Bitstamp-Okcoin[1] 

r=0 r=1 0.014825 8.122 
(0.452) 

19.937 15.494 13.428 

r≤1 r=2 0.002197 1.042 
(0.307) 

6.634 3.841 2.705 

 
Btce-Okcoin[2] 

r=0 r=1 0.013602 7.382 
(0.5336) 

19.937 15.494 13.428 

r≤1 r=2 0.001911 0.904 
(0.341) 

6.634 3.841 2.705 

Note: *,**,*** sırasıyla %10, %5 ve %1 istatistiksel anlamlılık seviyelerini göstermektedir;  ( ) MacKinnon-
Haug-Michelis (1999) p değerleri, [] VAR gecikme kriteri seçimi, (SCI) 
 
 
 

                                                
7 𝜒2 

x-y=X: bağımlı değişken; Y bağımsız değişken  
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Tablo 5: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
 

 Bağımlı 
Değişken 

Bağımsız  
Değişken 

Chi-Kare 
Değeri   

Olasılık  

Bitfinex-Bitstamp Bitfinex Bitstamp 0.120 0.728 
Bitstamp Bitfinex 0.498 0.480 

Bitfinex-Btce Bitfinex Btce 1.682 0.194 
Btce Bitfinex 0.117 0.731 

Bitfinex-Okcoin Bitfinex Okcoin 3.481 0.175 
Okcoin Bitfinex 0.596 0.742 

Bitstamp-Btce Bitstamp Btce 2.434 0.118 
Btce Bitstamp 0.224 0.635 

Bitstamp-Okcoin Bitstamp Okcoin 0.086 0.768 
Okcoin Bitstamp 0.811 0.367 

Btce-Okcoin Btce Okcoin 2.612 0.270 
Okcoin Btce 1.709 0.425 

Sonuçlar incelendiğinde her bir borsa için genel bir değerlendirme yapılmalıdır. 
Enteresan bir durum Okcoin borsası için gözlemlenmiştir. Hiçbir borsa ile eşbütünleşme 
göstermezken, hiçbir borsa da Okcion borsasının Granger nedeni olmamıştır. 
Eşbütünleşme analizini ve Granger nedensellik testlerini piyasa etkinliği açısından bir 
kriter olarak değerlendirdiğimizde, sadece Okcoin borsası kısa vadede ve uzun vadede 
rastgele hareket ediyor olarak görülmektedir. Fakat Okcoin borsalar içerisinde 
Amerikan Doları cinsinden analize tabi tutulmayan tek borsadır. Bu yüzden Okcoin 
borsasının serbest hareket edişi kur farkına da bağlanabilmektedir. Sonuç olarak, 
Bitcoin borsalarını, rastgele hareket eden etkin piyasalar olarak tanımlamak mümkün 
görünmemektedir.  

5.2.3. Bitcoin likiditesi 

Likidite, farklı tanımları, boyutları ve çeşitleri bulunan karmaşık bir kavramdır. 
En genel anlamda likidite, varlığın paraya dönüşme derecesi olup; likit bir varlık, 
değerini koruyarak, kısa sürede paraya çevrilebilir. Likidite, işletmenin borçlarını 
ödeyebilme (çevrilebilme) anlamında da kullanılmakta olup, teknik ve gerçek likidite 
gibi likidite çeşitlerinden bahsetmek mümkündür (Aksoy ve Yalçıner, 2013, s. 77). 

Likidite tanımları literatürde sıkılık, derinlik, esneklik, çabukluk gibi likiditenin 
boyutları ile ortaya konulmaktadır (Yıldırım, 2012, s. 17). Borsa ve borsada işlem gören 
araçların likiditesi ile ilgili olarak dört özellik; piyasada her an geçerli alış-satış 
fiyatlarının mevcut olması, alış-satış fiyat aralığının düşük olması, fiyatların etkilenme 
endişesi olmadan büyük miktarda alım-satım yapılabilmesi ve yüksek hacimli işlemlerin 
gerekirse makul bir komisyon baz alınarak gerçekleştirilebilmesi olarak sıralanabilir 
(Aksoy ve Tanrıöven, 2014, s. 242). 

Yüksek ve dengeli bir likidite,  iyi işleyen bir piyasanın en önemli bileşenlerden 
birisidir. Böyle bir ortam, varlığın piyasa fiyatının adil ve güvenebilir olmasına olanak 
sağlar. Rasyonel yatırımcılar,  hızlı ve adil fiyattan paraya çevrilebileceği düşüncesiyle 
likit sermaye piyasası araçlarını almayı arzu ederler. Likiditesi az olan varlıklara yatırım 
yapanlar ise daha riskli olduğu için daha yüksek getiri elde etmek isterler. Likidite, 
sermaye piyasası araçlarının fiyatlanmasında önemli bir faktördür. Yatırımcıların 
beklediği getiri, risk ve likidite azlığının bir fonksiyonudur (Amihud ve Mendelson, 
1991, s. 47). Likidite birçok boyuta sahip olduğundan, likidite düzeyinin belirlenmesi 
oldukça karmaşıktır. Amihud (2002) tarafından geliştirilen ILLIQ yöntemi kullanılarak 
Bitcoin piyasasındaki çeşitli borsaların likidite azlığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bazı 
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günlerde bazı borsaların ait verilerinin eksik olduğu görülmüş, ilgili günler analizde 
hesaba katılmamıştır.  Analiz 01.01.2013-30.06.2015 dönemini kapsamakta olup, 3 
aylık dönemler için ILLIQ oranları tespiti edilmiştir. Günlük işlem hacimleri büyük 
olması sebebiyle sonuçlar  ile çarpılmış ve karşılaştırmada kolaylık sağlanması arzu 
edilmiştir. Sonuçlar, Tablo-6’da verilmiştir.  

Tablo 6: Başlıca Borsaların Amihud ILLIQ Oranları (01 Ocak 2013-30 Haziran 
2015) 

Yıl Döne
m 

Bitfinex 
(USD) 

Bitstamp 
(USD) 

Mt.Gox 
(USD) 

Btce 
(USD) 

Okcoin 
(CNY) 

Kraken 
(EUR) 

Anx 
(JPY) 

Coinfloor 
(GBP) 

2013 

1 - 0.2383 0.0191 0.3243  - -  -   - 

2 - 0.0413 0.0066 0.0434 -  -  -  -  

3 0.0535 0.0210 0.0116 0.0482 0.0463 -  -  -  

4 0.0185 0.0078 0.0072 0.0128 0.0033 -  -  -  

2014 

1 0.0040 0.0012 0.0084 0.0037 0.0001 0.0783 -   - 

2 0.0053 0.0048 - 0.0072 0.0001 0.0716 -  44.4715 

3 0.0037 0.0037 - 0.0084 0.0001 0.0466 0.0008 3.0022 

4 0.0031 0.0056 - 0.0095 0.0001 0.0497 0.0020 22.0115 

2015 
1 0.0029 0.0089 - 0.0103 0.0002 0.0446 0.0030 13.7701 

2 0.0030 0.0077 - 0.0073 0.0001 0.0251 0.0009 0.6645 

Sonuçlar incelendiğinde ABD Doları cinsinden işlem yapılabilen borsalar 
içerisinde 2013 yılında likidite azlığı oranı en düşük olan borsa Mt.Gox’dur. Mt.Gox’ın 
batması ile birlikte diğer borsalarının likidite durumlarında belirgin bir iyileşme 
gerçekleşmiş, Bitfinex 2015 yılında  en likit borsanın haline gelmiştir. Çin Yuan’ı 
cinsinden işlem yapılabilen bir borsa olan Okcoin diğer borsalarla karşılaştırıldığında 
2014 yılından bu yana likidite durumu en iyi olan borsa konumundadır. Yapılan 
işlemlerin büyük çoğunluğunun Dolar ve Yuan cinsinden yapılması (Şekil-2) ,   bu para 
birimlerinde işleme olanak veren borsaların daha likit olmasına olanak vermektedir.  
Özellikle GBP işlemi gerçekleştirilen borsalardaki likidite azlığı açıkça görülmektedir. 

5.2.4. Bitcoin oynaklığı 
Yatırım yapmayı etkileyen diğer önemli bir faktör ise risktir. Belirsizliğin objektif 

ölçüsü olan risk, getiriye ait olasılıkların bilinmesi durumudur (Ercan ve Ban, 2010, s. 
178).  Yatırım aracının fiyatlarındaki oynaklığının hesaplanması riskin ölçülmesinde 
sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Yüksek bir standart sapma, fiyatlarda gerçekleşen 
yüksek bir oynaklığın ve riskin göstergesidir.  

BTC’nin oynaklığının diğer para birimleri ve altınla ile karşılaştırmak amacıyla 
bir yıllık dönem dikkate alınarak standart sapmalar hesaplanmıştır.  Euro, Pound, Yen, 
Yuanı, Lira, Altın ve Bitcoin’in ABD Doları cinsinden fiyatlarının günlük 
değişimlerinin standart sapmaları Şekil-5’de verilmiştir. Bitcoin  (%4.26), Altın (%0.94) 
ve Türk Lirası (%0.72) yüksek standart sapmalara sahiptir. Bitcoin’in oynaklığının 
diğer para birimlerine ve altına göre çok yüksek seviyededir. 
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Şekil-5: Pound, TL, Euro, Yen, Yuan, Altın ve BTC’nin Günlük Fiyat Değişimlerinin 
Standart Sapması (2 Haziran 2014-02 Haziran 2015) 
Kaynak: Data Stream 

Sekiz farklı borsanın 01.01.2013-30.06.2015 tarih aralığında BTC fiyatlarının 
günlük değişimlerinin standart sapmaları 3 aylık dönemler için hesaplanmış ve Tablo-
4’de verilmiştir. Borsaların standart sapmaları %2-%5 arasında değişmektedir. Dönem 
dönem dalgalanmalar mevcut olsa da genel olarak Bitcoin piyasasında 2014’ün ilk 
çeyreğinden sonra BTC fiyatlarındaki oynaklığın azaldığı gözlenebilir.   

Tablo 7: Başlıca Borsaların Günlük Fiyat Değişimlerinin Standart Sapması 

Yıl Döne
m 

Bitfinex 
(USD) 

Bitstamp 
(USD) 

Mt.Gox 
(USD) 

Btce 
(USD) 

Okcoin 
(CNY) 

Kraken 
(EUR) 

Anx 
(JPY) 

Coinfloor 
(GBP) Ortalama 

2013 1 - 4.12% 4.11% 3.97%         3.05% 
2 - 10.27% 8.91% 9.87%         7.26% 

  3 3.78% 3.64% 4.17% 3.63% 3.68%       3.78% 
  4 10.90% 9.59% 10.53% 9.88% 12.21%       10.62% 

2014 

1 5.24% 4.99% 21.35% 4.82% 4.83% 4.23%     7.58% 
2 4.47% 4.51% - 4.68% 4.36% 4.40%   5.40% 3.98% 
3 2.54% 2.54% - 2.85% 2.57% 2.70% 2.25% 2.35% 2.23% 
4 3.40% 3.28% - 3.24% 3.86% 2.97% 2.30% 2.53% 2.70% 

2015 1 5.11% 5.50% - 5.42% 5.37% 5.03% 3.85% 4.45% 4.34% 
2 1.96% 1.95% - 1.79% 1.70% 1.62% 1.32% 1.42% 1.47% 

 
6.Sonuç 

Bu çalışmada, Bitcoin piyasası uluslararası anlamda derin bir analize tabi 
tutulmuştur. Bu amaçla, öncelikle Bitcoin’in ortaya çıkışı, gelişimi ve fiyatlandırma 
sistemi detaylı bir şekilde açıklanmıştır. analiz bölümünde, Bitcoin fiyatları, piyasanın 
etkinliği, oynaklığı ve likiditesi değerlendirilmiştir. Öncelikle, Bitoin fiyatları 
incelenmiştir. Bitcoin kısa bir süre içinde ciddi anlamda değer kazanmıştır. Mt.Gox’un 
iflası ve Çin Merkez Bankasının kararına kadar geçen sürede, ekonomik nedenlerle 
açıklanamayacak kadar güçlü biçimde fiyatını arttırmıştır. Bu durum, rüştünü ispat 
etmiş para birimlerinde görülmesi çok güç olan bir durumdur. Analiz sonucunda da, 
Bitcoin’in diğer para birimleri ile anlamlı bir ilişki sergilemediği ortaya konmuştur. 
Bitcoin’in diğer para birimleri ve yatırım araçları ile olan ters yönlü ilişkisi, 
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yatırımcıların portföy çeşitlendirmesinde önem arz edebilir. Fiyatlardaki aşırı 
değişkenlik, Bitcoin’in spekülasyona maruz, riski yüksek bir para birimi olduğunu 
göstermektedir. Bitcoin piyasasının etkinliğini analiz etmek için yapılan çalışmanın 
sonucunda, Okcoin hariç tüm borsalarının birbiriyle eşbütünleşme gösterdiği yani uzun 
vadede beraber hareket ettiği ortaya konmuştur. Her ne kadar Okcoin bağımsız görünse 
de, bu durum, fiyatların diğer borsalardan farklı olarak Amerikan doları cinsinden 
alınmaması sonucu ortaya çıkan bir farklılık da olabilmektedir. Bitcoin piyasasının 
etkinliği, ilerleyen çalışmalarda başka modellerle de test edilmelidir. Likidite aşısından 
yapılan çalışmaların sonucunda, borsalardan Amerikan Doları ve Yuan cinsinden işlem 
yapılan borsaların daha çok likiditeye sahip olduğu bulunmuştur. Her ne kadar 
Bitcoin’in kendi başına bir para birimi olduğu iddia edilse de, likidite ile ilgili çıkan 
sonuçlar, Bitcoin’in güvenilirliğinin hala başka paralarla olan ilişkisine dayandığını 
göstermektedir. Çıkan bu sonuçlarla uyumlu bir biçimde, Bitcoin oynaklığı yani riski de 
yüksek çıkmıştır. Diğer para birimlerine ve altına oranla daha fazla oynaklığa sahip olan 
Bitcoin, hala riskli konumdadır. Sonuç olarak, Bitcoin artan popülerliğine ve kullanım 
alanına rağmen, henüz rüştünü ispat etmiş, güvenilirliği olan bir para birimi olduğunu 
söylemek mümkün değildir. Bu çalışma, Bitcoin piyasasını detaylı bir şekilde 
incelemeyi hedeflemiştir. Daha sonra yapılan çalışmalarda, Bitcoin’in sadece kendi 
borsalarının birbiri ile ve diğer para birimleri ile olan ilişkisine ek olarak, piyasadaki 
başka finansal enstrümanlarla olan ilişkisi de değerlendirilmelidir. 
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EKLER 
 
EK 1: En fazla işlem gerçekleşen Bitcoin Borsaları (29/01/2015-29/07/2015, 6 Aylık Kümülatif) 

Borsa 
Toplam İşlem 
Hacmi [BTC] Piyasa Payı  

İşlem Gören 
Farklı Para 

Birimi Sayısı 
Okcoin 21,516,775 31.69 % 2 
Btcchina 18,926,647 27.87 % 1 
Huobi 10,736,129 15.81 % 1 
Bitfinex 5,640,139 8.31 % 1 
Lakebtc 1,940,905 2.86 % 2 
Bitstamp 1,816,686 2.68 % 1 
Btce 1,799,740 2.65 % 3 
Coinbase 1,455,850 2.14 % 3 
Anxbtc 1,448,178 2.13 % 10 
Localbitcoins 712,775 1.05 % 18 
İtbit 652,845 0.96 % 3 
Kraken 541,098 0.80 % 3 
Coinsetter 165,001 0.24 % 1 
Bitcurex 121,362 0.18 % 3 
Bitcoinde 98,677 0.15 % 1 
Hitbtc 96,49 0.14 % 2 
Exmo 56,558 0.08 % 3 
Coinfloor 38,331 0.06 % 1 
Cavirtex 36,639 0.05 % 1 
Btcmarkets 36,596 0.05 % 1 
mercadobitcoin 18,415 0.03 % 1 
Bitcoincentral 15,664 0.02 % 1 
Bitquick 12,795 0.02 % 2 
Clevercoin 9,284 0.01 % 1 
Wallofcoins 3,715 0.01 % 1 
bit2c 2,112 0.00 % 1 
Campbx 2,041 0.00 % 1 
Kaynak: https://bitcoinity.org 
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Extensive Summary 

 
Bitcoin is a virtual money and a new payment system which is not regulated by a 

central authority. Bitcoin became popular quickly and gained the ability of affecting the 
real economy. Being used extensively and seen as an investment tool, Bitcoin created its 
own market, users and investors. However, Bitcoin is still the dark side of financial 
markets and investors are in desperate need of understanding the Bitcoin market. This 
study aims to shed light on Bitcoin market. To understand what Bitcoin is, the history of 
Bitcoin was summarized firstly. Then the Bitcoin system and how the protocol works 
was explained. The Bitcoin market, the main exchanges, the market shares of these 
exchanges and the volume of the markets were mentioned.  

Bitcoin system was introduced to world by Nakamoto in 2008 and currently 
Bitcoin protocol can be controlled by all users. Since 2010 Bitcoin can be bought and 
sold in the exchanges. Since its introduction, the academic literature examined the 
Bitcoin with regard to many aspects so it is hard to summarize them all in one sentence. 
However, many researchers agree that Bitcoin market is still risky and the pricing is 
complicated. Regarding the Bitcoin market, the most important exchanges which are 
Okcoin, Btcchina, Huobi, Bitfinex, Lakebtc, Bitstamp, Btce, Coinbase and Anxbtc were 
identified as they own most of the Bitcoin market. In addition to these exchanges, it was 
noted that Mt.Gox had been the most important exchange till its bankruptcy in 2010. US 
Dollar and Chinese Yuan are the main currencies used in Bitcoin market while GBP and 
Euro have lower market share.       

After that, several analysis were conducted to understand the Bitcoin market. 
Bitfinex (USD), Bitstamp (USD), Mt.Gox (USD), Btce (USD), Okcoin (CNY), Kraken 
(EUR), Anx (JPY), Coinfloor (GBP) were the exchanges examined in this study.  
Regarding the pricing of Bitcoin, the correlation analysis between BTC (USD) and main 
currencies which are Euro, Pound, Japanese Yen, Chinese Yuan, Turkish Lira and Gold 
were conducted. The results were interesting as BTC (USD) is not correlated with any 
of these currencies. Based on that, we argued that Bitcoin has weak relations with other 
currencies and this fact suggests that Bitcoin can be an effective instrument for hedging. 
Since it was found that Bitcoin is rather independent from other currencies, the relation 
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among the Bitcoin exchanges were analyzed through co-integration and causality 
analysis. Firstly, unit root tests at the level and first differences for Bitfinex, Bitstamp, 
Btce and Okcoin, were shared. The results for unit root tests provided that the variables 
were suitable for co-integration analysis. The co-integration analysis to detect long run 
relation between Bitfinex, Bitstamp, Btce and Okcoin showed that Bitfinex is co-
integrated with Bitstamp and Btce; and Bitstamp is co-integrated with Btce. We 
concluded that, there is long term relation between Bifinex, Bitstamp and Btce while 
Okcoin has no long run relation with the other exchanges. The causality test for short 
run relation revealed that none of the exchanges examined are signaling any price 
changes for the other exchanges. While these results pick Okcoin as the most 
independent Bitcoin exchange, the fact that Okcoin was the only analyzed exchange 
which is not in US Dollar should be kept in mind. Based on the analysis for the 
liquidity, Mt.Gox was found as the most liquid exchange among the ones in US Dollar 
till 2013. After the bankruptcy of Mt.Gox, the liquidity of other exchanges improved. 
And Bitfinex became the most liquid exchange among the ones in US Dollar in 2015. 
Since 2014, the most liquid exchange has been Okcoin while the exchanges in GBP are 
the least liquid ones. To understand the volatility of Bitcoin, the standard deviations of 
BTC, Pound, Euro, Japanese Yen, Chinese Yuan, Turkish Lira and Gold were 
compared. BTC appeared as the most volatile instrument. Therefore, we argued that 
Bitcoin is far more risky compared to other currencies and gold. To sum up, despite its 
rising popularity and extensive usage, Bitcoin is not a mature financial instrument. 
Therefore, it is too early to categorize it as a safe harbor for investors. The pricing of 
Bitcoin is too complicated and the Bitcoin market is still vulnerable to many risks.  
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Özet 
Bal üreten işletmelerin son yıllarda sayılarının artmasıyla ortaya çıkan rekabet 

ortamı, işletme sahiplerinin yaptıkları iş ile ilgili maliyetlere önem vermelerine neden 
olmuştur. Türkiye’de bal üreten işletmelerde ürün maliyetlerinin belirlenmesinde ve 
muhasebeleştirilmesinde bir takım farklılıklar bulunmaktadır. Hatta bazı işletmelerin 
maliyet sistemlerinin olmadığı görülmüştür. Aynı kalitede balı farklı işletmeler farklı 
fiyatlara satabilmekte ve bu da tüketicilerin kafasını karıştırmaktadır. Bal üreten 
işletmelerin balı alırken, paketlerken ve satarken yaptıkları giderlerin ayrı ayrı izlenmesi 
gerekirken böyle bir sistemin olmadığı görülmüştür. Bu alanda çok fazla bir çalışma 
bulunmamaktadır. Genelde literatürde arıcılık ve bal üretimi ile ilgili tez ve makaleler 
bulunmaktadır. Bal üreten işletmelerde genel kabul görmüş bir maliyet sistemini 
olmadığı görülmüş ve bu sebepten dolayı böyle bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmada ilk önce bal üreten işletmelerde üretim süreci incelenmiş ve üretim sürecinde 
yapılan giderler ayrıştırılmıştır. Bal üreten işletmelerin maliyet sistemleri Türkiye 
Muhasebe Standartları açısından incelenmiş ve üretimle ilgili toplam ve birim 
maliyetlerin belirlenmesine ilişkin örnek uygulama yapılmıştır.  
Anahtar Kelimeler: Bal Üreten İşletmeler, Toplam Maliyet, Birim Maliyet, Maliyet 
Sistemleri. 

Abstract 

Honey producing increase the number of emerging competition in the business in 
recent years has led to pay attention to the costs associated with the work they do for 
business owners. There are some differences in the determination of product costs and 

1 Bu çalışma Mehmet TURGUT’un Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim 
dalında hazırladığı yüksek lisans tezinden üretilmiştir. 
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recognized in the honey-producing company in Turkey. Even some of the business was 
found that the cost of the system. The same quality honey can be purchased with 
different prices and different businesses that are confusing to consumers. While 
producing honey in the honey business, which should be monitored separately when 
packing and selling expenses when they were found to be of such a system. This area 
does not have a lot of work. In general, the literature has a thesis and articles on 
beekeeping and honey production. Honey has been shown to be a cost generating 
system generally accepted in business and such a study was carried out for this reason. 
Examined the production process in the first honey-producing business in this work and 
expenses incurred in the production process were separated. Honey producing cost 
systems is analyzed in terms of Turkey Accounting Standards and sample applications 
have been made for the determination of total and unit costs associated with 
production. 

Keywords: Honey Producing Companies, Total Costs, Unit Costs, Cost Systems. 
1. Giriş 

Arıcılık hem insan sağlığı yönüyle hem de ekonomik önemiyle yıllardır insanlar 
için bir uğraş dalı olmuştur. Geçmişte daha çok amatörce yapılan bu uğraş gün geçtikçe 
önem kazanmakta ve iyi bir gelir kapısı olma yolunda ilerlemektedir. 

Türkiye’de dört mevsimin yaşanması ve çeşit çeşit bitkilerin varlığı, bal üretimi 
konusunda ülkemizi şanslı hale getirmiştir. Fakat ülkemizde arıcılık faaliyetleri son 10 
yıldan beri önem arz etmektedir. 

2012 yılı itibariyle Dünyada en fazla bal üretimi Çin’de olmakla birlikte, Türkiye 
bu sıralamada ikinci sıradadır (www.fao.org). Arıcılık faaliyetleri ülkemizde sadece bal 
üretimi ile kısıtlı kalmış olup, diğer arıcılık ürünlerinde bir üretime çok az 
rastlanmaktadır. 

Türkiye’de son yılarda bal üreten işletme sayısı artmış ve Türkiye ekonomisinde 
yerini almıştır. 2014 yılı itibariyle Türkiye’de 102.486 ton bal üretimi, 4024 ton da bal 
mumu üretimi yapılmıştır (www.tuik.gov.tr). Türkiye’de dört mevsimin yaşanması 
arıcılığı dört mevsim yapılmasını kolaylaştırmış ve bu durum da gezici arıcılığın 
doğmasına sebebiyet vermiştir. 

Arıcılıkta bir kaç ürün ortaya çıkabilmektedir. Bu ürünler başlıca bal, propolis, arı 
zehri, polen, arı sütü ve balmumudur. Bu ürünlerden bal üretimi diğerlerine göre daha 
fazladır. Türkiye’de de arıcılık yapan işletmelerde genel itibariyle bal üretimi 
yapılmaktadır. Bal üretilmesi, paketlenmesi, müşteriye sunulması birtakım giderlerin 
ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Kaliteli balı ucuza üretmek için işletmeler bu 
giderleri iyi takip etmek ve bir maliyet sistemi uygulamak zorundadırlar. 

Çalışmamızın amacı bal üretimi ile uğraşan işletmelerde ortaya çıkan ürünlerin 
maliyetlerinin belirlenmesi için maliyet sistemi geliştirilmesi ve önerilmesidir. Böylece 
bal üreten işletmelerde ortaya çıkan ürünlerin toplam ve birim maliyetlerinin 
belirlenmesi açısından işletmeler arasında bir standart oluşturulabilmesine katkıda 
bulunmaktır. 

2. Bal Üretimi Yapan İşletmelerde Üretim Süreci 

Balın temini, balın üretilme süreci ve balın işletme süreci olarak iki ayrı başlık 
altında incelenmiştir.  
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2.1. Balın Üretilme Süreci  

Balın hammaddesi nektardır. Dünyada üretilen balın büyük bir kısmının nektarı, 
çiçeklerden gelmektedir. Ancak bir miktar bal da çiçek olmayan kaynaklardan elde 
edilen nektardan üretilir. Örneğin salgı balı bu şekilde üretilmektedir. Salgı da yine bitki 
kaynaklı bir sıvıdır ve ancak çiçekle ilgisi yoktur. Salgı bazı bitki emici böceklerin 
salgıladığı şeker içeren bir sıvıdır. Pek çok bitkide nektar ve polen üretilir. Çiçekler 
tarafından tozlaşma için yem olarak böceklere veya benzeri başka hayvanlara (örneğin 
kuş) sunulur. Bazı bitkilerde nektar üretilir. Ancak böyle bir tozlaşma olayına ihtiyaç 
duymazlar. Pek çok böceklerle tozlaşan bitki ise hiç nektar üretmeden sadece polen 
üretir. Arılar en önemli tozlaşma böcekleridir ve dolayısıyla bal da böcek tozlaşması ile 
yaşamını sürdüren bitki türlerinin bir yan ürünüdür. Tek bir çiçeğin nektarın 
üretilebilecek bal miktarı, salgılanan nektarın toplam miktarına ve nektarın şeker 
içeriğine bağlıdır. Pek çok bitkide bir seferde çok az miktarlarda nektar bulunur. 
Örneğin beyaz yoncada bulunan nektar miktarı bir toplu iğnenin başının 20 katı 
kadardır. Çok nektar üreten bitkilerde bile bu miktar en fazla yarım çay kaşığı kadar 
olabilir (Crane, 2003, s. 1-20). 

Bal arısının kursağının bir kez nektar ile dolması için arının küçük çiçeklerde 
1100-1446 ziyaret yapması gerekirken, büyük çiçeklerde bu rakam yüzün altına inebilir. 
Arı türleri arasında değişkenlik olmasına rağmen, bir arının bir seferde taşıyabileceği 
nektar miktarı ortalama 70 mg. civarındadır (Doğaroğlu, 1999, s. 55). 

Arılar genellikle kovandan 1-2 km2’lik mesafedeki alan içerisinde bal toplarlar. 
Ancak 13 km’ye kadar uçabilecekleri bilinmektedir. Arıların bal toplama alanı kovanın 
etrafındaki sabit bir daire değildir. Bu alan, kara parçasının şekline, bitki örtüsüne ve 
iklim şartlarına bağlı olarak genellikle değişken ve düzensiz bir alandır. Ormanlar ve 
dağlar, alanı her yönde sınırlayabilir. Arılar genellikle bir tepenin gölgesinde kalmış 
gölgeli alanlara uçmayı tercih etmezler. 1 km2’lik bir uçuş 3 km2’lik bir alan sağlarken, 
2 km2’lik bir uçuş yaklaşık 12 km2’lik bir alan sağlar. 

Arılar tarafından petek gözlerine doldurulan ballar, petek gözlerinin tamamen 
veya asgari dörtte üçünün arılar tarafından bal mumu ile sırlamasından sonra hasat 
edilir. Balın yeterli düzeyde olgunlaştığını anlamak için çerçevelerin sırlanmış olmasına 
bakılır. Sırlanan çerçeveler kovan içerisinden alınır ve sırları bir tarak (sır tarağı) veya 
bıçak (sır bıçağı) yardımıyla alındıktan sonra süzme makinesinde (santrifüj) süzülür. 
Süzülen ballar gıdaya uygun laklı tenekelere veya varillere aktarılır ve direk güneş 
almayan serin yerlerde depolanır. Petek olarak satılacak ballar ise kovanlardan 
çıkarıldıktan sonra poşetlenip depolanır. 

Bal, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında alınır. Bu üç ay boyunca çok fazla 
nektar alımı olacağından arıcının çok dikkatli ve hazırlıklı olması gerekir. Yani, bir 
kovanda yer kalmazsa veya yeterli petek bulunmazsa arıların getirdiği nektarın büyük 
bölümü ziyan olur ya da arılar oğul vermek isterler. Bol miktarda ballık bulunması 
arıların daha hızlı çalışmasına sebep olur. Üç dört gün içinde bir ballığı doldurabilirler. 
Ballıklar belli bir düzende ve gerektiği kadar verilmeli, dolan ballıklar hemen 
çıkarılmadan üzerine yeni bir kat ballık takılmalıdır. Eğer dolan ballık hemen çıkarılırsa 
bal olgunlaşmadan çıkarılmış olur. Arılar olgunlaşmış balın üzerini ince bir balmumu 
ile sırlarlar. Bu sırlama oluşmadan bal çıkarılmamalıdır. Bal hasadı, bal mevsimi 
içerisinde ve kuraklık başlamadan yapılmalıdır. Yoksa yağmacılık kuraklıkla birlikte 
hat safhaya çıkar ve arılar arası mücadele artar. Bal olgunlaşmış ise hasadı yapılmalıdır. 
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Eğer nektar alımı çok fazla ise 3/4 oranında sırlanmış olan petekler de olgunlaşmış 
kabul edilebilir. Çok zorunlu olunursa 1/3 düzeyinde bile hasat yapılmalıdır. Hasat 
sırasında çevreye bal bulaştırmamaya, hasat edilen ballı petekleri veya kırıntılarını 
ortada bırakmamaya ve kovanda yeterli miktarda kışlık bal kalmasına dikkat etmek 
gerekir. Bal hasat edilme teknikleri aşağıda sıralanmıştır 
(www.tarimsal.com/ariyetistiriciligi.html). 

Ø Silkeleme ve fırçalama: Çerçeveler ele alınarak silkelenip fırçalanarak petek 
bal hasat odasına taşınır. 

Ø Arı kaçıran yöntemi:  Arı kaçıranlar kovan örtü tahtasının ortasına ve hasat 
edilecek peteklerin üzerine yerleştirilir. Daha sonra kovan kapağı hafifçe 
aralanarak tütsülenir. 

Ø Arı üfleyici kullanma: Benzinle çalışan ve hızlı hava akımı sağlayabilen bir 
alet olduğundan ve arılara hiç zarar vermediğinden oldukça kullanışlıdır. 

Arıcılık yapılan bölgede çiçeklen süresi kısa olan az sayıda ballı bitki varsa 
gezginci arıcılık yapıp kovanları nektar kaynakları yönünden zengin başka yerlere 
taşımak gerekir. Gezginci arıcılık sayesinde değişik zamanlarda değişik bitkilerden 
yararlanılarak daha çok ürün almak mümkün olur. Kovanların taşınması ilkbahar sonu 
ve yaz başlangıcında sahil ve ovalardan yüksek yaylalara; yaz sonu ve sonbaharda ise 
çam ve sahil bölgelerine olur. 

Resmi gazetede 30 Kasım 2011 tarihinde 28128 sayı ile çıkan arıcılık 
yönetmeliğinde gezici arıcılık ile ilgili şu maddelere yer verilmiştir. 

Gezginci arıcılık bitkilerdeki farklı çiçeklenme döneminden üst düzeyde 
faydalanmak yani bir koloniden daha fazla ürün almak ve kış koşullarından arılarını 
korumak maksadıyla kovanların bir yerden başka bir yere taşınmasıdır. 

İl ve ilçe müdürlükleri; gezginci arıcıların konaklayacakları yerleri ve kapasiteleri; 
il/ilçe müdürlüğünde görevli arıcılık konusunda deneyimli iki teknik personel ve 
birlik/birliklerin temsilcilerinden oluşan en az üç kişilik bir komisyonla, bitki 
florası, topografik ve ekolojik yapısı, yerleşim birimleri varsa sabit arıcılara ait koloni 
varlığını da dikkate alarak belirler ve bunlar harita üzerinde işaretlenir. 

 Bölgeler için koloni kapasitesi belirlenirken nektar ve polen veren tüm bitki 
varlığı göz önünde bulundurulur. 

Arılıklar, arı kışlatma bölgelerinde flora kapasitesine bakılmadan en az 150 metre 
aralıkla yerleştirilir. Ancak narenciye alanlarında kışlatma yerleşimi yapılırken arılıklar 
arası mesafe bölgenin flora kapasitesine göre ve en az 300 metre olacak şekilde 
düzenlenir. Araziye özel durumlarda uzaklığı belirlemeye il/ilçe müdürlüğü yetkilidir. 

Belirlenmiş bölgede konaklayacak gezginci arıcı, konaklayacağı yer gerçek kişiye 
ait ise şahısla, köy arazisi ise köy muhtarlığıyla, diğer tüzel kişiliklere ait arazi ise 
yetkililerle, Devlet ormanlarında konaklayacak arıcılar da Tarım, Orman ve Su İşleri 
Bakanlığının ilgili birimleri ile anlaşma yapar. 

Yer gösterilmeden ve belgeleri olmadan yerleşen arıcının arıları, il/ilçe 
müdürlüğünün talebi ile mülki amirlikçe güvenlik güçleri marifetiyle bulunduğu yerden 
kaldırılır.  
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Konaklanan bölge için belirlenmiş koloni kapasitesi üzerindeki yerleşim 
taleplerine il/ilçe müdürlüklerince izin verilmez. Ancak konaklama planlamasında il/ilçe 
müdürlükleri sadece en son gelen arıcıyı mağdur etmeyecek şekilde bölge koloni 
kapasitesi üzerinde konaklama müsaadesi verir. 

Gezginci arıcılık yapan arıcılar, arılarını çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde 
meskûn mahal dışında bir yere yerleştirir. Sabit arıcılar ise kolonilerini köy ve 
beldelerde çevreye rahatsızlık vermeyecek şekilde ve insanların toplu olarak hizmet 
aldıkları cami, okul, sağlık ocağı, karakol gibi benzeri alanlardan en az 200 metre uzağa 
yerleştirir. Yerleşimin dağınık olduğu bölgelerde ise bu mesafe en yakın eve en az 50 
metre olmalıdır. 

Yapılan giderler arı sayısı veya kovan sayısına göre değişiklik göstermemektedir. 
Bununla birlikte üretilen mamulün miktarına göre giderler artmakta veya azalmaktadır. 

2.2. Balın İşlenme Süreci 

Bal üretimi yapan işletmelerde balın işlenme süreci, petek bal ve süzme bal için 
ayrı ayrı incelenmiştir.  

a) Petek Bal 
Çıtalar halinde gelen petek bal aşağıdaki aşamalardan geçirilir. 

- Çıtalardan kesilen ballar önceden hazırlanış yayvan tabaklara konulur. 
Ortaya çıkacak ürünün ne kadar olması isteniyorsa, o ölçüde çıtadaki balı 
kesip tabaklara yerleştirilir. Ayrıca tabakların altına az miktarda süzme bal 
ilave edilir. Bunun sebebi ise ürünün güzel gözükmesini sağlamak ve petek 
balın tabağa yapışmasını engellemektir. 

- Ortaya çıkan ürüne etiket basılır. Bu etiket firma isminden ve bir takım 
izinlerden oluşan kimlik etiketidir. 

- Etiketlenen ürüne işlenme tarihi basılır. Farklı ebatlardaki kutulara konularak 
satılmak üzere depolara kaldırılır. 

Çıtalar bazen kovandan çıktığı şekliyle poşetlenip dağıtımı yapılabilir. Peteklerde 
gelen balın paketlenme süreci Şekil 1’de verilmiştir. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Şekil 1. Petek Balların Paketleme Süreci 

ÇITA BAL TABAKLAMA ETİKETLEME KUTULAMA DAĞITIM 

PETEK 

SÜZME 

KARAKOVAN 

   KÜÇÜK 

   BÜYÜK 

 KAVANOZ 

YUVARLAK 

     ORTA 

   BÜYÜK 

   KÜÇÜK 
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Paketleme amacıyla fabrikaya gelen çıta ballar, çıtalarından çıkarılarak istenilen 
boyutlarda kesilir ve tabaklanır. Bu işlem sonrasında çıta balın tabaklanmayan, çıtaların 
içinde kalan kısımlar bir kazana alınır. Çıtaların içinde kalan ve kazanlara alınan artık 
ballar, bal üretimi ile uğraşan işletmeler için normal fire olarak kabul edilmektedir.  

Çıtların içinde kalan ve kazanlara alınan artık balların işlemleri aşağıda Şekil 2’de 
gösterilmiştir. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Şekil 2. Petek Ballarda Fire Dönüşümü 
b) Süzme Bal 

Bal üreticilerinden işletmeye tenekeler halinde gelen ballar, işletmenin deposuna 
konulur. Daha sonra aşağıdaki aşamalardan geçirilerek pazarlanabilir hale getirilir; 

- Tenekelerde yer alan balların akışkan hale gelmesi için sıcak su havuzunda 
ısıtılır. Böylece depoda donmuş halde bekletilen ballar, akışkan hale getirilir.  

- Balların içerisinde bulunan yabancı maddelerin (arı ölüsü, toz, ağaç dalı vb.) 
ayrışması için filtre makinesinden geçirilir. Böylece balların içerisindeki 
yabancı maddeler temizlenmiş olur.  

- Temizlenmiş ballar, çeşitli ebatlardaki cam şişelere aktarılır.  
- Şişelerin kapakları kapatılarak etiketlenir. 
- Şişeler kutulanarak toptancılara ve perakendecilere dağıtıma hazır hale 

getirilir. 
3. Bal Üreten İşletmelerin Muhasebe Standartları Açısından İncelenmesi 

Yapmış olduğumuz çalışmamızın bizi ilgilendiren konusu ise bal toplayıp mamule 
dönüştürmenin maliyetinin belirlenmesi kısmıdır. Eğer bir işletme; 

⇒ Sadece bal üretimi ile uğraşıyorsa, Türkiye Muhasebe Standartlarından TMS 
41 “Tarımsal Faaliyetler” standardı kapsamına girmektedir.  

⇒ Üretilmiş balı alıp pazarlama işi ile uğraşıyorsa, Türkiye Muhasebe 
Standartlarından TMS 2 “Stoklar” standardı kapsamına girmektedir. 

⇒ Hem bal üretimi ile hem de pazarlaması işi ile uğraşan bir işletme ise 
Türkiye Muhasebe Standartlarından hem TMS 2 “Stoklar” isimli standart 
hem de TMS 41 “Tarımsal Faaliyetler” isimli standart kapsamına 
girmektedir.  

 
 

ÇITALARDA 
KALAN 
ARTIK BAL 

MUM 
ARICILIK 
SANAYİ 

SÜZME BAL 
PASTACILIK 

SANAYİ 
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3.1. TMS 2  “Stoklar” Standardı 
Bu standardın amacı stoklarla ilgili muhasebe işlemlerini açıklamaktır. 

Muhasebede stokların muhasebeleştirilmesi ile ilgili temel konu, stokların bir varlık 
olarak muhasebeleştirilmesinde, kullanılmasında ve elden çıkarılmasında gerçekleşen 
gelirler ile karşılaştırılacak olan ilgili maliyetin belirlenmesidir. Bu standart, stok 
maliyetlerinin, net gerçekleşebilir değere indirgemeyi de içererek, nasıl saptanacağını ve 
gidere dönüşeceğini açıklar. Standart ayrıca stok maliyetlerinin oluşumu, içeriği ile 
uygulanacak değerleme yöntemleri hakkında da bilgi verir TMS 2, md. 1). 

Bu standart; inşaat sözleşmeleri ve bu sözleşmelerle doğrudan ilişkilendirilebilen 
hizmet sözleşmeleri, finansal araçlar ve tarımsal faaliyetle ile ilgili canlı varlıklar ve 
hasat zamanındaki tarımsal ürünlerin dışındaki tüm stoklara uygulanır. Yapmış 
olduğumuz çalışmamızın TMS 2 “Stoklar” standardı ile ilgili kısmı bal toplayıp mamule 
dönüştürmenin maliyetinin belirlenmesi kısmıdır. Eğer ki uygulama yapılan işletme bal 
üreten bir işletmeyse Türkiye Muhasebe Standartlarından 41 nolu standart olan 
“Tarımsal Faaliyetler”  standardı esas alınacaktı. Arının balı toplayıp bal yapma kısmına 
kadar olan bütün aşamalar   “Tarımsal Faaliyetler” standardı, bal hasat edildikten sonra 
satılana kadar olan kısmı ise “Stoklar” standardına konu olmaktadır. 

Stoklar, maliyet ve net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir TMS 2, 
md. 9). 

Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini 
tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli satış giderleri toplamının 
düşürülmesiyle elde edilen tutarı ifade eder. Gerçeğe uygun değer ise piyasa 
katılımcıları arasında ölçüm tarihinde gerçekleşecek olağan bir işlemde bir varlığın 
satışında elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır (Örten, Kaval ve 
Karapınar, 2013, s. 44). 

Stokların satın alma maliyeti; satın alma fiyatı, ithalat vergileri ve diğer vergiler 
(işletme tarafından vergi idaresinden iade alınabilecekler hariç) ve nakliye, yükleme 
boşaltma maliyetleri ile mamul, malzeme ve hizmetlerin elde edilmesiyle doğrudan 
bağlantısı kurulabilen diğer maliyetleri içerir. Ticari iskontolar ve benzeri diğer 
indirimler, satın alma maliyetinin belirlenmesinde indirim konusu yapılır (TMS 2, md. 
11). 

Aşağıda satın alma maliyeti ile ilgili olarak incelediğimiz işletme ile ilgili bir 
örnek verilmiştir.  

10 Ağustos 2014 tarihinde X işletmesinden 3.150 kg petekli bal 19.110 TL’ye 
satın alınmıştır. Bal alınırken 755 TL nakliye gideri yapılmış ve 22 TL nakliye sigortası 
ödenmiştir. Ürün alınırken % 18 KDV’ye katlanılmıştır.  

Ürünün satın alma maliyeti şu şekilde olacaktır: 

Satın Alma Maliyeti.................: 19.110 TL 
Nakliye Gideri..........................:      755 TL 

Nakliye Sigorta Bedeli.............:        22 TL 
Toplam Maliyet........................: 19.887 TL 
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Satın alma maliyeti hesaplanırken alınan balın bedelinde KDV düşülmüştür ve 
ambara girene kadar süreçte yapılan tüm giderlerin toplamı 19.887 TL bulunmuştur. 

Gerek Vergi Usul Kanunu’nda gerekse TMS 2 de işletmeye gelen stokların 
işletmede stoklanması ile ilgili giderlerin maliyete eklenmesi öngörülmemiştir. Stok 
maliyetinin işletme ambarına girinceye kadar olan kısmı esastır. Örneğin, hesap 
döneminin başında satın alınmış emtianın, bütün dönem boyunca korunması için 
yapılmış olan, depo kirası veya amortismanı, ambar memurunun ücreti ve benzeri gider 
unsurlarından, dönem sonunda mevcut stokapay verilmez. Çünkü bu giderler stok alımı 
ile ilgili olmadığı gibi, değerinde bir artış da meydana getirmemektedir. Bu acıdan VUK 
ile TMS 2 uyumlu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte VUK ile TMS 2’nin 
uyumsuz olduğu noktalar da vardır (Akbulut, 2012, s. 216). 

Ø Stokun satın alınıp işletme stoklarına girdiği tarihe kadar oluşan kur farkları 
VUK uyarınca malın maliyetine dahil edilmelidir.Ancak TMS 2 uyarınca her 
halükarda kur farkları finansman gideri olup maliyetle ilişkilendirilmez. 

Ø TMS 2 ye göre normalin üstünde gerçekleşen fire ve kayıplar, işçilik ve diğer 
üretim maliyetleri stok maliyetlerine dahil edilmez. Ancak VUK, fiili maliyeti 
esas alır ve gerçekleşen ilgili maliyetin tamamı stok maliyeti ile ilişkilendirilir. 

Stokların dönüştürme maliyetleri; direkt işçilik giderleri gibi, üretimle doğrudan 
ilişkili maliyetleri kapsar. Bu maliyetler ayrıca ilk madde ve malzemenin mamule 
dönüştürülmesinde katlanılan sabit ve değişken genel üretim giderlerinden sistematik 
bir şekilde dağıtılan tutarları da içerir. Sabit genel üretim maliyetleri; amortisman, 
fabrika binası ve teçhizatının bakım onarım giderleri gibi, üretim miktarından bağımsız 
olarak nispeten sabit kalan dolaylı üretim maliyetleri ile fabrikanın yönetim ve idaresi 
ile ilgili maliyetlerdir. Değişken genel üretim giderleri, endirekt (dolaylı) malzeme ve 
endirekt (dolaylı) işçilik gibi, üretim miktarı ile birlikte doğru orantılı olarak değişen 
dolaylı üretim maliyetleridir (TMS 2, md. 12). 

İncelediğimiz işletmenin dönüştürme maliyetleri unsurlarına çalışmanın üçüncü 
bölümünde değinilmiştir. 

Sabit genel üretim maliyetlerinin dönüştürme maliyetlerine dağıtımı, üretim 
faaliyetlerinin normal kapasitede olacağı varsayımına dayanır. Normal kapasite, 
planlanan bakım-onarım çalışmalarından kaynaklanacak kapasite düşüklüğü de dikkate 
alınarak, normal koşullarda bir veya birkaç dönem veya sezonda elde edilmesi beklenen 
ortalama üretim miktarıdır. Gerçek üretim düzeyi normal kapasiteye yakınsa, bu 
kapasite normal kapasite olarak kabul edilebilir. Her bir üretim birimine dağıtılan sabit 
genel üretim gider tutarı, düşük kapasite ya da atıl kapasite nedeniyle arttırılmaz. 
Dağıtılmayan genel üretim giderleri, gerçekleştiği dönemde gider olarak kaydedilerek 
sonuç hesaplarına alınır. Çok yüksek üretim olan dönemlerde, her bir üretim birimine 
dağıtılmış sabit genel üretim gideri payı düşer, böylece stoklar yüksek maliyetten 
değerlenmemiş olur. Değişken genel üretim giderleri, üretim tesislerinin gerçek 
kullanıma bağlı olarak her bir üretim birimine dağıtılır (TMS 2, md. 13). 

İncelediğimiz işletme yılın belli aylarında özellikle Temmuz Ağustos ve Eylül 
aylarında çok fazla miktarda bal temin etmekte, depolamakta ve 12 ay boyunca 
dönüştürme yapmaktadır. Yapılan dönüştürme aylara göre dalgalanma 
göstermemektedir. İşletme normal kapasite ile çalışmaktadır. 
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Üretim sürecinde aynı anda birden fazla ürün birlikte üretilebilir. Birlikte üretilen 
ürünler, her ürünün ana ürün olduğu “ortak ürünler” veya ana ürün ve yan ürün olabilir. 
Her bir ürünün üretim maliyetlerinin ayrı olarak belirlenemediği durumlarda, bu 
maliyetler ürünler arasında rasyonel ve tutarlı bir temele göre dağıtılır. Maliyetlerin 
dağıtımı, örneğin ürünlerin ayrılma noktasındaki veya tamamlandıktan sonraki nispi 
satış değerlerine göre yapılabilir. Yan ürünler, çoğunlukla yapıları gereği önemsizdirler. 
Eğer durum böyleyse, yan ürünler net gerçekleşebilir değerlerine göre ölçülürler ve bu 
tutar ana ürünün maliyetinden düşülür. Bunun sonucu olarak, ana ürünün defter değeri 
maliyetinden önemli ölçüde farklılık göstermez (TMS 2, md. 14). 

Örnek işletmemizde petek bal ve süzme bal mamullerini üretmektedir. Yani bir 
yan ürün sözkonusu olamamaktadır. Ancak mamul oluşturulurken balmumu ortaya 
çıkmaktadır. Mali değeri düşük olduğu içinde dikkate alınmamaktadır. 

Stokların maliyet tespitinde kullanılacak temel yöntem fiili maliyet yöntemidir. 
Diğer bir ifadeyle giderler gerçekleştikçe kaydediliyorsa fiili maliyet yöntemi 
benimsenmiş olur. Uygulamada çoğunlukla tercih edilen yöntemdir. Bu yöntemin yanı 
sıra sonuçların çok farklı çıkmaması koşulu ile standart maliyet yöntemi ve perakende 
satış yöntemi gibi yöntemlere de izin verilmiştir (Karapınar ve Diğ., 2012, s. 252). 

Normal şartlarda birbirleri ile ikame edilemeyen stok kalemleri ile özel projeler 
için üretilen veya satın alınan mal veya hizmetlerin maliyeti, her bir varlığa ilişkin özel 
maliyeti dikkate alınarak belirlenir (Gerçek parti maliyet yöntemi) (TMS 2, md. 23). 

Maliyetin özel olarak belirlenmesi, maliyetin belirlenen stok kalemleriyle 
ilişkilendirilmesini ifade eder. Bu yöntemin, belirli bir proje için ayrılan stoklara ilişkin 
olarak, bu stokların satın alınmış veya üretilmiş olmasına bakılmaksızın, kullanılması 
uygundur. Ancak, özel maliyet yöntemi (gerçek parti maliyet yöntemi) genellikle 
birbirleri ile ikame edilebilen büyük miktardaki kalemlerden oluşan stoklar için uygun 
bir maliyet hesaplama yöntemi değildir. Bu durumlarda, dönem kar veya zararı 
üzerindeki etkisini görmek amacıyla stokta kalan kalemleri seçme yöntemi kullanılabilir 
(TMS 2, md. 24).  

Stoklar standardına göre, stokların maliyetleri gerçek parti maliyet yöntemi 
dışında, ilk giren ilk çıkar (FİFO) veya ağırlıklı ortalama maliyet yöntemlerinden 
(formüllerinden) biri uygulanarak da belirlenebilir. Bir işletme benzer özelliklere ve 
benzer kullanıma sahip tüm stoklar için aynı maliyet hesaplama yöntemini kullanır. 
Türü veya kullanım alanları itibarıyla farklı olan stoklar için, farklı maliyet hesaplama 
yöntemleri kullanılabilir (TMS 2, md. 25). 

Örnek işletmemizde, petek balların ve süzme balların stok maliyetlerinin 
belirlenmesinde ağırlıklı ortalama maliyet yöntemi uygulanmaktadır.  

3.2. TMS 41 “Tarımsal Faaliyetler” Standardı 
Bu Standart, aşağıda yer alan varlıkların tarımsal faaliyetle ilgili olmaları 

durumda, söz konusu varlıkların muhasebeleştirilmesinde uygulanır: 

• Taşıyıcı bitkiler dışındaki canlı varlıklar 
• Hasat zamanındaki tarımsal ürünler  
• Tarımsal faaliyetlerle ilgili devlet teşvikleri   
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 Bu Standart aşağıdakilere uygulanmaz: 

• Tarımsal faaliyetle ilgili arsa  
• Tarımsal faaliyetle ilgili taşıyıcı bitkiler. Ancak, bu Standart taşıyıcı bitkilerin 

ürünlerine uygulanır (TMS 41, md. 1-2). 
Standart, tarımsal faaliyetle ilgili canlı varlık, hasat edilmiş tarımsal ürünler ve 

tarımsal faaliyete ilişkin devlet yardımlarının muhasebeleştirilmesinde uygulanır. 
Standart, canlı varlığın ve canlı varlığın hasat edilen ürünü olan tarımsal ürünün, hasat 
noktasındaki kayıt ve değerlemesiyle ilgilidir. Bir başka ifadeyle bu standart, hasat 
sonrasındaki süreçle ilgilenmez. Hasat noktasından sonra tarımsal ürünler stoklar 
standardı kapsamına girer. Örneğin üzüm bağı bir bitkisel canlı varlık, bağdaki üzümler 
tarımsal üründür. Bu standart üzüm hasat edildiği aşamaya kadarki süreci kapsar. 
Bundan sonraki süreç standart kapsamında değildir (Örten, Kaval ve Karapınar, 2013, s. 
60). 

Bal üreten işletmelerde ise bal kovanları bir bitkisel varlık, içindeki bal ise bir 
tarımsal üründür. Hem bal üretip hem de paketlemesini yapan işletmeler, bal kovandan 
çıkana kadar TMS 41 “Tarımsal Faaliyetler” standardını uygular. Bal hasat edildikten 
sonra ise TMS 2 “Stoklar” standardını uygularlar. 

Standart canlı varlıkların gerçeğe uygun değer ile değerlenmesini öngörür. Yani 
canlı varlıklar her dönem değerlemeye tabi tutulmalı ve bu değerlemeden oluşan farklar 
sonuç hesaplarına aktarılmalıdır.  

Balı üreten işletmelerde, arıların satın alınmasından bal kovanlarının balla 
dolmasına kadarki tüm sürecinde ortaya çıkan giderler, balların gerçeğe uygun değerleri 
bulunurken dikkate alınır. Özellikle gezici arıcılıkta, arıların yer değiştirme aşamasında 
yapılan giderler de (konaklama, mazot vb. giderler) balların gerçeğe uygun değerinin 
tespitinde dikkate alınır ve balların maliyetlerine eklenir.  

Tarımsal faaliyetler ile ilgili muhasebeleştirme ve ölçüm hakkında Türkiye 
Muhasebe Standartlarında şu açıklamalar yapılmıştır. 

İşletme, sadece ve sadece aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda canlı bir 
varlığı veya tarımsal bir ürünü muhasebeleştirir (TMS 41, md. 10): 

- İşletmenin, söz konusu varlığı geçmiş olayların sonucu olarak kontrol 
etmekte olması; 

- Varlığa ilişkin gelecekteki ekonomik faydaların işletmeye aktarılmasının 
muhtemel olması ve 

- Varlığın gerçeğe uygun değerinin veya maliyetinin güvenilir olarak 
ölçülebilmesi 

Tarımsal faaliyetler açısından örneğin, sığırın yasal mülkiyeti ve edinim, doğum 
veya sütten kesilme sırasında damgalanması veya işaretlenmesi, kontrolün 
bulunduğunun kanıtıdır. Gelecekte sağlayacağı faydalar normal olarak, önemli fiziksel 
özellikleri ölçülmek suretiyle değerlendirilir (TMS 41, md. 11). 

Canlı varlıklar ilk muhasebeleştirildikleri tarihte ve her raporlama dönemi 
sonunda, gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak ölçülemediği durumlar hariç, gerçeğe 
uygun değerlerinden satış maliyetleri düşülmek suretiyle ölçülür (TMS 41, md. 12). 
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4. Bal Üretimi Yapan İşletmelerde Üretim Maliyetinin Belirlenmesine İlişkin  
    Örnek Uygulama 
Dönem içi bilgilerini kullandığımız işletme, isminin açıklanmasını 

istememektedir. İşletmenin örnek uygulamada kullanılan verileri 2013 yılına aittir. 
Örnek işletmenin üretim ve yönetim merkezi Ankara ilimizdedir. Örnek işletme, 

yıl içerisinde bal hasat olduğunda Türkiye’nin çeşitli yerlerinden bal toplamakta ve 
stoklamaktadır. Yılın 12 ayı stoklarında bulunan balları işlemektedir. İşlenen balın 
tamamını yurt içinde satmaktadır. 

Örnek işletmenin yıllık cirosu sekiz milyon civarındadır. 2013 yılında 35 farklı 
alıcıdan bal temini yapmıştır. İşletme 2013 yılı itibariyle 84 farklı müşterisine işledikleri 
balı satmıştır. 

İşletmenin bünyesinde 15 tane işçi çalışmaktadır. İşletmenin bünyesinde üretim ve 
yönetim olmak üzere iki farklı binası bulunmaktadır. İşletme mali tablolarını yıllık 
düzenlemektedir. Muhasebe hizmetlerini belli bir ücret karşılığında Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavir tarafından sağlamaktadır. 

4.1. İşletmenin Direkt İlk Madde ve Malzeme Alımı 
Örnek işletmede direkt ilk madde ve malzeme alımı ile ilgili dönem başı stok, 

dönem içi alışlar ve dönem sonu stok miktarları ve tutarları aşağıdaki gibidir. 
a) Direkt İlk Madde Alımı 

Örnek işletmemiz için ilk madde petek bal ve süzme baldır. İşletme petek balları 
çıtalar halinde, süzme balları ise standart 25 kiloluk tenekeler halinde üreticiden 
almaktadır.  

İşletmede, petek balın cari dönemdeki stok hareketleri aşağıda verilmiştir. 
Çizelge 1. Petek Balın Dönem Sonu ve Dönem Başı Durumu 

  Miktar (Kg) Tutar (TL) 
Dönem Başı Stok 33.658    244.021 
Dönem İçi Alışlar 397.677 2.917.589 
Dönem Sonu Stok 1.621      11.350 

 

Dönemde Kullanılan Petek Bal (kg.) = Dönem Başı Stok + Dönem İçi Alışlar  
     - Dönem Sonu Stok 

 = 33.658 kg. + 397.677 kg. - 1.621 kg.  
  = 429.714 kg. 

Örnek işletmemiz cari döneminde üretime 429.714 kg petek bal kullanmıştır. Bu 
ilk madde ile elde edilen ürünler; kaset bal, seksiyon çıta bal, tabaklı 1000 gram, tabaklı 
600 gram ve tabaklı 350 gram baldır. 

Cari dönemde süzme balın dönem başı stok ile dönem sonu stok ve dönem alış 
miktarları aşağıda verilmiştir. 
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Çizelge 2. Süzme Balın Dönem Sonu ve Dönem Başı Durumu 

  Miktar (Kg) Tutar (TL) 
Dönem Başı Stok 24.910 171.879 
Dönem İçi Alış 114.551 825.194 
Dönem Sonu Stok 0 0 

Dönemde Kullanılan Süzme Bal (kg.)  = Dönem Başı Stok + Dönem İçi Alışlar  
         - Dönem Sonu Stok 

 = 24.910 kg. + 114.551 kg.   
       = 139.461 kg. 

Örnek işletmemiz cari dönemde üretime 139.461 kg süzme bal vermiştir. Bu 
hammadde ile elde edilen ürünler cam kavanoz halinde 850 gram, 460 gram ve 250 
gram baldır. 

b) Direkt Malzeme Alımı 
İşletmemizin petek bal üretiminde yayvan tabak, etiket ve garanti bandı 

malzemelerini kullanmaktadır. Süzme bal üretiminde ise kavanoz, metal kapak, garanti 
bandı ve etiket malzemelerini kullanmaktadır. Üretimde kullanılan direkt 
malzemelerden, garanti bandı ve etiket hem petek balda hem de süzme balda ortak 
olarak kullanılmaktadır.  

Aşağıda üretimde kullanılan malzemeler ile ilgili miktar ve tutarlar verilmiştir. 
Çizelge 3. Direkt Malzeme Alımı 

  
Miktar 
(Adet) 

Tutar 
(TL) 

Yayvan tabak Dönem başı stok 121.160 27.750 

Dönem içi alış 484.710 208.204 

Etiket ve garanti bandı Dönem başı stok 13.500 675 

Dönem içi alış 353.250 14.098 

Kavanoz Dönem başı stok 2.160 6.837 

Dönem içi alış 108.269 31.455 

Metal Kapak Dönem başı stok 50.290 4.839 

Dönem içi alış 163.924 16.666 

Çizelge 3 incelendiğinde petek bal ürünleri ile ilgili 605.870 adet yayvan tabak 
kullanıldığı görülmektedir. Süzme bal ürünleri ile ilgili ise 110.429 adet kavanoz, 
214.214 adet ise metal kapak temin edilmiştir.Hem petek bal, hem de süzme bal 
üretiminde kullanılan garanti bandı ve etiketlerin 11.818 TL’lik kısmının petek ballar 
için geriye kalanın da süzme ballar için kullanıldığı belirlenmiştir. 
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4.2. İşletmenin Direkt İşçilik Giderleri 

İşletmemizde çalışan üretim işçileri aylık ücret almaktadır. Konusu olan cari 
dönemde işletmenin üretim bölümünde 4 kişi çalıştığı gözlemlenmiştir. Bu çalışanların 
işletmeye aylık maliyeti 5.703 TL ve yıllık maliyeti 68.436 TL’dir. Çalışmamızda 
mamul ve yarı mamullerin birim maliyeti belirlenirken çalışanların işletmeye olan yıllık 
maliyetleri esas alınmıştır. 

Brüt Ücret  :  5.703 TL 
 Kesintiler Toplamı  :  2.344 TL 
  SGK Primi :  1.572 TL 
  İşsizlik Sigortası Primi :     141 TL 
  Gelir Vergisi :     598 TL 
  Damga Vergisi :      33 TL 
 Net Ücret (Ele Geçen Ücret)  :  3.359 TL 
 
 İşverenden Yapılan Kesintiler 
 SGK Primi :   915 TL 
 İşsizlik Sigortası Primi :     94 TL 

4.3. İşletmenin Genel Üretim Giderleri 
Dönem içerisinde işletmenin yaptığı genel üretim giderleri aşağıda verilmiştir. 

Çizelge 4. Dönem Genel Üretim Giderleri 

Genel Üretim Giderleri (TL) 
Makine amortismanları 20.627 
Enerji giderleri 18.285 
Bina amortisman gideri 11.450 
Nakliye 8.628 
Analiz ücretleri 5.682 
Bakım onarım 5.394 
Fabrika kira gideri 4.312 
İşletme malzemesi 4.472 
Diğer çeşitli giderler 4.529 
Emlak vergisi 1.626 
Ortak giderlere katılım payı 1.327 
İşletme malzemesi 1.043 
Kırtasiye giderleri 105 

TOPLAM 88.079 

Yukarıdaki çizelgede de görüldüğü üzere toplamda 88.079 TL’lik bir genel üretim 
gideri yapılmıştır. Genel üretim giderlerinin %23,4’ü makine amortismanlarından 
oluşmaktadır. Makine amortisman giderlerini %20,8 ile enerji giderleri takip 
etmektedir. 
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4.4. İşletmenin Dönem Giderleri 
Örnek işletmemizin dönem giderleri içerisinde Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

bulunmamaktadır. Diğer dönem giderlerinin, uygulama yaptığımız yıla ilişkin tutarları 
aşağıdaki gibidir; 

- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri 298.142 TL 
- Genel Yönetim Giderleri   154.846 TL 
- Finansman Giderleri      56.291 TL 
4.5. Üretilen Mamullerin Toplam ve Birim Maliyetlerinin Hesaplanması 

Örnek işletmemiz ürettiği mamullerin toplam ve birim maliyetlerinin 
hesaplanmasında Safha Maliyet Yöntemini uygulamaktadır. İşletmenin dönem başı yarı 
mamulü olduğu için, işletmenin safha maliyet yöntemini uygularken Ortalama Maliyet 
Yöntemini uyguladığı varsayılmıştır. Örnek işletmeden alınan veriler, safha maliyet 
yöntemine tarafımızdan çevrilmiş ve aşağıdaki hesaplamalar yapılmıştır.  

 
Miktar Hareketleri                               Petek Bal         Süzme Bal 
 Dönem Başı Yarı Mamul        33.658 kg          24.910 kg 
            Dönem İçi Alışlar                  397.677 kg       114.551 kg 
            Dönem Sonu Yarı Mamul          1.621 kg                - 
 
Dönem Başı Yarı Mamul Önceki Dönem Giderleri     
             DİMMG                                244.022 TL        171.879 TL 
             DİG                                           4.035 TL            2.986 TL 
             GÜG     5.194 TL            3.844 TL 
 
Dönem Başı Yarı Mamul Tamamlama Dereceleri 
             DİMMG Açısından                       % 100            % 100 
             Şekillendirme Açısından        %  86            %  85  
 
Dönem Üretim Giderleri 
              DİMMG                            3.165.361 TL 887.949 TL 
              DİG                          54.744 TL          13.686 TL 
              GÜG                                  70.463 TL    17.616 TL 
 
Dönem Sonu Tamamlanma Dereceleri 
              DİMMG Açısından                      % 100               
              Şekillendirme Açısından               % 80                

4.5.1. Petek Bal  

Miktar Hareketleri 
Giriş (DBYM + Dönemde Başlanan) :   33.658 kg + 397.677 kg  : 431.335 kg 
Çıkış  (Tamamlanan + DSYM) : 429.714 kg +     1.621 kg  : 431.335 kg 
 

Eşdeğer Ürün Miktarları                                  DİMMG            Şekillendirme 
Tamamlanan ...............................       429.714 kg             429.714 kg 
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DSYM.........................................           1.621 kg                 1.297 kg 
                                     Toplam    431.335 kg             431.011 kg 

 
 

Birim Maliyetler                                                          Mamul      Yarı Mamul 
DİMMG : (244.022 TL + 3.165.361 TL)  / 431.335 kg  7,90         7,90 
DİG       : (    4.035 TL +      54.744 TL)  / 431.011 kg   0,13          0,10 
GÜG     : (    5.194 TL +     70.463 TL)   / 431.011 kg 0,18  0,14 

     TOPLAM   8,21  8,14    

İşletmemizde kullanılan cari dönemde petek bal ürünleri ile ilgili direkt 
malzemelerin hepsinin kullanıldığı görülmüştür. Direkt malzemede oluşan firelerin 
mamul maliyetine dahil edilmiştir. Yani dönem içinde alınan ve dönem başı stok 
miktarının hepsinin kullanıldığı ve maliyet hesaplanırken buna dikkat edildiği 
saptanmıştır. 

Yukarıda işlemlerde petek balın işletmeye maliyeti bulunmuştur. Dönem 
içerisinde çeşitli boyutlarda paketlenen petek balların bir kilosunun maliyeti 8,21 TL 
bulunmuştur. Yarı mamul olarak ise 8,14 TL bulunmuştur. 

Yarı mamullerin birim maliyetinin yüksek olması hammaddenin diğer üretim 
giderleri içerisinde ciddi bir tutar tutmasındandır.  

4.5.2. Süzme Bal 
Miktar Hareketleri 

Giriş (DBYM + Dönemde Başlanan)  :  24.910 kg  + 114551 kg  :   13.946 kg 
Çıkış  (Tamamlanan + DSYM)  : 139.461 kg +       0  : 139.461 kg      
 

Birim Maliyetler                                                                                     Mamul  
DİMMG : (887.949 TL + 171.879 TL)  / 139.461 kg  =   7,59 TL 
DİG        : (  13.686 TL +     2.986 TL)  / 139.461 kg  =   0,12 TL 
GÜG      : (  17.616 TL +     3.844 TL)  / 139.461 kg  =   0,15 TL 
               TOPLAM         7,86 TL 
İşletmemizde kullanılan cari dönemde süzme bal ürünleri ile ilgili direkt 

malzemelerin hepsinin kullanıldığı görülmüştür. Direkt malzemede oluşan firelerin 
mamul maliyetine dahil edilmiştir. Yani dönem içinde alınan ve dönem başı stok 
miktarının hepsinin kullanıldığı ve maliyet hesaplanırken buna dikkat edildiği 
saptanmıştır. 

Yukarıda işlemlerde süzme balın işletmeye maliyeti bulunmuştur. Dönem 
içerisinde çeşitli boyutlarda paketlenen süzme balların bir kilosunun maliyeti 7,86 TL 
bulunmuştur. Süzme balda yarı mamul stoku yoktur.  

4.5.3. Ürün Birim Maliyetleri 

Örnek işletmemizin petek bal ve süzme bal toplam maliyetleri ve kilogram 
maliyetleri yukarıda hesaplanmıştı. Bu ürünler, kilogram olarak satılmamaktadır. Petek 
ballar çeşitli ebatlardaki yayvan tabaklarda pazarlanmakta, süzme ballar ise çeşitli 
ebatlardaki şişelerde pazarlanmaktadır.  

Petek balların çeşitli ebatlardaki yayvan tabaklara konulmasında, süzme bal da 
ilave edilmektedir. Bu nedenle, her bir yayvan tabağın birim maliyeti belirlenirken, hem 
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petek bal hem de süzme bal maliyetlerinin dikkate alınması gerekmektedir. Çeşitli 
ebatlardaki her bir yayvan tabağın birim maliyetleri aşağıdaki gibi hesaplanmıştır; 

 

1000 gram Tabaklı Petek Bal 
800 gram Petek Bal : 8,21 TL/kg. / 1.000 gram x 800 gram   = 6,57 TL 
200 gram Süzme Bal : 7,86 TL/kg. / 1.000 gram x 200 gram   = 1,58 TL 
       Birim Maliyet  = 8,15 TL 
  

600 gram Tabaklı Petek Bal 
450 gram Petek Bal : 8,21 TL/kg. / 1.000 gram x 450 gram   = 3,70 TL 
150 gram Süzme Bal : 7,86 TL/kg. / 1.000 gram x 150 gram   = 1,18 TL 
       Birim Maliyet  = 4,88 TL 
 

350 gram Tabaklı Petek Bal 
250 gram Petek Bal : 8,21 TL/kg. / 1.000 gram x 250 gram   = 2,05 TL 
100 gram Süzme Bal : 7,86 TL/kg. / 1.000 gram x 100 gram   = 0,79 TL 
       Birim Maliyet  = 2,84 TL 

Yukarıdaki hesaplamalar, aşağıda Çizelge 5’de özetlenmiştir;  
Çizelge 5. Ürünlerin Birim Maliyetleri 

Ürün Çeşidi Kullanılan 
Miktar 

Birim 
Maliyet 

Toplam 
Maliyet 

Petek Bal 

1000 gram Yayvan Tabak  800 gram petek +  
200 gram süzme 

   6,57 TL + 
1,58 TL 8,15 TL 

600 gram Yayvan Tabak   450 gram petek + 
150 gram süzme 

   3,70 TL + 
1,18 TL 4,88 TL 

350 gram Yayvan Tabak   250 gram petek +  
100 gram süzme 

   2,05 TL + 
0,79 TL 2,84 TL 

Süzme Bal 

850 gram Cam Kavanoz 850 gram 0,00786 TL2 6,68 TL 

460 gram Cam Kavanoz 460 gram 0,00786 TL 3,54 TL 

250 gram Cam Kavanoz   250 gram 0,00786 TL 1,97 TL 

5. Sonuç ve Öneriler 

Türkiye’de arıcılık faaliyetleri ile uğraşan işletmeler iki gruba ayrılmaktadır. 
Birincisi kendi balını üretip satan işletmeler, ikincisi ise bal toplayıp paketlemesi yapan 
işletmelerdir. Ülkemizde genel olarak ikinci grup işletmeler daha fazla bulunmaktadır. 

Bal üretimin çeşitli girdileri vardır. Kış ortamında arıların saklanması ve gezici 
arıcılık yapılırken katlanılan giderler sistemin önemli girdileridir. Paketleme işinde ise 
en önemli girdiler bal temini, işçilik ve pazarlama olarak söylenebilir. 

                                                
2 1 gram bal miktarı : 7,86 TL / 1000 gram : 0,00786 TL. 
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Bal üretim sürecinde çeşitli safhalar vardır. Arının bulunduğu yerdeki üretim 
safhası ve paketlenip tüketiciye hazır hale getirilmesi yönündeki çalışmaların yapıldığı 
paketleme safhası olmak üzere iki safha diyebiliriz. 

Balı toplayıp, paketleme işi yapan işletmeler yılın belli aylarında bal toplaması 
yapıp, elde ettikleri ham balı depolamaktadırlar. Balın bozulmayan kimyası olması 
sebebiyle depoda uzun yıllar kalabilir. İşletmeler, aldıkları siparişlere göre depodaki 
balları çıkarıp paketlemesini yapmaktadırlar. İncelediğimiz işletme topladığı balları bir 
yıl içerisinde paketleyip satmakta, stoklarını bir yıl içerisinde eritmektedir.  

Balın kalitesini ölçmek için bir takım teknik analizler yapılmaktadır. Buradaki 
sıkıntı ise alınan partideki balın bir kısmının incelenmesi ve genelleme yapılmasıdır. 
Örneğin çok kalite bir petek balın bir köşesinde alınan parçanın incelendiğinde değerleri 
üstün çıkabilir ama diğer tarafı değeri düşük olma olasılığı vardır. Bu şekilde yapılan bir 
analiz doğru sonuçlar vermemekte birlikte kalitesi düşük bal,  değerinin üstünde 
satılabilmektedir.  Bu yüzden maliyet hesaplaması doğru yapılmayabilir. 

İnceleme yapılan işletmede, bal paketlemede kullanılan tabak ve band sayısının 
ortaya çıkan ürün sayısıyla uyuşmadığı görülmüştür. Bunun sebebi araştırıldığında 
tabak ve band maliyetlerinin düşük olması sebebiyle, bir dönem boyunca ne kadar 
harcanacağı tahmin edilmekte ve buna göre alımı yapılmaktadır. Üretimde 
kullanılmayan tabak ve bandların depolanması hijyenik olmadığı için imha edilmekte ve 
yeni dönemde kullanılmamaktadır. Doğru bir maliyetlendirme sistemi oluşturulabilmesi 
için değeri düşük de olsa tabak ve band maliyetlerinin de hesaplaması gerektiği 
düşünülmektedir. 

Türkiye Muhasebe Standartları acısından incelediğimizde ise, bal üretip satan 
işletmeler TMS 41  “Tarımsal Faaliyetler” ve TMS 2  “Stoklar” isimli standartları 
dikkate almalıdır. Eğer bir işletme; 

§ Sadece bal üretimi ile uğraşıyorsa, Türkiye Muhasebe Standartlarından TMS 
41 “Tarımsal Faaliyetler” standardı kapsamına girmektedir.   

§ Üretilmiş balı alıp pazarlama işi ile uğraşıyorsa, Türkiye Muhasebe 
Standartlarından TMS 2 “Stoklar” standardı kapsamına girmektedir.  

§ Hem bal üretimi ile hem de pazarlaması işi ile uğraşan bir işletme ise 
Türkiye Muhasebe Standartlarından hem TMS 2 “Stoklar” isimli standart 
hem de TMS 41 “Tarımsal Faaliyetler” isimli standart kapsamına 
girmektedir.  

Bal üretilen işletmelerde; 

a) Giderlerin kapsamı yönünden, maliyet hesaplama yöntemleri arasında en 
uygun olanı tam maliyet yöntemidir. Çünkü bal üretmek için yapılan 
giderlerin, değişken, yarı değişken, sabit veya yarı sabit olduğuna 
bakılmaksızın üretilen balın maliyetine eklenmesi gerekir.  

b) Giderlerin gerçekleşme zamanı bakımından, fiili (gerçek) maliyet yöntemi 
uygulanabilir. Bal üreten işletmelerde standart oluşturmak için doğası gereği 
oldukça zordur. Bu nedenle, bal üreten işletmelerde maliyetlendirme, fiili 
maliyet yöntemi ile yapılmaktadır. Gerçekleşen sonuçlara göre ürünlerin 
toplam ve birim maliyetleri oluşturulmaktadır. Bal üreten işletmelerde, 
özellikle büyük ölçekli işletmelerde, bütçe hazırlanması gerekir. Böylece fiili 
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sonuçlar ile bütçe sonuçları karşılaştırılarak performans ölçümü ve gider 
kontrolü yapılabilecektir.  

c) Maliyetlerin hesaplanma şekli bakımından, maliyetlendirmede safha maliyet 
yöntemi uygulanabilir. Balın üretiminden paketlenip satılmasına kadar geçen 
aşamalarda, üretim safhası ve paketleme safhası şeklinde safhalar 
belirlenebilir. Safha sayısı, işletmenin kapasitesine ve ürünün çeşitliliğine 
göre artırılabilir. 
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Extensive Summary 

Honey producing increase the number of emerging competition in the business in 
recent years has led to pay attention to the costs associated with the work they do for 
business owners. There are some differences in the determination of product costs and 
recognized in the honey-producing company in Turkey. Even some of the business was 
found that the cost of the system. The same quality honey can be purchased with 
different prices and different businesses that are confusing to consumers.  

While producing honey in the honey business, which should be monitored 
separately when packing and selling expenses when they were found to be of such a 
system. This area does not have a lot of work. In general, the literature has a thesis and 
articles on beekeeping and honey production. Honey has been shown to be a cost 
generating system generally accepted in business and such a study was carried out for 
this reason.  

Examined the production process in the first honey-producing business in this 
work and expenses incurred in the production process were separated. Honey producing 
cost systems is analyzed in terms of Turkey Accounting Standards and sample 
applications have been made for the determination of total and unit costs associated 
with production. 

Review the business done, honey and the band of the plate number used in 
packaging has been shown to match the number of items that arise. This is because 
when the plate and studied because of their low cost band is estimated to be expended 
and how much is done over a period of intake accordingly. The storage of unused plates 
and band production to be destroyed because it is not hygienic and are not used in the 
new era. In order to establish the correct value of a costing system it is thought to be 
low even if the calculation of the cost of the plate and the band needed. 

When we examine the Turkey Accounting Standards pain, selling honey 
producing businesses IAS 41 "Agriculture" and IAS 2 "Inventories" is to be taken into 
consideration standard. If a business; 

§ If you are dealing with only honey production, from Turkey Accounting 
Standards IAS 41 "Agriculture" it is to enter the standard scope. 
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§ If dealing with produced take honey marketing business, from Turkey 
Accounting Standard IAS 2 "Inventories" falls into the standard scope. 

§ If a company dealing with both marketing and honey production business 
with Turkey and the Accounting Standard IAS 2 "Inventories" is standard as 
well as IAS 41 "Agriculture" is within the scope of the standard. 

Honey produced in the company; 
a) In respect of expenses scope, cost calculation methods most appropriate to the 

full cost method. Because of the costs incurred to produce honey, variable, semi-
variable, fixed or semi need to be added to the cost of honey produced 
irrespective fixed. 

b) Expenses in terms of the realization of the time, the actual (real) cost method 
applied. Producing honey in nature is very difficult to create a standard in the 
business. Therefore, the enterprises producing honey costing is done with the 
actual cost method. total and unit costs of the products are created based on 
actual results. Honey-producing business, especially in large enterprises, need to 
prepare the budget. Thus, by comparing actual results with the budget results 
and performance measurement and the control of expenses can be made. 

c) In terms of the way the calculation of costs, costing process costing applied. 
Honey in said step to the packaging and sale of the production, the production 
phase and packing phase stage as specified. The number of stages can be 
increased according to the company's capacity and diversity of products. 
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Özet 

Çalışanların örgütsel destek algıları, örgütlerinin onların katkılarına verdiği değer, 
onların iyiliği ve refahını ne ölçüde düşündüğüyle ilgili genel inançları olup, örgütsel 
bağlılığın boyutlarından birisi olan duygusal bağlılıkla da güçlü bir ilişki içindedir. 
Özellikle bu ilişkide çalışanların iş tatmininin rolü, literatürde oldukça az yer 
bulmaktadır. Bazı araştırmacılar, iş tatminin bu ilişkide aracı bir rolü olabileceğini 
düşünmüşlerdir. Buna bağlı olarak bu araştırmada da, büyük ölçekli bir kamu 
kurumunda çalışanların örgütsel destek algılarının duygusal bağlılıklarıyla ilişkisinde iş 
tatminin aracılık rolünü incelenmiştir. 844 çalışandan elde edilen verilerle mevcut 
çalışmanın değişkenleri arasındaki ilişkiler, yapısal eşitlik modeli ile ölçülmüştür. Elde 
edilen sonuçlara göre algılanan örgütsel destek çalışanların hem duygusal bağlılığını, 
hem de iş tatminini anlamlı ve pozitif yönde etkilemektedir. İş tatmini de duygusal 
bağlılığı anlamlı ve pozitif yönlü olarak etkilemektedir. Aynı zamanda iş tatmininin, 
algılanan örgütsel destek ile duygusal bağlılık ilişkisinde kısmi aracılık rolünün olduğu 
da tespit edilmiştir.      

Anahtar Kelimeler: Algılanan Örgütsek Destek, Duygusal Bağlılık, İş Tatmini, Aracı 
etki 

Abstract 
Employee’s perception of organizational support is related to general beliefs 

concerning the extend to which organization values their contribution or cares about 
their well-being. Perceived organizational support is strongly associated with affective 
commitment which is one of the dimensions of organizational commitment.  In 
particular, the role of job satisfaction of employees in this relationship are found quite a 
few in the literature. Some researchers thought it would be a mediating role on the 

DOI: 10.20491/isarder.2016.172
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relationship between perceived organizational support and affective commitment. 
Consequently, the mediating role of job satisfaction on the relationship between 
perceived organizational support and affective commitment were examined in a large-
scale public institution. The relationships between the variables were measured using 
structural equation modeling (SEM) with the data which is obtained from 844 
employees.  According to the findings of SEM, perceived organizational support have a 
significant and positive impact on employee’s affective commitment and job 
satisfaction. Job satisfaction have a significant and positive impact on affective 
commitment. It was also determined that perceived organizational support have impact 
on affective commitment through the partially mediating role of job satisfaction.     
Keywords: Perceived Organizational Support, Affective Commitment, Job Satisfaction, 
Mediating Effect  

Giriş 

Özellikle son yirmi yılda araştırmacıların ilgi odağı olan algılanan örgütsel destek, 
onların daha etkin performans sergilemelerinde, örgüte bağlılıklarının arttırmalarında ve 
işlerinden tatmin olmalarında etkili olan önemli bir unsur olarak görülmektedir 
(Rhoades ve Eisenberger,2002; Wayne, Shore ve Liden, 1997). Liu ve Ding (2012, 
s.2716)’e göre çalışanlar örgüt tarafından desteklediklerini ve kendilerine değer 
verildiğini algıladıklarında örgüte karşı pozitif davranışlar sergileyeceklerdir. Buna göre 
algılanan örgütsel destek, “çalışanların örgütlerinin onların katkılarına değer verdiği ve 
refahlarıyla ilgilendikleriyle ilgili genel inançlarıdır” (Eisenberger ve Diğ., 1986, 
s.500).  Allen ve Meyer (1990, s.1-18)’e göre normatif ve devam bağlılığı gibi örgütsel 
bağlılığın bileşenlerinden biri olan duygusal bağlılık ise, çalışanların örgütlerine 
duygusal açıdan güçlü bir bağlılık duyması, örgütün bir parçası olması ve bireyin 
kendini örgütle bir bütün olarak ifade etmesi anlamına gelmektedir. Duygusal bağlılığı 
güçlü olan çalışanlar örgütün değerlerini kabul ederek örgütün bir parçası olarak kalmak 
isterler (Allen ve Meyer, 1990, s.3; Allen ve Meyer, 1996, s. 253; Somers, 1995, s. 49). 
İş tatmini ise, bireylerin kendilerini işleriyle ilgili olarak olumlu veya olumsuz hissetme 
derecesi olup  sadece örgütte yaptıkları görevleri değil, aynı zamanda işyerinin hem 
sosyal, hem de fiziksel şartlarına kadar gösterdikleri tutum ve/veya duygusal tepkidir 
(Schermerhorn ve Diğ., 2000, s. 118-119). İş tatmini oluşturan faktörler arasında; işin 
kendisi, ücret ve teşvik sistemleri, yöneticiler, çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler, yükselme 
fırsatları, çalışanların beklentileri, kişilik özellikleri, çalışanın eğitim düzeyi ve sosyal 
kişiliği, çalışma koşulları ve iş güvenliği yer almaktadır (Vecchio, 1995, s. 128; Özgen 
ve Yalçın, 2010, s. 357-365).  

Literatür incelendiğinde, algılanan örgütsel desteğin duygusal bağlılık ile anlamlı 
ve pozitif yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Eisenberger ve Diğ., 2001; Lam, Liu ve 
Loi, 2015; Gakovic ve Tetrick, 2003; Stinglhamber ve Vandenberghe, 2003; Farh, 
Hackett ve Liang, 2007; Takeuchi ve Diğ., 2009; Maertz ve Diğ., 2007; Wayne, Shore 
ve Liden, 1997; Randall ve Diğ., 1999; Van Knippenberg ve Sleebos, 2006; Hui, Lee ve 
Rousseau, 2004; Lee ve Peccei, 2007; Chen, Aryee ve Lee, 2005; Panaccio ve 
Vandenberghe, 2009; Arshadi ve Hayavi, 2013; Wu ve Liu, 2014; Ngo ve Diğ., 2013; 
Kim, Eisenberger ve Baik, 2016). Buna göre mevcut araştırmada algılanan örgütsel 
desteğin duygusal bağlılık üzerine anlamlı ve olumlu bir etkisinin olacağı 
düşünülmektedir.  
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Algılanan örgütsel desteğin iş tatminiyle anlamlı ve olumlu yönde ilişkili olduğu 
yapılan çok sayıda araştırmada ortaya konulmuştur (Caesens ve Stinglhamber, 2014; 
Cullen ve Diğ., 2014; Duffy ve Diğ., 2013; Gillet ve Diğ., 2013; Osman ve Diğ., 2015; 
Miao ve Kim, 2010; Mallette, 2011)  Allen, Shore ve Griffeth (2003) yapmış oldukları 
araştırmada algılanan örgütsel desteğin hem iş tatmini hem de örgütsel bağlılık ile 
anlamlı ve olumlu yönlü ilişkili olduğu sonucuna ulaşmıştır. Chang (2015), hemşirelerin 
iş tatmininin örgütsel bağlılıklarını anlamlı ve olumlu yönde etkilediğini; iş tatmini ile 
örgütsel bağlılık ilişkisinde algılanan örgütsel desteğin olumlu bir moderatör etkisinin 
olduğunu tespit etmiştir. Reid ve Diğ. (2008) devlet sektöründeki bilgi teknolojileri 
çalışanlarına yönelik çalışmasında çalışanların örgütsel destek algılarının hem iş tatmini 
hem de örgütsel duygusal bağlılıklarıyla anlamlı ve olumlu yönde ilişkili olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Aynı şekilde çalışanların iş tatminleri ile duygusal bağlılıkları 
arasında anlamlı ve olumlu yönde bir ilişki tespit edilmiştir. Filipova (2011), hemşireler 
üzerine gerçekleştirdiği çalışmasında algılanan örgütsel desteğin hem iş tatmini, hem de 
örgütsel bağlılıkla anlamlı ve olumlu yönde ilişkili olduğunu, aynı zamanda 
hemşirelerin örgütsel destek algılarının işten ayrılma niyetiyle ilişkisinde, örgütsel 
bağlılığın tam aracılık etkisinin olduğunu; iş tatminin ise bu ilişkide kısmi aracılık 
ettiğini tespit etmiştir. Marique ve Diğ. (2012), çalışanların örgütsel destek algılarının 
duygusal bağlılığa anlamlı ve olumlu yönde bir etkisinin olduğunu ve algılanan örgütsel 
destek ve duygusal bağlılık ilişkisinde örgütsel özdeşleşmenin kısmi aracılık ettiği 
bulgularına ulaşmıştır. Riggle, Edmondson ve Hansen (2009) yapmış oldukları meta-
analiz sonucunda algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ve örgütsel bağlılık ile anlamlı 
ve olumlu yönde güçlü bir ilişkinin varlığını ortaya koymuştur. Aynı şekilde Kurtessis 
ve Diğ. (2015) örgütsel destek teorisinin meta-analitik değerlendirmesinde, algılanan 
örgütsel desteğin hem iş tatmini, hem de örgütsel duygusal bağlılık ile anlamlı ve güçlü 
bir ilişkiye sahip olduğunu ifade etmiştir. Buna bağlı olarak mevcut araştırmada da, 
algılanan örgütsel desteğin iş tatminini anlamlı ve olumlu yönde etkileyeceği 
düşünülmektedir.  

Kanwar, Singh ve Kodwani (2012) bilgi teknolojileri sektörü çalışanlarının iş 
tatmini ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı ve olumlu yönde bir ilişki olduğunu tespit 
etmiştir. Raina ve Roebuck (2016), Lambert ve Hogan (2009), Peng ve Diğ. (2016), 
Srivastava (2013), Moynihan ve Pandey (2007) örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasında 
anlamlı ve olumlu yönde bir ilişki olduğunu ifade etmiştir. Ting (2011), iş tatminin 
örgütsel bağlılığı anlamlı ve olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur  Yapılan 
araştırmalar sonucunda iş tatmini ile duygusal bağlılık arasında anlamlı ve olumlu 
yönde ilişkinin olduğu tespit edilmiştir (Griffin ve Diğ., 2010; Lopez-Caparcos ve Diğ., 
2015; Supeli ve Creed, 2016; Lambert ve Hogan, 2010). Buna göre mevcut araştırmada 
iş tatminin duygusal bağlılığı anlamlı ve olumlu yönde etkileyeceği öngörülmektedir.  

Colakoğlu, Culha ve Atay (2010), araştırmalarında otel çalışanlarının örgütsel 
destek algılarının hem iş tatmini, hem de duygusal bağlılıkla anlamlı ve olumlu yönde 
bir ilişki içinde olduğunu; aynı zamanda algılanan örgütsel desteğin duygusal bağlılıkla 
ilişkisinde iş tatmininin kısmi aracılık etkisi bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır. Mevcut 
araştırmada, algılanan örgütsel desteğin duygusal bağlılığa olan etkisinde iş tatmininin 
aracılık etkisinin olabileceği düşünülmektedir.   
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Araştırmanın Yöntemi 

Bu çalışmada büyük ölçekli bir kamu işletmesinde görev yapan çalışanların 
örgütsel destek algılarının duygusal bağlılıklarıyla ilişkisinde iş tatmininin aracılık rolü 
incelenmiştir. Literatür incelendiğinde yapılan birçok araştırmada algılanan örgütsel 
desteğin duygusal bağlılıkla anlamlı ve olumlu yönde bir ilişkisinin olduğu 
görülmektedir. Ancak iş tatminin bu ilişkideki rolüyle ilgili çok az sayıda çalışma 
bulunmaktadır. Buna göre mevcut araştırmanın modeli ve geliştirilen hipotezler aşağıda 
Şekil 1.’de yer almaktadır.   

 

  
 
 
   
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

H1: Algılanan örgütsel desteğin duygusal bağlılık üzerine anlamlı ve olumlu bir 
etkisi vardır.  

H2: Algılanan örgütsel desteğin iş tatmini üzerine anlamlı ve olumlu bir etkisi 
vardır.  

H3:  İş tatminin duygusal bağlılık üzerine anlamlı ve olumlu bir etkisi vardır.  
H4:  Algılanan örgütse desteğin duygusal bağlılık üzerindeki etkisinde iş tatmininin 

aracılık rolü vardır.   
2015 Ekim - 2016 Şubat ayları arasında gerçekleşen araştırma için bir kamu 

kuruluşunda çalışan 1280 kişiye anketler, e-posta ve elden dağıtma yoluyla 
ulaştırılmıştır. Bu anketlerden 923’ünden cevap alınmış ancak 79’u eksik ya da hatalı 
doldurulduğundan dolayı araştırma dışında tutulmuştur. Nihayetinde analize dâhil 
edilen net anket sayısı 844 olarak belirlenmiştir.  Buna göre örneklemin evrenin 
yaklaşık % 66’sını temsil ettiği ifade edilebilir. Katılımcıların %62,2’si (n=525) erkek, 
%37,8’i (n=319) kadındır. Yaşlara göre  %8,5’i 18-24 yaş arası (n=72); %34,6’sı 25-34 
yaş arası (n=292); %28,8’i 35-44 yaş arası (n=243); %21,3’ü 45-54 yaş arası; %6,8’i 55 
ve üzerindedir (n=57). Katılımcıların %43’ü (n=363) 0-1 yıl arası; %15,5’i (n=131) 1-5 
yıl arası; %9,4’ü (n=79) 6-10 yıl arası; %20,5’i (n=173) 11-20 yıl arası; %11,6’sı (n=98) 
20 yıl üzerinde kurumlarında çalışmaktadırlar.  

Araştırmada verileri toplamak için oluşturulan anket dört bölümden oluşmaktadır. 
Anketin ilk bölümünde orjinali 36 maddeden oluşan Eisenberger ve Diğ. (1986) 
tarafından geliştirilen algılanan örgütsel destek ölçeğinin 8 maddeden oluşan kısa 
versiyonu kullanılmıştır (Erdaş, 2010). Cevaplar beşli likert ölçeği ile alınmıştır 
(1:Kesinlikle katılmıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeğin yapısal geçerliliğini 
tespit etmek amacıyla yapılan açıklayıcı faktör analizine göre Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) örneklem yeterlilik değeri 0,86 olup Barlett küresellik testi ise anlamlıdır 
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[χ2(28) = 2281,599, p < 0,001]. Önce üçüncü maddenin faktör yükünün daha sonra da 
beşinci maddenin faktör yükünün 0,40’tan düşük olmasından dolayı söz konusu 
maddeler çıkarıldıktan sonra işlem tekrarlanmıştır. Geriye kalan altı madde ile yapılan 
açıklayıcı faktör analizine göre toplam varyansın % 50,163’ünü açıklayan tek faktörlü 
yapı elde edilmiştir. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0,542 ile 0,775 arasında değer 
almıştır.  

Anketin ikinci bölümünde Meyer, Allen ve Smith (1993)’in ‘Örgütsel Bağlılık 
Ölçeği’ndeki duygusal bağlılık boyutunda yer alan 6 maddeden oluşan ölçek 
kullanılmıştır. Cevaplar beşli likert ölçeği ile alınmıştır (1:Kesinlikle katılmıyorum; 5: 
Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeğin yapısal geçerliliğini tespit etmek amacıyla yapılan 
açıklayıcı faktör analizine göre Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik değeri 
0,88 olup Barlett küresellik testi ise anlamlıdır [χ2(15) = 2506,881, p < 0,001]. 
Duygusal bağlılık ölçeğinde yer alan dördüncü maddenin faktör yükünün 0,40’tan 
düşük olduğundan söz konusu madde çıkarıldıktan sonra analiz tekrar uygulanmıştır. 
Analiz sonucunda toplam varyansın % 63,158’ini açıklayan tek faktörlü yapı elde 
edilmiştir. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0,754 ile 0,840 arasında değer almıştır. 

Anketin üçüncü bölümünde Brayfield ve Rothe (1951) tarafından uygulanan ve 5 
maddeden oluşan iş tatmini ölçeği kullanılmıştır. Cevaplar beşli likert ölçeği ile 
alınmıştır (1:Kesinlikle katılmıyorum; 5: Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeğin yapısal 
geçerliliğini tespit etmek amacıyla yapılan açıklayıcı faktör analizine göre Kaiser-
Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterlilik değeri 0,73 olup Barlett küresellik testi ise 
anlamlıdır [χ2(10) = 671,475, p < 0,001]. İş tatmini ölçeğinde öncelikle iki faktörlü bir 
yapı ortaya çıkmıştır ancak ikinci faktörün tek sorudan oluşan bir faktör olmasından 
dolayı bu faktörü oluşturan üçüncü madde analizden çıkartılarak faktör analizi yeniden 
yapılmıştır. Analiz sonucunda toplam varyansın % 62,429’unu açıklayan tek faktörlü 
yapı elde edilmiştir. Ölçek maddelerinin faktör yükleri 0,672 ile 0,831 arasında değer 
almıştır. 

Kullanılan algılanan örgütsel destek, duygusal bağlılık ve iş tatmini ölçeklerinin 
geçerliliğini test etmek amacıyla SPSS AMOS 18 programı kullanılarak doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. Uyumlu olup olmadığı test edilen modelin yeterliğini 
belirlemek amacıyla birçok uyum indeksi kullanılmaktadır (Ki-kare uyum testi (χ2), 
GFI, RMSA, CFI…). Uyum indekslerinin yer aldığı Tablo 1‘e göre araştırmada 
kullanılan algılanan örgütsel destek, duygusal bağlılık ve iş tatmini ölçeklerinin iyi 
uyum gösterdiği görülmüştür (Meydan ve Şeşen, 2015, s. 37).  

Tablo 1. Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
Ölçekler χ2 sd χ2/sd RMSEA GFI CFI 

AÖD 17,482* 8 2,185 0,03 0,99 0,99 
DB 15,090* 5 3,010 0,04 0,99 0,99 
İŞT 2,921** 2 1,461 0,02 0,99 0,99 

*p< 0,01; ** p>0,05; χ2=Chi-square Goodness; sd (df) =Degrees of Freedom; RMSEA= Root Mean Square  
Error of Approximation;  CFI= Comparative Fit Index; GFI=Goodness of Fit Index; AÖD: Algılanan Örgütsel  
Destek, DB: Duygusal Bağlılık; İŞT: İş Tatmini 

 
Değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan Pearson korelasyon 

analizi sonucunda, Tablo 2’de görüldüğü üzere algılanan örgütsel destek ile duygusal 
bağlılık arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir ilişki (r = 0,614, p< 0.01); 
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algılanan örgütsel destekle, iş tatmini arasında pozitif yönde ve anlamlı düzeyde bir 
ilişki (r = 0,545, p< 0.01); iş tatmini ile duygusal bağlılık arasında pozitif yönde ve 
anlamlı düzeyde bir ilişki mevcuttur (r = 0,642, p< 0.01).  

Tablo 2.  Korelasyon ve Güvenilirlik Analizi Sonuçları  

 Değişkenler Ort. S.s. 1 2 3 
1.Algılanan Örgütsel Destek 3,55 0,64 (0,80)   
2.Duygusal Bağlılık 4,08 0,78 ,614** (0,85)  
3.İş Tatmini 3,68 0,74 ,545** ,642** (0,72) 
**p<0,01 (Çift Yönlü); Parantez içindeki değerler Cronbach’s Alpha değerleridir.  

İş tatmininin algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılık arasındaki ilişkide 
aracılık etkisini test etmek amacıyla Baron ve Kenny (1986) tarafından önerilen 
regresyon analizi aşamaları doğrudan ve dolaylı etkileri aynı anda görmek üzere iki ayrı 
yapısal eşitlik modeli ile test edilmiştir.  Aracılık etkisinin test edilmesinde yapısal 
eşitlik modeli tercih edilmesinin sebebi yapısal modelin ölçüm ve artıksal hataları da 
hesaplamaya dâhil etmesiyle daha güçlü bir alt yapı sunmasıdır (Meydan ve Şeşen, 
2015, s. 131). Buna göre öncelikle bağımsız değişken olan algılanan örgütsel desteğin 
bağımlı değişken olan duygusal bağlılık üzerine etkisi araştırılmış; daha sonra algılanan 
örgütsel desteğin aracı değişken olan iş tatmini üzerindeki etkisi araştırılmış ve bu şartın 
sağlanıp sağlanmadığı incelenmiştir. Algılanan örgütsel destek ve iş tatmini bağımsız 
değişken olarak duygusal bağlılık üzerindeki etkileri incelenmiştir. Burada iş tatminin 
duygusal bağlılık üzerinde anlamlı etkisi varsa ve algılanan örgütsel desteğin birinci 
denklemdeki etkisi anlamlı bir şekilde azalmışsa, algılanan örgütsel destek ile duygusal 
bağlılık ilişkisinde iş tatminin kısmi aracılık ettiği; algılanan örgütsel desteğin duygusal 
bağlılığa olan etkisinde model anlamsız oluyorsa tam aracılık etkisi söz konusudur.  
Buna göre belirtilen etkileri araştırmak üzere iki ayrı model oluşturulmuştur.  

 
 
 
            

 *p<0,01 
 

Şekil 2. 1. Modelin Test Sonuçları 

Birinci modelde algılanan örgütsel destek bağımsız değişken, duygusal bağlılık 
ise bağımlı değişken olarak alınmıştır. Amos programı kullanılarak test edilen birinci 
modelin uyum indekslerine göre “iyi uyum” gösterdiği tespit edilmiştir (χ2=112,220, 
sd=42, χ2/sd=2,672, p=0,000, RMSEA=0,04, RMR=0,03, GFI=0,97, AGFI=0,96, 
CFI=0,98, NFI=0,97, NNFI=0,97, IFI=0,98). Modele ilişkin algılanan örgütsel 
destekten duygusal bağlılığa giden yola ait standardize edilmiş beta, standart hata ve 
anlamlılık değeri aşağıda Tablo 3’te ifade edilmiştir. Algılanan örgütsel desteğin 
duygusal bağlılığı anlamlı ve pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Bu sonuca göre 
Hipotez 1 kabul edilmiştir.  

 
 

 

     AÖD        DB 
0,79* 
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Tablo 3. Birinci Modelin Yol Katsayıları (n=844) 

İkinci modelde ise duygusal bağlılık bağımlı, iş tatmini değişkeni aracı değişken 
ve algılanan örgütsel destek ise bağımsız değişkendir. Buna göre algılanan örgütsel 
desteğin iş tatmini üzerine etkisi, iş tatmininin duygusal bağlılığa olan etkisi ve son 
olarak da algılanan örgütsel desteğin iş tatmini ile birlikte duygusal bağlılık üzerine olan 
etkileri incelenmiştir. Şekil 3.’te gösterilen modelin testi sonucunda uyum iyiliği 
indekslerinin “iyi uyum” gösterdiği görülmektedir (χ2=197,721, sd=85, χ2/sd=2,326, 
p=0,000, RMSEA=0,04, RMR=0,03, GFI=0,97, AGFI=0,95, CFI=0,97, NFI=0,96, 
NNFI=0,97, IFI=0,97).  

 
Şekil 3. İkinci Modelin Test Sonuçları 

Şekil 3’te yer alan ikinci modelin test sonuçlarına göre modelde belirtilen yollara 
ait standardize edilmiş beta, standart hata ve anlamlılık değerleri aşağıda Tablo 4’te 
gösterilmektedir. Buna göre algılanan örgütsel desteğin iş tatminini anlamlı ve pozitif 
yönde etkilediği (Standardize  β=0,77;p<0,01); iş tatminin de anlamlı ve pozitif yönlü 
olarak duygusal bağlılığı etkilediği tespit edilmiştir (Standardize  β=0,62; p<0,01). Bu 
sonuçlar hipotez 2 ve hipotez 3’ün kabul edildiğini göstermektedir. Bunlarla birlikte iş 
tatminin modele dâhil edilmesiyle algılanan örgütsel desteğin duygusal bağlılık üzerine 
olan etkisi ise düşmüştür (Standardize  β=0,31;p<0,01). Bu sonuçlara bağlı olarak iş 
tatminin, algılanan örgütsel destek ve duygusal bağlılık ilişkisinde “kısmi aracı 

Yol  Standardize β Standart Hata  p* 

AÖD → DB  0,79 0,04 0,00 

AÖD → aöd1  0,71 0,05 0,00 
AÖD → aöd2  0,57 0,05 0,00 
AÖD → aöd4  0,73 0,05 0,00 
AÖD → aöd6  0,68 0,05 0,00 
AÖD → aöd7  0,52 0,05 0,00 
AÖD → aöd8*  0,71   
DB→db1*  0,70   
DB→db2  0,65 0,05 0,00 
DB→db3  0,81 0,05 0,00 
DB→db5  0,76 0,05 0,00 
DB→db6  0,73 0,05 0,00 
*Referans Değerdir; **p<0,001     
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değişken” rolüne sahip olduğu görülmüştür. Bu şartların sağlanmasından sonra en son 
aşamada Sobel testi kullanılarak aracılık modelinin istatistiksel olarak anlamlılığını 
kontrol edilmiştir. Sobel Testinin hesaplanması sonucunda aracılık etkisinin anlamlı 
(z=10,424; p<0,001) olduğu tespit edilmiştir ve hipotez 4 kısmen kabul edilmiştir.    

Tablo 4.  İkinci Modelin Yol Katsayıları (n=844) 

Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışmada (a) algılanan örgütsel destek, duygusal bağlılık ve iş tatmini 

arasındaki ilişkiler ve (b) algılanan örgütsel desteğin duygusal bağlılığa etkisinde iş 
tatminin aracılık etkisi yapısal eşitlik modeli uygulanarak araştırılmıştır.  

Mevcut çalışma, büyük ölçekli bir kamu kuruluşundaki 844 çalışandan elde edilen 
veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiş olup değişkenlerin birbirlerine olan etkileri ve iş 
tatminin aracılık rolü Baron ve Kenny (1986)’nin önerdiği aşamalara göre yapısal eşitlik 
modeli kullanılarak incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre algılanan örgütsel desteğin 
duygusal bağlılığı anlamlı ve pozitif yönlü olarak etkilediği tespit edilmiştir. Buna bağlı 
olarak H1 kabul edilmiştir. Elde edilen bu bulgu literatürdeki diğer çalışmalarla aynı 
sonucu göstermektedir (Marique ve Diğ., 2012; Eisenberger ve Diğ., 2001; Lam, Liu ve 
Loi, 2015; Gakovic ve Tetrick, 2003; Stinglhamber ve Vandenberghe, 2003; Farh, 
Hackett ve Liang, 2007; Takeuchi ve Diğ., 2009; Maertz ve Diğ., 2007). Benzer şekilde 
algılanan örgütsel desteğin iş tatminini anlamlı ve pozitif yönlü etkilediği mevcut 
çalışmanın diğer bir bulgusudur. Buna göre H2 kabul edilmiştir. Elde edilen bu sonuç 
Allen, Shore ve Griffeth (2003), Reid ve Diğ. (2008), Filipova (2011), Miao ve Kim 
(2010) ve Mallette (2011)’in araştırma sonuçlarıyla örtüşmektedir. Aynı şekilde iş 
tatmininin duygusal bağlılığı anlamlı ve pozitif olarak etkilediği sonucuna da 
ulaşılmıştır. Buna göre H3 kabul edilmiştir. Bu bulgu yapılan diğer çalışmaları destekler 
sonuçtadır (Griffin ve Diğ., 2010; Lopez-Caparcos ve Diğ., 2015; Supeli ve Creed, 

Yol  Standardize β Standart Hata  p** 

AÖD → DB  0,31 0,05 0,00 

AÖD → İŞT  0,77 0,04 0,00 

İŞT→  DB   0,62 0,05 0,00 

AÖD → aöd1  0,71 0,05 0,00 
AÖD → aöd2  0,57 0,05 0,00 
AÖD → aöd4  0,73 0,05 0,00 
AÖD → aöd6  0,68 0,05 0,00 
AÖD → aöd7  0,52 0,05 0,00 
AÖD → aöd8*  0,71   
DB→db1*  0,70   
DB→db2  0,65 0,05 0,00 
DB→db3  0,81 0,05 0,00 
DB→db5  0,76 0,05 0,00 
DB→db6  0,73 0,05 0,00 
İŞT → işt1*  0,82   
İŞT → işt2  0,69 0,04 0,00 
İŞT → işt4  0,51 0,04 0,00 
İŞT → işt5  0,50 0,05 0,00 
*Referans Değerdir; **p<0,001 
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2016; Lambert ve Hogan, 2010). Mevcut araştırmada ayrıca, algılanan örgütsel destek 
ile duygusal bağlılık ilişkisinde iş tatminin kısmi aracılık rolü sergilediği tespit 
edilmiştir. Bu sonuca göre H4 kısmen kabul edilmiştir. Elde edilen bu bulgunun 
Colakoğlu, Culha ve Atay (2010)‘ın araştırma sonuçlarıyla örtüştüğü görülmektedir. 
Örgütsel destek algısının duygusal bağlılığa olan etkisinde iş tatminin kısmi aracılık 
rolünün olması araştırmanın en önemli bulgularından birisi olup literatürde bu bulguyu 
elde etmeye yönelik çok az araştırmanın yer alması, gerçekleştirilen çalışmanın önem 
derecesini de arttırmaktadır.  
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Extensive Summary 
Introduction  

 Perceived organizational support (POS) “is presented that employees in an 
organization form global beliefs concerning the extent to which the organization values 
their contributions and cares about their well-being” (Eisenberger et al., 1986, p.500). 
According to Liu and Ding (2012, p.2716), when employees perceive that they are 
supported and appreciated by the organization, they will respond a positive attitude 
toward the organization. Affective commitment which is the one of the compenent of 
organizational commitment refers to employee’s emotional attachment to; and 
involvement in, the organization (Allen and Mayer, 1990, p.1-18). Employees who have 
strong affective commitment want to remain as part of the organization accepting the 
values of the organizations (Allen and Meyer,1990, p.3; Allen and Meyer, 1996, p.253; 
Somers, 1995, p.49). Job satisfaction is the degree of positive or negative feeling about 
ones job (Schermerhorn et al., 2000:118-119).  

 Researches indicate that perceived organizational support significant and 
positively related to affective commitment (Eisenberger et al., 2001; Lam, Liu and Loi, 
2015; Gakovic and Tetrick, 2003; Stinglhamber and Vandenberghe, 2003; Farh, Hackett 
and Liang, 2007; Takeuchi et al., 2009; Maertz et al., 2007; Wayne, Shore and Liden, 
1997; Randall et al., 1999; Van Knippenberg and Sleebos, 2006; Hui, Lee and 
Rousseau, 2004; Lee and Peccei, 2007; Chen, Aryee and Lee, 2005; Panaccio and 
Vandenberghe, 2009; Arshadi and Hayavi, 2013; Wu and Liu, 2014; Ngo et al., 2013; 
Kim, Eisenberger and Baik, 2016). The significant and positive relationship between 
perceived organizational support and job satisfaction were determined in many studies 
(Caesens and Stinglhamber, 2014; Cullen et al., 2014; Duffy et al., 2013; Gillet et al., 
2013; Osman et al., 2015; Miao and Kim, 2010; Mallette, 2011).   Several 
methodological studies showed that employee’s job satisfaction have a significant and 
positive impact on their affective commitment (Reid et al., 2008; Griffin et al., 2010; 
Lopez-Caparcos et al., 2015; Supeli and Creed, 2016; Lambert and Hogan, 2010). Some 
researchers thought job satisfaction would be a mediating role on the relationship 
between perceived organizational support and affective commitment. Colakoğlu, Culha 
and Atay (2010) indicated that job satisfaction mediates the relationship between 
perceived organizational support and affective commitment. Thus, it is expected that (a) 
perceived organizational support have a significant and positive impact on employee’s 
affective commitment; (b) perceived organizational support have a significant and 
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positive impact on employee’s job satisfaction; (c) job satisfaction have a significant 
and positive impact on employee’s affective commitment; (d) job satisfaction mediates 
the relationship between perceived organizational support and affective commitment in 
current study.    
 Research Method 

 The purpose of this study to examine (1) the relationships among perceived 
organizational support, job satisfaction and affective commitment (2) the mediating role 
of job satisfaction on the relationship between perceived organizational support and 
affective commitment. The research model and hypothesis are given in Figure 1 below. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 

Figure 1. Research Model 
H1: Perceived organizational support have a significant and positive impact on 

affective commitment.  
H2:  Perceived organizational support have a significant and positive impact on job 

satisfaction. 
H3: Job satisfaction have a significant and positive impact on affective 

commitment.  
H4: Perceived organizational support have impact on affective commitment 

through the mediating role of job satisfaction. 
 This research was performed between October-2015 and February-2016 in a 
large-scale public institution. Accordingly, 1280 questionnaires were prepared and 
distributed. However 844 usable questionnaire were returned. Perceived organizational 
support was measured using 8-items scale which is originally 36 items and developed 
and validated by Eisenberger et. al. (1986). The items were rated on a five-point scale 
(5=strongly agree, 1=strongly disagree). Affective commitment was measured using 6-
items which is the component of organizational commitment scale developed by Meyer 
and Allen (1984). The items were rated on a five-point scale (5=strongly agree, 
1=strongly disagree). Job satisfaction was measured using 5-items scale developed by 
Brayfield and Rothe (1951).  

Table 1. The Results of Confirmatory Factor Analysis 
Scales χ2 df χ2/df RMSEA GFI CFI 
POS 17,482* 8 2,185 0,03 0,99 0,99 
AC 15,090* 5 3,010 0,04 0,99 0,99 
JS 2,921** 2 1,461 0,02 0,99 0,99 

*p< 0,01; ** p>0,05; χ2=Chi-square Goodness; df =Degree of Freedom; RMSEA= Root Mean Square  
Error of Approximation;  CFI= Comparative Fit Index; GFI=Goodness of Fit Index; POS: Perceived 
Organizational Support; AC: Affective Commitment; JS: Job Satisfaction 
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To analyze the relationships between the variables and the mediating role of job 
satisfaction in accordance with regression analysis that is referred by Baron and Kenny 
(1986), two model were designed. According to first model perceived organizational 
support significant and positively effect to affective commitment (Standardized β = 
0,79; p < 0,01).  
 

 
                                   * 
 

p<0,01                            
        

Figure 2. The Result of The First Model 
Findings indicate that perceived organizational support have a significant and 

positive impact on employee’s affective commitment and job satisfaction.  Job 
satisfaction have a significant and positive impact on affective commitment. It was also 
determined that perceived organizational support have impact on affective commitment 
through the partially mediating role of job satisfaction. H1, H2, H3 were accepted and H4 
partially accepted.  
 
 
 
  
                                                                  

           
 

       
                    
 

   Figure 2. The Result of The Second Model 

Conclusion  

 The present study was conducted 844 employees who work in a large-scale public 
institution. The relationships of perceived organizational support, affective commitment 
and job satisfaction and the mediating role of job satisfaction on the relationship 
between perceived organizational support and affective commitment in accordance with 
regression analysis that is referred by Baron and Kenny (1986) were examined by using 
structural equation modeling (SEM).  
 The research findings indicated that (a) perceived organizational support have a 
significant and positive impact on employee’s affective commitment. (b) perceived 
organizational support have a significant and positive impact on employee’s job 
satisfaction; (c) job satisfaction have a significant and positive impact on employee’s 
affective commitment; (d) job satisfaction mediates the relationship between perceived 
organizational support and affective commitment.  
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Özet 
Örgütlerde bilgi paylaşımı stratejik öneme sahip bir unsur olarak ele alınmakta ve 

bilgi paylaşımına engel olan unsurların ortadan kaldırılarak bireyin bilgisinin örgütün 
bilgisi haline getirilmesi için çeşitli çözüm önerileri geliştirilmektedir. Bilgi 
paylaşımının önündeki engellerden en önemlisinin çalışanın sahip olduğu bilgiyi 
paylaştıktan sonra gücünü ve eşsizliğini kaybedeceği kaygısının olabileceği savından 
hareketle mevcut araştırmada yöneticinin bilgi paylaşım davranışının bu kaygı 
üzerindeki etkisi ve bu ilişkide örgütsel desteğin aracı rolü irdelenmiştir. Yöneticinin 
çalışanlar için kurumun kültürü ve davranış kodları hakkında ipucu sağlayan bir rol 
model olabileceği düşüncesi ile yöneticinin bu davranışının çalışanların kaygılarını 
azaltıcı rol oynayabileceği düşünülmektedir. Araştırmaya 217 çalışan katılmış olup 
analiz sonuçlarına göre, yöneticinin bilgi paylaşım davranışının çalışanların bilgi 
paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısını azalttığı görülmüş ve örgütsel desteğin bu 
ilişkideki aracı rolü doğrulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel destek, bilgi paylaşımı, yöneticinin bilgi paylaşımı, 
değersiz olma kaygısı  

Abstract 
Knowledge sharing has a strategic importance in organizations, therefore several 

solutions and suggestions are proposed to overcome the barriers regarding knowledge 
sharing and to enable the individual’s knowledge to become the knowledge of the 
organization. We argue that the most important barrier to knowledge sharing is the fear 
of losing power and uniqueness that may occur after knowledge sharing, accordingly in 
this study we examine the effect of knowledge sharing behavior of supervisor and 
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mediating role of organizational support. We suggest that supervisor will act as a role 
model for employees especially to understand the organizational culture and code of 
conducts and therefore knowledge sharing of supervisor will decrease employees’ fear 
of losing value. 217 employees participated in our study and according to analysis 
knowledge sharing behavior of supervisor decreases employees’ fear regarding 
knowledge sharing and also the mediating role of organizational support is revealed.  
Keywords: Organizational support, knowledge sharing, knowledge sharing behavior of 
supervisor, fear of losing value 

Giriş 

Bireysel bilgi çalışanların zihninde yer alırken, örgütsel bilginin bölüm düzeyinde 
gerçekleştiği ve yapısal bilginin ise süreçler, el kitapları ve etik kurallar aracılığıyla 
kurumun tamamına yayıldığı ifade edilmektedir (O’dell vd., 2003). Araştırmacılar 
bireysel bilginin, örgütün yapısal bilgisine dönüştürülmesine kısacası bilgi paylaşım 
sürecinin önemine dikkat çekmektedirler (Nonoka,1991,1994;  Davenport ve Prusak, 
1998; Holtshouse,1998).   

Çalışanlar açısından yöneticinin örgütün bütününü temsil ettiği varsayımından 
hareketle, bilgi paylaşımı ve bilginin örgütün yapısal bilgisine dönüştürülmesi 
konusunda yöneticinin rolünün sıklıkla inceleme konusu yapıldığı görülmektedir 
(Nonaka, 1994;Nigel vd, 1999; Dfouni ve Croteau, 2003; Connelly ve Kelloway 2003). 
Bu bağlamda, yöneticinin bilgi paylaşım davranışının, algılanan örgütsel destek ve 
örgüt içerisinde bireysel bilginin paylaşımı üzerinde de etkili olacağı düşünülmektedir. 
Yöneticisinin kendisiyle bilgi paylaştığını düşünen çalışanın,  daha fazla örgütsel destek 
hissedeceği ve örgütün onu gözden çıkarmak niyetinde olmadığını düşüneceği 
varsayılmaktadır. Daha fazla örgütsel destek algılayan bireyin ise diğer örgüt çalışanları 
ile bilgi paylaşmaktan çekinmeyeceği ve bilgi paylaşımının artacağı öngörülmektedir.  

Örgütsel destek çalışanların kurumlarının onları ve çabalarını önemsediğine ve bu 
çabaların karşılıksız kalmayacağına dair inançlarını yansıtmaktadır. Bu inanç 
karşılıklılık ilkesi gereği çalışanın kendisini kurumuna karşı borçlu hissetmesine ve 
kurumuna elinden geldiğince geri ödeme yapmasına yol açmaktadır.  Yazında bu geri 
ödeme biçimleri örgüte bağlılık, işten ayrılma niyetinin azalması, güven ve bilgi 
paylaşımının artması gibi çeşitli kavramlarla ilişkilendirilmiş ve örgütsel desteğin 
kurumların ve çalışanların esenlik ve iyilikleri açısından önemli bir kavram olduğu 
vurgulanmıştır. 

Çalışanların yöneticileri olan ilişkilerini ve bu ilişkiden çıkardıkları anlamları 
örgütün tamamına atfettikleri bilinmektedir. Yönetici bir anlamda kurumdaki genel 
uygulamalar ve kabul edilebilir davranış normları hakkında çalışana bilgi sağlayan kilit 
bir pozisyonda yer almaktadır. Bu nedenle örneğin yöneticinin şeffaflık ilkesini 
benimsemesi, çalışanları ile açık iletişimde olması ve bilgi paylaşımı konusunda istekli 
ve cesaretlendirir bir tavır sergilemesi çalışanların da açık iletişim ve bilgi paylaşımını 
benimsemelerini sağlayabilecektir. 

Bilgi paylaşımının önündeki en büyük engel ve kısıtlayıcının, çalışanların 
kendilerine belki de pazarlık gücü sağlayan mesleki bilgi ve birikimlerini paylaşmak 
durumunda ellerinde gücü kaybedecekleri kaygısı gelmektedir. Bu kaygıyla çalışanın 
çaba ve emek harcayarak elde ettiği bilgiyi kendine saklamak istemesi, böylece 
vazgeçilmez ve yedeklenemez bir konuma gelmek istemesi söz konusu olabilir. Bu 
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engelin aşılmasında en önemli unsur ise kurumun kültürünü yansıtarak rol model olan 
yöneticinin bilgi paylaşımı konusundaki tavrıdır. Yöneticisinin bilgi paylaşmakta 
olduğunu gözlemleyen bir çalışan bilginin güce eşit olduğu şartlamasını ortadan 
kaldırarak korkusuzca bilgisini paylaşabilecektir. 

Yöneticinin açık bir iletişim ortamında bilgisini paylaşması çalışanın algıladığı 
örgütsel desteğin artmasını sağlayacak bu durum ise çalışanın geri ödeme zorunluluğu 
hissetmesini doğuracak ve sonuç olarak çalışanın bilgi paylaşım davranışı artacak yani 
bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısı azalacaktır. 

Yöneticinin Bilgi Paylaşımı ve Çalışanın Bilgi Paylaşımı Sonucu Değersiz 
Olma Kaygısı  

Steve Jobs, 1998 yılında Fortune dergisine yaptığı bir açıklamada diyor ki;  

“Yenilikçilik, Arge’ye ne kadar para harcadığınla ilgili değildir. Hangi insanlara 
sahipsin, onları nasıl yönetiyorsun ve sonucunda ne elde ediyorsun bununla ilgilidir.” 
(Kirckpatrick,1998) 

Bu sözüyle Steve Jobs, bireylerin bilgisini yönetmenin işletmeler için ne kadar 
önemli bir konu olduğuna vurgu yapmaktadır. İlgili literatürde, bireylere ait 
enformasyonun süreçlere bilgi olarak kazandırılması süreci yani bilginin paylaşılarak 
örgüt bilgisi haline getirilmesi konusuna pek çok kere vurgu yapılmaktadır. Nonoka’nın 
(1991,1994) bilgi döngüsünden hareketle; bilgini yaratılması sürecinde, saklı bilginin 
açık bilgiye dönüştürülmesi bilgi paylaşımı olarak tanımlanmaktadır. Holtshouse’a 
(1998) göre, bilgi paylaşımı bireysel bilginin grup bilgisi haline çevrilme sürecidir. 
Ancak Davenport ve Prusak’ın (1998) belirttiği gibi örgüt içerisinde bilginin 
paylaşılmasını sağlamak ve dağıtmak çok kolay değildir. Szulanski (1996), Leonard ve 
Sensiper (1998),  Trauth (1999), Stenmark (2000), ilerisini düşünen bir bireyin mevcut 
gücünü ve rekabetçi konumunu kaybetme korkusu, bir başka ifade ile işini güvence 
altında tutma gerekliliği nedeniyle bilgilerini paylaşma konusunda direnç 
gösterebileceğini ve bilgilerini kendilerine saklayabileceklerini belirtmektedirler. 
Baskerville ve Dulipovici (2006) bu durumu şu şekilde açıklamaktadırlar; 

“ Bireysel bilgi, başkalarına aktarıldığı zaman daha az değerli olmaya başlar. Bu 
bilgi, bireyin zenginliğin veya sosyal statüsünün kaynağı olabilir ve bu tür bilginin 
transferi sonucu bireyin değersizleştiğini gözlemleyebilirsiniz. Bu bilginin kaynağı 
bireyin hayat tecrübesi olabilir ve bu tür bilginin transferi telif hakları ile korunan 
bilgilerin geliştirilmesi ile aynı şekilde olmaz”. 

Renzl (2008), bireyin örgüt için olan değerini kaybetme korkusunun/değersiz 
olma kaygısının, bilgi paylaşımını ve saklı bilgilerini örgüt için işe yarayacak şekilde 
dökümante etme davranışını etkilediğini belirtmektedir.  Constant vd.(1994) ve Trauth 
(1999), örgüt içinde yaratılan bilgi paylaşımı konusundaki kültüre dikkat çekmektedir. 
Bu noktada, örgüt içerisinde örgütü temsil eden yönetici ya da liderin üzerinde önemle 
durulduğu görülmektedir. Çalışanların, örgütün vekili olan yöneticinin genel davranış 
ve tutumunu örgütün bütününe atfettikleri belirtilmektedir  (Eisenberger vd. 1986 içinde 
Howes vd. 2000; Sluss, 2008; Baranik vd. 2010). Çalışan, yöneticiyi örgütün vekili 
olarak algılamakta ve yöneticinin kendilerine yönelik davranışlarından örgütün 
kendisine verdiği değer hakkında bir algı geliştirmektedir. Bunun sonucu olarak, 
liderlik, bir öğrenme kültürü oluşturmada ve bu kültürü sürdürmede önemli bir unsur 
olarak karsımıza çıkmaktadır. Swap vd (2001), bir örgüt içerisinde saklı bilginin açığa 
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çıkarılması ve transfer sürecinde bireylerin informal öğrenme ve öğretme şekillerine 
vurgu yapmaktadırlar. Bu noktada da yönetimin “mentorluk etme” ve “hikaye anlatma” 
yoluyla bilgi transferi kültürünü en kolay ve en anlaşılabilir şekilde yayabileceğine 
dikkat çekmektedirler. Hislop (2003) ve Oldham (2003) çalışmalarında örgüt içerisinde 
bilgi paylaşım kültürü yaratmanın önemine dikkat çekmekte ve supervizörlerin 
desteğinin örgüt içerisinde bilgi paylaşımını güçlendirdiğine dikkat çekmektedirler. 
Yazında, mentörlüğün işletme perfromansının arttırdığına dair çalışmalar, 
performanstaki artışın aslında mentörlüğün değil bilginin paylaşımı sonucunda 
gerçekleştiği sonucunu ortaya koymaktadır. Dfouni ve Croteau’a (2003) göre, lider, tek 
başına örgütün kültürünü değiştiremez ancak liderin, bilgi paylaşımı için gerekli olan 
kültürel değişimin öncülüğünü yapması gerekmektedir. Connelly ve Kelloway (2003), 
“Predictors Of Employees’ Perceptions of  Knowledge Sharing Cultures” adlı 
çalışmalarında, bilgi paylaşımı konusunda yöneticinin desteği olduğu algısının örgüt 
içerisinde bilgi paylaşımını etkilediğini göstermişlerdir. Doğan ve Kılıç, örgüt içindeki 
çalışanların, diğer çalışanlar ile bilgi paylaşımını destekleyici bir ortam yaratılması 
sürecinde bilgi paylaşımının teşvik edilmesinin liderin önemli bir görevi olduğunu 
vurgulamaktadır (2009). Ayrıca, Holste ve Fields (2010), Nahapiet ve Ghoshal(1998)’ın 
tanımladığı güven ve bilgi transferi ilişkisinden etkilenerek, bireylerin etkileşim esaslı 
güven ilişkileri içinde olduğu  (diğer kişiler tarafından önemsenmek ve kollanmaktan 
kaynaklanan güven) kişilerden aldıkları bilgileri daha çok paylaşmaya,  bilişsel tabanlı 
güven ilişkisi  (diğer kişinin yeterli ve güvenir olduğuna dayanana güven) içinde olduğu 
kişilerden aldıkları bilgileri daha çok kullanmaya meyilli olduklarını saptamışlardır.  Bu 
sonucu, özellikle profesyonel çalışanların saklı bir bilgiyi kullanmasının paylaşmaktan 
daha riskli olduğu şeklinde yorumlamışlar, kulaktan dolma bilgiyi kullanan 
profesyonelin daha sonra yaşanabilecek hataların üstesinden gelmekte 
zorlanabileceklerini vurgulamışlardır. 

Algılanan Örgütsel Destek  
Örgütsel destek teorisi, örgütün çalışanların katkılarına ne kadar değer 

verileceğine ve esenliklerinin önemseyeceğine ilişkin çalışanların genel bir inanç 
geliştirdiklerini varsaymaktadır. Karşılıklılık ilkesine göre, örgütsel destek hisseden 
çalışanlar da örgütlerinin refahını önemsemek konusunda bir zorunluluk hissedecek ve 
örgüte amaçlarına ulaşmak konusunda destek olacaktır (Eisenberger vd.,2001).  

Eisenberger vd. (2001) algılanan örgütsel desteği, örgütün politika, norm, 
prosedür ve eylemlerine ilişkin yardımsever ya da art niyetli olmasına ilişkin deneyime 
bağlı olarak gelişen bir özellik olarak tanımlamışlardır. Algılanan örgütsel destek 
çalışanlar ve örgütler açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü çalışanların örgüte 
bağlılıklarının büyük ölçüde örgütlerinin kendilerine olan bağlılığından etkileneceği 
düşünülmektedir (Eisenberger vd. 1986).  

Algılanan örgütsel desteğin karşılıklılık normu gereği örgütsel bağlamda en 
önemli konulardan birisi olduğu, çalışanın örgütünün iyi muamelesine karşılık vermek 
zorunda hissettiği böylece çalışanların iş tatmini arttırarak örgüte bağlılıklarının arttıran 
bir unsur olduğu ifade edilmekte ve araştırma sonuçları da bu savı desteklemektedir 
(Mabasa ve Ngirande, 2015). Örgütsel desteğin örgüte yönelik proaktif davranışlar 
(Caesens vd. 2016), örgüte bağlılık (Dursun, 2016), işten ayrılma niyeti (Kalidass ve 
Bahron, 2015), örgütsel öğrenme düzeyi (Durmuş ve Şahin, 2015), bilgi paylaşım 
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yoğunluğu, bilgi paylaşımından elde edilen tatmin (Lumbantobing,2015) gibi 
değişkenler üzerindeki etkisi çeşitli araştırmalara konu olmuştur.   

Çalışanların örgütsel destek hissetmelerini sağlayan temel unsurların; yönetici 
desteği, ödül ve uygun iş koşulları, adil politika ve uygulamalar olduğu belirtilmektedir 
(Rhoades ve Eisenberger, 2002 aktaran: Khurram,2009). Bunların dışında tüm yatay ve 
dikey ilişkilerin, özellikle lider ile olan ilişkilerin algılanan örgütsel destek üzerine 
önemli bir etkiye sahip olabileceği ifade edilmektedir (Lumbantobing,2015). 

Janz and Prasarnphanich (2003)’ın çalışmasının bir sonucu olarak, bireyler 
örgütsel desteği, sıcaklığı, bilgilendirmeyi, takdir edilmeyi hissettikleri ve risk aldıkları 
konularda sorun yaşarlarsa bunun problem olmayacağını bildikleri sürece, bireylerin 
bağımsızlıkları ve bunun sonucu olarak birlikte öğrenme ve örgüt performansı 
artacaktır. Cabrera ve Cabrera (2005), benzer şekilde bilgi paylaşımının desteklemenin 
bilgi paylaşımına dayalı bir çevre oluşturduğu ve bilgi paylaşımını arttırdığını gösteren 
bir model oluşturmuşlardır. Watson ve Hewet (2006) ise çalışmalarında,  Blau (1964) 
yılında geliştirdiği “Sosyal Değişim Teorisi”nden faydalanarak, ödüllendirilmeyen bilgi 
paylaşımını neden insanların kabul ettiğini örgütsel desteği hissetmek ile 
ilişkilendirmişlerdir. 

Araştırmanın Amacı ve Modeli 
Bu çalışmanın amacı, örgütün vekili olarak ele alınan yöneticinin bilgi paylaşım 

davranışının, çalışanların bilgi paylaşımları sonucu değersiz olma kaygısı üzerindeki 
etkisini incelemek ve bu süreçte algılanan örgütsel desteğin aracı rolünü irdelemektir.  
Araştırmanın amacı kapsamında geliştirilen model şekil 1 de gösterilmiştir.  
 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1.Teorik Model: Yöneticinin Bilgi Paylaşımının, Çalışanın Bilgi Paylaşımı Sonucu 
Değersiz Olmak Kaygısı Üzerindeki Etkisi, Algılanan Örgütsel Desteğin Aracı Rolü 

Araştırmanın Yöntemi 
Araştırmada ölçüm aracı olarak anket kullanılmıştır. Anket kişisel bilgi formu, 

yöneticinin bilgi paylaşımı, algılanan örgütsel destek ve işini kaybetme korkusu olmak 
üzere 4 kısımdan oluşmaktadır. Kişisel bilgi formunda katılımcıların yaşı, cinsiyeti, 
medeni durumu gibi 7 soru yer almaktadır. Algılanan örgütsel desteği ölçmek için 
Eisenberger vd. (1986)’in 8 ifadeden oluşan ölçeği kullanılmıştır. Yöneticinin bilgi 
paylaşımını ölçmek için, Gee-Woo ve diğerlerinin  (2005) bireyin bilgi paylaşımına dair 
7 ifadeden oluşan ölçeği kullanılmıştır. Bilgi paylaşımına bağlı olarak değersiz olma 
kaygısı ise Renzl (2008)’in 4 ifadeden oluşan ölçeği ile ölçülmüştür. Katılımcılardan 
“Kesinlikle katılmıyorum” (1) dan “kesinlikle katılıyorum” (5) a uzanan bir aralıkta 
ifadeleri değerlendirmeleri istenmiştir. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 16.0 paket 
programından yararlanılmış olup; demografik özelliklere ilişkin bilgilerin sunulması 
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için frekans analizi, değişkenlerin alt boyutlarını ortaya koymak amacıyla faktör analizi, 
değişkenler arasındaki ilişkilerin sergilenemebilmesi için korelasyon analizi ve son 
olarak araştırmanın modelini test etmek amacıyla regresyon analizi ve Sobel test 
uygulanmıştır. 

Örneklem 

Araştırma İstanbul ilinde yürütülmüş olup, katılımcılar kolay ulaşılabilir örneklem 
yoluyla seçilmiştir. Katılımcılardan bir yönetici ile birebir çalışıyor olmak ve gün içinde 
yöneticisi ile etkileşimde olmak (örneğin rapor vermek) şartı aranmıştır. Katılımcıların 
çoğunluğunu (N:194) özel sektör çalışanları oluşturmakta olup, kamu sektöründen 
(N:23) sınırlı sayıda katılımcıya ulaşılabilmiştir. Örneklemin kolayda örneklem yoluyla 
seçilmiş olması ve çalışmanın belirli bir sekör/firma özelinde gerçekleştirilememiş 
olması çalışmanın bir kısıtı olarak belirtilebilir. Araştırma kapsamında toplamda 230 
kişiye ulaşılmış olup, anketlerin 13’ü eksik doldurma nedeniyle araştırma kapsamı 
dışında bırakılmıştır. Sonuç olarak 217 kullanılabilir anket ile analizler tamamlanmıştır.  

Demografik Özelliklere İlişkin Bulgular 

Katılımcıları tanımaya yönelik olarak anket formunun 1. kısmında yer alan 
sorulara alınan cevaplar frekans analizine tabi tutulmuştur. Frekans analizi sonucunu 
göre, katılımcıların % 41,9’u kadın ve %58,1’i erkektir. %44,7’si evli ve %55,3’ü 
bekardır. %3,2’si ilköğretim, %11,1’i lise, %60,4’ü üniversite, %20,3’ü yüksek lisans 
ve %5,1’i doktora eğitimine sahiptir. %25,8’i alt kademe %55,3’ü orta kademe ve 
%18,9’u üst kademede yer almaktadır. %10,6’sı  kamu ve % 89,4’ü özel sektörde 
çalışmaktadır. İş deneyimlerinin 1 ile 41 yıl arasında değiştiği görülmektedir.  Mevcut 
işyerlerindeki çalışma süreleri ise 1 ile 28 yıl arasında değişmektedir. 

Ölçeklerin Güvenilirlikleri 

Anket formunda yer alan tüm ölçeklere ilişkin güvenilirlik analizi değerleri tablo 
1’de sunulmuştur. 

Tablo 1. Güvenilirlik ve Ortalama Değerler 

Değişkenler  Soru Sayısı Güvenilirlik 

Yöneticinin Bilgi Paylaşımı 7 .892 

Algılanan Örgütsel Destek 8 .871 

Bilgi Paylaşımı Sonucu Değersiz Olma Kaygısı 4 .840 

Yöneticinin Bilgi Paylaşımına İlişkin Faktör Analizi 

Yöneticinin bilgi paylaşımına ilişkin 7 soru faktör analizine tabi tutulmuştur. 7 
ifade için KMO değeri 0.856 ve Bartlett’s test değeri 0.000 olduğu için ifadelerin faktör 
analizine uygun olduğu görülmüştür. Faktör analizi sonucunda sorular ölçeğin aslına 
uygun olarak tek bir boyut altında toplanmıştır. Bu 7 soru ile yöneticinin bilgi 
paylaşımının varyansının %60.803 oranında açıklandığı belirlenmiştir. 
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Algılanan Örgütsel Desteğe İlişkin Faktör Analizi  

Algılanan örgütsel desteğe ilişkin 8 ifade için KMO değeri 0.828 ve Bartlett’s test 
değeri 0.000 olduğu için algılanan örgütsel destek ifadeleri faktör analizine uygun 
görülmüştür. Yapılan faktör analizi sonucunda sorularının ölçeğin aslına uygun olarak 
tek boyut altında toplanmıştır. Bu 8 soruyla algılanan örgütsel desteğin varyansının 
%53.911 oranında açıklandığı belirlenmiştir. 

Bilgi Paylaşımı Sonucu Değersiz Olma Kaygısına İlişkin Faktör Analizi  

Bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısına ilişkin 4 ifadenin KMO değeri 
0.751 ve Bartlett’s test değeri 0.000 olduğu için ifadeler faktör analize uygun 
bulunmuştur. Ölçekteki 4 soru tek bir boyut altında toplanmış ve sorunların ölçeğin 
varyansın %69.077 oranında açıklandığı belirlenmiştir. 

Korelasyon Analizi 
Değişkenler arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi amacıyla korelasyon analizi 

uygulanmıştır. Korelasyon analizi sonucunda, yöneticinin bilgi paylaşımı davranışı ile 
örgütsel destek arasında pozitif yönde bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Yöneticinin 
bilgi paylaşımı ile bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısı arasında negatif yönlü 
bir ilişki, yine algılanan örgütsel destek ile bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısı 
arasında negatif yönlü bir ilişkinin olduğunu görülmektedir.  

Korelasyon analizi sonucunda yöneticinin bilgi paylaşımının arttıkça çalışanların 
algılanan örgütsel desteklerinin arttığı ve değersiz olma kaygılarının azaldığı 
söylenebilir. Ayrıca algılanan örgütsel destek arttıkça, değersiz olma kaygısı da 
azalmaktadır.  

Tablo 2: Korelasyon Analizi Sonucu 

Değişken Ort. S.S. 1 2 3 

Yöneticinin Bilgi Paylaşımı 3,4905 .78447 1   

Örgütsel Destek 3,6515 .73766 .638** 1  

Bilgi Paylaşımı Sonucu Değersiz 
Olma Kaygısı  1,8675 .77131 -.150* -.302** 1 

*p< .05;  ** p<  .01 

Regresyon Analizi  
Yöneticinin bilgi paylaşımı davranışının, çalışanın bilgi paylaşımı sonucu 

değersiz olma kaygısı üzerindeki etkisinde algılanan örgütsel desteğin aracı rolünü 
ortaya koymak amacıyla ara değişken testleri (Baron ve Kenny, 1986) SPSS ile 
sınanarak yapılmıştır. Buna göre istatistikî açıdan örgütsel desteğin bir ara değişken rolü 
oynadığını ortaya koyabilmek için 3 ayrı regresyon analizi uygulnmalıdır. Modeli 
kapsamın örgütsel desteğin aracı rolü olduğunu göstermek için;  

• Yöneticinin bilgi paylaşımı davranışının çalışanın bilgi paylaşımı sonucu değersiz 
olma kaygısı üzerinde, 

• Yöneticinin bilgi paylaşımı davranışının örgütsel destek üzerinde, 
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• Yöneticinin bilgi paylaşımı davranışının örgütsel destekle birlikte çalışanın bilgi 
paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısı üzerindeki etkisinde yalnızca örgütsel 
desteğin katkısının olması gerekmektedir. 

Birinci aşama için yöneticinin bilgi paylaşımı davranışının çalışanın bilgi 
paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısı üzerindeki katkısını görmek üzere regresyon 
analizi uygulanmıştır. Analize ilişkin sonuçlar tablo3’te sunulmaktadır. Analiz 
sonuçlarına göre modelin açıklayıcılığının istatistiki olarak anlamlı ancak oldukça 
düşük olduğu (p: 0.02; Adj.R squ.: ,018) görülmektedir. Yöneticinin bilgi paylaşımı 
davranışının, çalışanın bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısına düşük düzeyde 
ve negatif katkısının (Beta:-,150) olduğu görülmektedir.  

Tablo 3. Yöneticinin Bilgi Paylaşım Davranışı ile Çalışanın Bilgi Paylaşımı Sonucu 
Değersiz Olma Kaygısı Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı	  Değişken:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Çalışanın	  Bilgi	  Paylaşımı	  Sonucu	  

Değersiz	  Olma	  Kaygısı Ad
ju
st
ed

	  R
	  

Sq
ua
re

F F	  anl. Beta T Anl	  T.
0,18 4,935 0,027 -‐0,15 -‐2,222 0,027Bağımsız	  Değişken:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Yöneticinin	  Bilgi	  Paylaşım	  
Davranışı  

İkinci aşamada yöneticinin bilgi paylaşımı davranışının algılanan örgütsel destek 
üzerindeki katkısını görmek üzere regresyon analizi uygulanmıştır. Analize ilişkin 
sonuçlar tablo 4’te sunulmaktadır. Analiz sonuçlarına göre modelin açıklayıcılığının 
istatistiki anlamlı olduğu (p: .000; Adj.R squ.: ,404)  görülmüştür. Yöneticinin bilgi 
paylaşımı davranışının, algılanan örgütsel destek üzerinde pozitif yönde yüksek bir 
katkıya sahip olduğu (Beta:,638)  görülmektedir.  

Tablo 4.Yöneticinin Bilgi Paylaşım Davranışı ile Algılanan Örgütsel Destek Arasındaki 
Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı	  Değişken:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Algılanan	  Örgütsel	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Destek Ad
ju
st
ed

	  R
	  

Sq
ua
re

F F	  anl. Beta T Anl	  T.
0,404 147,515 0,000 0,638 12,146 0,000

Bağımsız	  Değişken:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Yöneticinin	  Bilgi	  Paylaşım	  

Davranışı  
Üçüncü aşamada yöneticinin bilgi paylaşımı davranışı ve algılanan örgütsel 

desteğin her ikisinin çalışanın bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısı üzerindeki 
açıklayıcı katkısını görmek üzere regresyon analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar 
tablo 5’te sunulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre,  model istatistiki olarak anlamlı 
olmakla beraber (F anl: .000), yöneticinin bilgi paylaşımı davranışının bilgi paylaşımı 
sonucu değersiz olma kaygısı üzerinde istatistiki olarak açıklayıcı katkısı yoktur (p: 
.390). Bu sonuç, algılanan örgütsel desteğin bir ara değişken olarak rol oynadığı 
anlamına gelmektedir.  
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Tablo 5. Yöneticinin Bilgi Paylaşım Davranışı ve Algılanan Örgütsel Destek ile Çalışanın 
Bilgi Paylaşımı Sonucu Değersiz Olma Kaygısı Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı	  Değişken:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Çalışanın	  Bilgi	  Paylaşımı	  Sonucu	  

Değersiz	  Olma	  Kaygısı Ad
ju
st
ed

	  R
	  

Sq
ua
re

F F	  anl. Beta T Anl	  T.
0,086 11,186 0,000 0,073 0,862 0,390

-‐0,349 -‐4,131 0,000

Bağımsız	  Değişken:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Yöneticinin	  Bilgi	  Paylaşım	  

Davranışı
Bağımsız	  Değişken:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Algılanan	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Örgütsel	  Destek  

Son olarak algılanan örgütsel desteğin çalışanın bilgi paylaşımı sonucu değersiz 
olma kaygısı üzerindeki katkısını görmek üzere regresyon analizi uygulanmıştır. 
Analize ilişkin sonuçlar tablo 6’de sunulmaktadır. Analiz sonuçlarına göre modelin 
açıklayıcılığının anlamlı ancak oldukça düşük olduğu (p: .000; Adj.R squ.: ,087)  
görülmüştür. Algılanan örgütsel desteğin, çalışanın bilgi paylaşımı sonucu değersiz 
olma kaygısı üzerinde negatif ve orta düzeyde bir katkıya sahip olduğu (Beta: -,302)  
görülmektedir. 

Tablo 6.Algılanan Örgütsel Desteğin Çalışanın Bilgi Paylaşımı Sonucu Değersiz Olma 
Kaygısı Arasındaki Regresyon Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken:  

Çalışanın Bilgi paylaşımı Sonucu Değersiz 
Olma Kaygısı  A

dj
us

te
d 

R
   

   
   

   
   

   
   

  
sq

ua
re

 

F F 
anl. Beta T Anl. t 

 

Bağımsız Değişken: Algılanan Örgütsel 
Destek  

 

,087 21,655 ,000 -,302 -4,653 ,000 
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                                                                 -.015*                                                       

*p< .05;  ** p<  .01 

Şekil 2: Sobel Testinde Kullanılan Değerler 
Örgütsel desteğin aracı rolünü test etmek üzere Sobel testi yapılmıştır. Elde edilen 

Sobel test istatistiği (Test istatistiği: -4.3320; standart hata = 0.043; p < .05) örgütsel 
desteğin aracı rolünün anlamlı olduğunu göstermektedir. Bu sonuçlara göre yöneticinin 
bilgi paylaşım davranışı ile bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısı ilişkisinde 
örgütsel destek aracı etkiye sahiptir. 

Sonuç ve Tartışma 
Bu araştırmada yöneticinin bilgi paylaşımı davranışının çalışanın bilgi paylaşımı 

sonucu değersiz olma kaygısı üzerindeki etkisi ve algılanan örgütsel desteğin aracı rolü 
incelenmiştir. Yöneticinin bilgi paylaşımı davranışının, algılanan örgütsel destek 
aracılığıyla, çalışanın bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısı üzerindeki katkısını 
görmek amacıyla yapılan analizlerin sonucunda yöneticinin bilgi paylaşımı 
davranışının, çalışanın bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısı üzerinde anlamlı ve 
düşük düzeyde negatif katkı yaptığı görülmüştür. Bu sonuç, Doğan ve Kılıç’ın (2009) 
vurguladığı yöneticinin örgüt içerisinde bilgi paylaşımını teşvik etmedeki rolünü, bilgi 
paylaşımı konusunda rol model oluşturarak çalışanın bilgi paylaşımı sonucu değersiz 
olma kaygısının azaltması ile açıklar niteliktedir. Ancak analiz sonuçlarına göre 
yöneticinin bilgi paylaşım davranışı, çalışanın bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma 
kaygısını üzerinde düşük düzeyde bir açıklayıcılığa sahiptir. Bu bulgu, çalışanın bilgi 
paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısını üzerinde etkili olan başka unsurlar olduğunu 
düşündürmektedir. Bununla birlikte analiz sonuçlarına göre yöneticinin bilgi paylaşımı 
davranışının, algılanan örgütsel destek üzerinde yüksek düzeyde bir açıklayıcılığa 
sahiptir. Bu bulgu ise Rhoades ve Eisenberger (2002), Sluss (2008) ve Baranik 
(2009)’in, çalışanların yöneticilerinin kendilerine yönelik davranışlarından, örgütün 
kendisine verdiği değer yönünde bir algı geliştirdiğine dair araştırma sonuçları ile 
örtüşmektedir.  
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Ayrıca, yöneticinin bilgi paylaşımı davranışı ve algılanan örgütsel destek birlikte 
ele alınarak çalışanın bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısı üzerindeki 
açıklayıcılığına bakıldığında, yöneticinin bilgi paylaşımı davranışının açıklayıcılığının 
ortadan kalktığı görülmüştür. Yöneticinin bilgi paylaşımı davranışının başlangıçta olan 
katkısının ortadan kalkması, örgütsel desteğin ara değişken görevi gördüğünü ortaya 
koymaktadır.  Bu bulgu, Sosyal Değişim teorisini ve Cabrera ve Cabrera (2005) ve 
Watson ve Hewet’i (2006) destekler şekildedir. Son olarak algılanan örgütsel desteğin 
çalışanın bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygısı üzerinde negatif ve orta düzeyde 
bir katkıya sahip olduğu görülmüştür. Bu bulgu ise, Janz and Prasarnphanich (2003)’in 
de belirttiği gibi, örgütün desteğini hisseden çalışanın kendisinde bulunan bilgiyi örgüt 
bilgisi haline getirmek konusunda daha istekli olabileceğine işaret etmektedir. 

Yazında bir çok araştırma örgütsel desteğin aracı değişken rolüne sahip olduğunu 
göstermektedir. Örneğin Wayne vd. (1997) insan kaynakları faaliyetlerinin duygusal 
bağlılık, örgütsel vatandaşlık davranışı ve işten ayrılma eğilimi ile ilişkisinde, Allen vd. 
(1998) bağlılık ve karar verme süreçleri, iş güvenliği ve ödüllerin adil dağıtımı gibi 
değişkenler arasındaki ilişkide, Rhoades vd. (2001) ise bağlılık, örgütsel ödüller, 
prosedürel adalet ve yönetici desteği ile ilişkisinde, Eisenberger vd. (2002) yönetici 
desteği ve gönüllü işten ayrılma arasındaki ilişkide, Masterson vd. (2000) prosedürel 
adalet algısının bağlılık, iş tatmini ve işten ayrılma eğilimi üzerindeki ilişkide örgütsel 
desteğin aracı rolünü doğrulamışlardır (Çakar ve Yıldız, 2009). Bu bulgular çalışanlar 
tarafından algılanan örgütsel desteğin artmasıyla, işten ayrılma niyet gibi işletmeler 
açısından önemli bir çok unsur üzerinde olumlu yönde bir etkiye sahip olduğunu ortaya 
koymakta ve mevcut araştırma bulgularımızla örtüşmektedir. Araştırmamızın bulguları 
yöneticinin bilgi paylaşım davranışının, çalışanların algıladıkları örgütsel desteği 
arttırabileceğini ve bunun sonucunda bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma kaygılarının 
azaltabileceğini göstermekte yani algılanan örgütsel desteğin aracı rolünü 
doğrulamaktadır. Bu sonuç yöneticilerin çalışanlara rol model olmak bakımından ne 
derece önemli olduklarını ortaya koymaktadır. Çalışanın yöneticisini örnek alarak onun 
davranışlarını gösterme eğiliminde olmakta ve de yöneticisinden gördüğü olumlu 
muamele kendisinin de örgüt açısından olumlu ve pozitif davranışlara yönelmesini 
sağlamaktadır. Ayrıca çalışanın kurumun kodları hakkındaki bilgileri de yöneticisi 
aracılığıyla edindiği ve yöneticinin kurumun çok önemli bir yansıması olduğu sonucuna 
ulaşmak da mümkündür.  

Demirel ve Seçkin (2011) örgütsel adaletin bilgi paylaşımı üzerindeki etkisini 
inceledikleri araştırmalarında, çalışanların özellikle terfi ve ödül sistemleri konusunda 
yöneticilerinin adil bir sistem kullanmalarının önemine değinmekte, bu beklentinin 
yöneticilere bilgi paylaşımını destekleyen ve ödüllendiren bir ortam yaratma rolü 
yüklediğini ifade etmektedirler. Bu bağlamda çalışanları en çok ilgilendiren konulardan 
biri olan terfi, ödül gibi unsurların hangi kural ve düzenlemelere tabi olduğunu iletmek 
ancak yöneticinin açık bir şekilde bilgi paylaşımını benimsemesi ile mümkün 
olabilecektir. Yöneticinin benimsediği bu tutum ise zamanla örgüt kültürüne yansıyacak 
ve bilgi paylaşımı doğal ve kabul gören bir davranış biçimi haline gelebilecektir. 
Demirel ve Seçkin (2011) bilgi paylaşımının algılanan örgütsel adaleti arttırmasının 
yanı sıra; dedikoduyu azaltarak önyargıların üstesinden gelinmesi, güven ve örgüte 
bağlılık sağlama, rekabet avantajı sağlayacak bilginin üretimi ve örtük bilginin ortaya 
çıkarılması gibi yararlar da sağlayacağını ifade etmektedir. Tüm bu süreçlerde kilit 
rolün yine yöneticiye ait olduğu da vurgulanmaktadır.  
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Bu çalışma ile algılanan örgütsel desteğin öncellerine bir yenisi olan “yöneticinin 
bilgi paylaşım davranışı eklenmiş olup”, algılanan örgütsel desteğin daha önce ele 
alınmamış olan bir bağımlı değişken olan “bilgi paylaşımı sonucu değersiz olma 
kaygısı” üzerinde azaltıcı etki yaptığı ortaya koyulmuştur. Böylelikle hem örgütsel 
destek hem de bilgi paylaşım alanının dinamiklerinin daha iyi anlaşılması yönünde 
yazına değerli bir bilgi sağlanmıştır.Bununla birlikte mevcut araştırmada açık bilginin 
inceleme konusu yapılmıştır. Köseoğlu vd. (2011), formal dille iletilemeyen örtük 
bilginin rekabet avantajı sağlamak konusunda önemli bir belirleyici olduğunu ifade 
etmektedirler. Örtük bilginin açığa çıkartılması ve paylaşımı ise açık bilgiye göre daha 
karmaşık bir süreç gerektirebilir. Açık bilginin güven, bağlılık, adalet gibi kavramlarla 
ilişkisi incelenmiş olsa da örtük bilginin ve yöneticinin bu süreçte nasıl bir rol 
oynayabileceği daha fazla araştırılmaya ihtiyaç duyan konulardan birisidir. 

Bilginin türü kadar işletmenin faaliyet alanı da bilgi paylaşımının önemini 
etkilemektedir. Örneğin sağlık sektöründe tüm çalışanların; hekimler, hemşireler, sağlık 
yöneticileri ve diğer görevli personelin tıbbi hataları azaltmak, aynı hatanın tekrarını 
önlemek, sağlık bakım kalitesini geliştirmek gibi nedenlerle sıklıkla bilgi paylaşımına 
başvurdukları görülmektedir (Köseoğlu vd. 2011). Bu durum sektörden kaynaklanan 
farklılıkların yanı sıra mesleki özelliklerin de araştırılmasının önemini ortaya 
koymaktadır. Örneğin Köseoğlu vd. (2011) hekimler üzerinde gerçekleştirdiği 
araştırmasında bilgi paylaşım davranışının cinsiyet, yaş, pozisyon, unvan ve kurumdaki 
tecrübeye bağlı olarak farklılık göstermediğini ortaya koymuştur. Bu sonuç bazı 
mesleklerde meslek ahlakı gereği doğru olanı yapmak adına, söz konusu örnekte 
hastaların çıkarlarını korumak adına bilgi paylaşımını zorunlu kılmaktadır. Bilgi 
paylaşımının hangi meslek ya da faaliyet alanına göre farklılık gösterdiği araştırılmaya 
değer önemli bir araştırma sorusu olarak ortaya çıkmaktadır. Bilgi paylaşımını 
kaçınılmaz kılan meslek ya da işletmelerde yöneticinin ya da kurum uygulamalarının 
daha az önem kazanarak bireysel ahlaki yapının ön plana çıkması muhtemeldir. 
Rekabetin yoğun olduğu ya da iş gücü devir hızının yüksek olduğu bir işletmede ise 
kurumun bilgi paylaşımını destekleyecek bir kültürü teşvik etmesi ve yöneticinin rolü 
önem kazanabilecektir.  

Alana ilgi duyan araştırmacılar yöneticinin başka hangi davranışları ile çalışana 
örnek oluşturduğunu, bu davranışların çalışan tarafından ne şekilde yorumlandığı ve ne 
tür tutum ve davranışları etkilediği bakış açısıyla yeni araştırma modelleri tasarlayarak 
yönetim alanına önemli katkılar sağlayabileceklerdir. Bu çalışma kapsamında bilgi 
paylaşımı üzerinde etkili olduğu bilinen bilgi paylaşımına ilişkin örgüt kültürü 
araştırmaya dahil edilmemiştir. Yine yöneticiye, kuruma ve çalışma arkadaşlarına 
duyulan güvenin de bilgi paylaşım davranışı üzerinde etkili olabileceği akla 
gelmektedir. Gelecekte yapılacak çalışmalar bu değişkeni de dikkate alarak farklı 
yapılarda ve farklı alanlarda faaliyet gösteren firmalar açsısından sonuçları 
destekleyerek alana katkı sağlayabileceklerdir. 
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Extensive Summary 
Introduction 

Knowledge sharing is an important issue in organizations because the knowledge 
of employee is expected to become the knowledge of organization. Employee may leave 
the organization but the knowledge is to be embedded in organizational structure. 
Supervisors are seen as key actors in this process. It is suggested that supervisor 
represents the whole organization and therefore her/his role is being examined (Nonaka, 
1994; Nigel et.al. 1999; Dfouni and Croteau, 2003; Connelly and Kelloway 2003). We 
base our study on this notion and social exchange theory and we suggest that knowledge 
sharing behavior of supervisor will make employees feel higher levels of organizational 
support and this in return will enhance the knowledge sharing behavior of the employee.  

Eisenberger et.al. (2001) describe perceived organizational support as “...general 
beliefs of employees concerning how much the organization values their contribution 
and cares about their well-being.” According to Nonoka (1991, 1994) knowledge 
sharing is the process of revealing tacit information. Holtshouse (1998) states that 
turning individual’s knowledge into group knowledge can also be defined as knowledge 
sharing. Renzl (2008) states that an employee’s fear of becoming worthless can effect 
the knowledge sharing behavior and revealing tacit information which can be useful for 
organization. Research results reveal that knowledge sharing can enhance firm’s 
performance (Dfouni and Croteau 2003). Here Connelly and Kelloway (2003) in their 
paper entitled “Predictors of Employees’ Perceptions of Knowledge Sharing Cultures” 
show that support of supervisor regarding knowledge sharing effects the knowledge 
sharing behavior in whole organization. 

Several studies aim to reveal the principals of knowledge sharing and revealing 
the tacit knowledge. Here we suggest that supervisor will act as a role model and 
encourage employees to share their knowledge with others. It is very common that 
knowledge is considered as power. Therefore it is likely that people will not share 
information with the fear of losing value. When a supervisor is eager to share 
information this will give some clue to employee about organization’s culture and it is 
likely that this employee will infer this behavior as a safe and supportive manner of 
organization toward employees. 
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Method 

In order to test the effect of “knowledge sharing behavior of supervisor” on “fear 
of losing value regarding knowledge sharing” and the mediating role of organizational 
support we conducted a survey on 200 participants. Our survey tool was consist of four 
main parts that measured demographic characteristics and our three variables. 
Organizational support was measured through Eisenberger et.al.’s (1986) scale (8 
items). Knowledge sharing of supervisor was measured with Gee-Woo et.al.’s (2005) 
scale (7 items) and finally fear of losing value regarding knowledge sharing is measured 
with Renzl’s (2008) scale (4 items).  

Findings 
% 41,9 of participants are female and %58,1 are male. %44,7 is married and 

%55,3 is single. %3,2 graduated from elementary school, %11,1 from high school, 
%60,4 have collage degree, %20,3 have master degree and %5,1 Ph.D. Their positions 
in the firms is as follows; %25,8 low level, %55,3 middle level and  %18,9 are from 
high levels of firm. %10,6 are from public and % 89,4 from private sector. Their work 
experience is found to be between 1 and 41 years. Their tenure is between 1-28 years.  

To be able to see the relationships between variables we conducted correlation 
analysis. Results show that there is a positive correlation between supervisor’s 
knowledge sharing and organizational support. Negative correlations was found 
between supervisor’s knowledge sharing and fear of losing value. Also organizational 
support and fear of losing value revealed a negative correlation. These results can be 
interpreted such as when information sharing behavior of supervisor rises so does the 
perceived organizational support and conversely decreases the fear of losing value. 
Besides when perceived organizational support rises, fear of losing value decreases. 

We tested our model and the mediating role of variable according to Baron and 
Kenny (1986) with SPSS program and also ran a Sobel test. We ran four regression 
analysis in order to test the mediating role of organizational support. First we conducted 
regression analysis for knowledge sharing of supervisor and fear of losing value (p: 
0.02; Adj.R squ.: ,018, β: -,150). Than we ran regression analysis for knowledge sharing 
of supervisor and perceived organizational support (p: .000; Adj.R squ.: ,404; β:,638). 
Third regression analysis was to see the effect of both knowledge sharing of supervisor 
and organizational support on fear of losing value. Results revealed that when both 
variables were included the effect of knowledge sharing of supervisor’s effect 
disappeared (p: .390) meaning organizational support is a mediating variable between 
two. Our results of analysis revealed that organizational support perfectly mediates the 
relationship between knowledge sharing of supervisor and fear of losing value regarding 
information sharing.  

Our results support our model and the key role of supervisor and organizational 
support is once again revealed. Our findings reveal that employees tend to generalize 
their relationship and experiences with supervisor to whole organization and they mirror 
this to others. This result is in line with findings of Rhoades and Eisenberger (2002), 
Sluss (2008) and Baranik (2009) and Doğan and Kılıç (2009) who conclude supervisor 
is a reflection of the whole organization for employee. Also the importance of 
organizational support is once again revealed in terms of social exchange theory. Once 
person receives a favor that person is prone to pay back.  This result is also in 
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accordance with Cabrera and Cabrera (2005) and Watson and Hewet (2006) research 
findings.  

We tested our model and the mediating role of variable according to Baron and 
Kenny (1986) with SPSS program and also ran Sobel test. Results of analysis revealed 
that organizational support perfectly mediates the relationship between knowledge 
sharing of supervisor and fear of losing value regarding information sharing.  

Conclusion and Discussion 

Our study adds to literature that for employees to share information first a role 
model is needed. It is very likely that this role model can be the immediate manager of 
employee. Once this role model exhibits a behavior it is very likely that employees will 
also be keen on doing the same thing. Speed of doing favor is too high and it is 
contagious. Lately positive organizational behavior is becoming so popular and the 
effects of variables such as positive leadership is being examined. This study also finds 
support for social exchange theory that when our firm is kind to us we would like to pay 
this back. Our study supports the idea that if a firm wants to keep its employees and also 
wants their knowledge to become organization’s knowledge, it has to maintain proper 
conditions first, namely making employees feel they are supported and their 
contributions are important. Once an employee feels this support the hostile emotions 
are gone away, he or she is ready to pay back to organization. This way supervisor and 
organization’s manner toward employees may predict and guide employees to desired 
outcomes such as sharing information.    

One thing that prevents employees from sharing information is fear of losing 
value. It is a common feeling that when we think something can only be done by us, we 
are indispensable. This assumption is the main barrier to knowledge sharing and the 
only solution is to make employees feel comfortable that even their knowledge becomes 
organization’s knowledge, they are still valuable and their efforts still matters. It won’t 
be easy to convince employees especially in the economic conditions where there are 
many candidates and rivals wishing to be at their positions. However a role model can 
act as an evidence of firm’s goodwill and employees will start to mirror their 
supervisor’s behavior. In this study we did not consider the culture regarding knowledge 
sharing. Culture, norms and policies are also mentioned to be important predictors of 
knowledge sharing behavior. Future studies may consider culture and climate in order to 
test their effect and results on knowledge sharing behavior of employees.      
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Özet 
Tüketici davranışlarının marka geleceği konusunda son derece belirleyici olduğu 

günümüzde, tüketici zihninde marka hakkında oluşan tutumlar da aynı oranda önem 
kazanmaktadır. Tutumların büyük ölçüde tecrübelerden kaynaklandığı fikrinden 
hareketle, tüketiciler yaşadıkları tatminsizlikler ve olumsuzluklar sonrasında marka 
hakkında olumsuz birtakım tutumlara sahip olabilmektedirler. Konu önceki tecrübeler, 
güven kaybı ve de tatminsizlikler olduğunda, örgütsel davranış konusunda son yıllarda 
dikkat çeken konulardan birinin de ‘sinizm’ olduğu görülmektedir. Literatür sinizmin 
bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşan negatif bir tutum olduğu 
konusunda uzlaşmaktadır. Sinizm yaygın olarak şüphe ve güvensizlik duygularıyla iç 
içe olmasının yanında tatminsizlik, yabancılaşma ve direnmeye kadar uzanan sonuçlara 
da sahip bir kavram olarak bilinmektedir. Buradan hareketle karşılıklı bir güven 
ilişkisini gerektiren marka-tüketici ilişkilerinde de bu güvenin zarar görmesiyle birlikte 
tüketicide oluşabilecek bir ‘tüketici sinizmi’nden bahsetmek mümkün olacaktır. Bu 
çalışmada genel sinizm kavramından yola çıkarak, spesifik bir sinizm türü olan tüketici 
sinizmi hakkında literatür taraması yapılmış ve bu kavramın gerek içeriği gerekse de 
sebep ve sonuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır.  Aynı zamanda, bu tutumun 
işletmeler açısından olası etkileri hakkında bilgi verilerek marka tüketici ilişkilerinde 
farklı bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada tüketici sinizmi 
konusunda yapılabilecek sonraki çalışmalara bir altyapı sağlaması da amaçlanmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Sinizm, Tüketici Sinizmi, Güven, Şüphecilik, Tatminsizlik 

Abstract 
In our modern world where consumer behaviours are essential for the future of 

the brand, the attitudes in the minds of consumers are getting more and more important. 
As attitudes are largely resulted from the experiences, consumers can have negative 
attitudes following the negative experiences with the brands. When it comes to negative 
experinces and particularly dissatisfactions, a newly emerged concept in organizational 
behaviour comes to the fore ‘cynicism’. The most essential studies in the field are 
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agreed that cynicism is a negative attitude that has cognitive, affective, and behavioural 
components”. Cynicism is commonly related to suspicion, mistrust, skepticism, and 
distrust of agent's motives, as well as reactions of dissatisfaction, alienation, and 
resistance or even hostility towards the agent. Classification of these related constructs 
according to the cognitive, affective and behavioural components of attitude defines the 
scope of cynicism represented in the literature. Realizing that company-customer 
relationship is also in need of tust and when it is broken, the consumer develops a 
negative attitude toward the product or the company. This negative attitude can be 
called as “consumer cynicism’. This study, setting out from the general cynicism 
concept, deals with a general literature review about a specific kind of cynicism, known 
as ‘consumer cynicism’ and aims to put a general frame about the content, the 
antecedents and the consequences of consumer cynicism. The study also tries to prepare 
a base review for the future research on consumer cynicism which is coming to the fore 
in the marketing field every other day. 
Keywords: Cynicism, Consumer Cynicism, Trust, Scepticism, Dissatisfaction 

1. Giriş 
Tüketim alışkanlıklarının her geçen gün değiştiği günümüz dünyasında 

tüketicilerin belirleyici rolü de buna bağlı olarak sürekli artmaktadır. Günümüz 
tüketicileri hemen hemen her türlü ürün ya da hizmet konusunda pek çok alternatif 
arasından birisini tercih etmekte ve bu sayede de tercih edilen ürünün rakiplerinden bir 
adım öne geçmesini sağlayabilmektedirler. Tüketici tercihlerinin böylesine önemli 
olduğu bir dönemde artık marka ve tüketici arasındaki ilişkiler de son derece önemli 
hale gelmektedir. Bu iki taraf arasındaki ilişkilerin kalitesi arttıkça taraflara sağladığı 
katkılar da aynı ölçüde artabilmektedir. Özellikle de sektöründeki pek çok rakibi 
karşısında bir avantaj elde etmeye çalışan marka ya da işletmeler açısından 
bakıldığında, tüketicilerle kurulan ilişkinin önemi çok daha değerli hale gelmektedir.  

Pazarlamacıların ana amaçlarından birisi ürün ve hizmetleri konusunda 
rakiplerinin üstünde bir öneriyle piyasada farklılaşmış bir konum elde edebilmektir. Bu 
amacın hayata geçebilmesi için de müşteriler tarafından iyi bilinmek gerekmektedir. Bir 
diğer ifadeyle markanın belirli özellik ve avantajlara sahip olduğunu müşteri zihninde 
doğru konumlandırabilmek önem kazanmaktadır. Özellikle de tüketicilerin böylesine 
farklı alternatiflere sahip olduğu günümüz piyasalarında, markalar müşterilerin güvenini 
kazanabilmek ve karar süreçlerinde destekleyici olabilmek durumundadırlar (Delgado 
ve Aleman, 2006:187). Coca Cola gibi ikonik hale gelmiş önemli markalar, marka ve 
tüketicinin karşılıklı ilişki halinde olması gereken partnerler olması gerektiğini 
düşünmekte ve buna uygun bir strateji izlemektedirler. Bu ilişki de aynen iki insan 
arasındaki ilişki gibi karşılıklı etkileşime ve güven duygusuna ihtiyaç duymaktadır 
(Funder vd, 2015: 36).  

 Günümüz tüketicileri her gün belki onlarca tüketim tecrübesi yaşamakta ve bu 
tecrübeler sonrasında markalar hakkında bir takım tutumlar geliştirme yoluna 
gitmektedirler. Yaşanan bu tecrübelerin sonraki tüketim davranışlarında belirleyici 
olduğu göz önüne alındığında, tüketicilerde güven kaybına yol açacak deneyimlerin 
markalar açısından uzun vadede sebep olacağı zararların boyutları da görülebilecektir. 
İkili ilişkilerin kalitesi konusunda en belirleyici faktörlerden birisi olan güven 
faktörünün, tüketici ve marka arasındaki ilişkilerde de aynı derecede etkili bir faktör 
olduğu değerlendirilmektedir (Hess ve Story, 2005:313). Tüketici marka ilişkilerinde 



 
 

E. Güven 8/2 (2016) 152-174 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

154 

sadakatin ve sürekliliğin sağlanabilmesi açısından bu ilişkinin güven temelinde 
yürümesi gerektiği de kabul edilmelidir.  

Her gün birçok farklı şekilde tüketim ilişkisine giren bireyler, bu ilişkilerinde pek 
çok defa tatminsizlikler yaşamakta, şikayette bulunmakta, pişmanlıklar yaşamakta ve de 
bunlar sonucunda edindiği tecrübelerle piyasadaki ilişkilerine yön vermektedir. 
Piyasada edinilen olumsuz tecrübeler, tüketicilerde zamanla güven kaybına ve kendini 
çekmeye sebep olmakta ve marka ya da firmaya karşı şüpheci davranışlara yol 
açmaktadır. Gerek marka ile doğrudan yaşanılan ilişkilerin gerekse de marka 
mesajlarının tüketiciler üzerinde zamanla yarattığı bu olumsuz izlenimler ve sonrasında 
oluşan tutumlar ve sonuçları tüketici davranışları açısından dikkatle ele alınması 
gereken konulardan birisidir. Konu önceki tecrübeler, güven kaybı ve de tatminsizlikler 
olduğunda, örgütsel davranış konusunda son yıllarda dikkat çekmeye başlayan sinizm 
kavramı ön plana çıkmaktadır. Ağırlıklı olarak çalışanlar ve çalıştıkları kurum 
arasındaki ilişkiyi temel alan sinizm araştırmalarından (Dean, 1997; Abraham, 2000) 
yola çıkarak, bu kavramın tüketici marka ilişkilerine rahatlıkla uyarlanabileceği 
değerlendirilmektedir (Devlin ve McKechnie, 2008; Gillani vd., 2011; Brants, 2013). 
Bu konunun yabancı literatürde de henüz çok yeni bir konu olduğu göz önüne 
alındığında önümüzdeki yıllarda yaygın şekilde çalışılma imkanı olacağı 
düşünülmektedir. 

Örgütsel davranış literatüründe geniş bir literatür ve içerik zenginliğine sahip olan 
sinizm kavramı, temel itibarıyla güvensizlik, tatminsizlik ve karşılanmamış beklentilerle 
ilişkilendirilmektedir (Chu ve Chylinsky, 2006:1). Öte yandan Abraham (2000:269) 
sinizm ile ilgili temel inanışın, dürüstlük, adalet ve sadakat prensiplerinin, bireyin kendi 
kişisel ilgilerine feda edilmesi olduğunu ifade etmektedir. 

Temelinde sosyal hayatın olmazsa olmazı sayılabilecek olan dürüstlük ve adalet 
gibi prensiplerin ihlalinin yattığı ve bunun da zamanla güvensiz birey ve de topluma 
sebep olduğu sinizm kavramının tüketim piyasası için de son derece önemli olabileceği 
değerlendirilmektedir. Bu kavramın içeriğinden yola çıkarak yakın dönemlerde yapılan 
bazı pazarlama araştırmaları bu kavramın tüketicilerle de yakından ilgili bir yapıya 
sahip olduğunu göstermektedir. Zira sinizmin temelindeki en temel eksiklik olan güven 
faktörü, marka ve tüketici arasında olmazsa olmaz bir unsurdur. Bunun sonucunda da 
tüketicinin markaya karşı güven duygusunu kaybetmesi konusu sebep ve sonuçları 
yönüyle pazarlama için önemli bir konu olarak dikkat çekmektedir. 

Bu kavram gerek sebepleri gerekse de sonuçları itibarıyla marka tüketici 
ilişkilerine yön verebilen ve çözülemediği takdirde marka için son derece yıkıcı 
olabilecek davranışları içine almaktadır. Bu bağlamda konunun dikkatle ele alınması ve 
bu konuda genel bir çerçeve ortaya konulması hem pazarlamacılar hem de literatür 
açısından yararlı olacaktır. Bu çalışma, tüketici sinizmi konusunda yapılan diğer 
çalışmalardan farklı olarak, tüketici sinizmini sebep ve sonuçlarıyla ele almakta ve bu 
konuda ortaya konulan modelleri bir araya getirerek konuya bütüncül bir perspektif 
katmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada kullanılan literatür taraması tamamen tüketici 
sinizmi konusunda yapılan çalışmaları kapsamakta ve çalışmaların ortaya koyduğu 
sonuçları bir bütün halinde sunmaktadır. 
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2. Sinizm ve Tüketici Sinizmi Kavramı 

Son yıllarda birçok araştırmacı tarafından ele alınan ve tutum ile yakından ilişkili 
olan sinizm konusu sosyal bilimlerin pek çok alanında araştırma konusu olmaktadır. 
Aynen tutum gibi içinde bilişsel, duygusal ve davranışsal boyutlara sahip olan sinizm 
kavramı, bu içeriği yönüyle gerek bireylerin gerekse de bireylerle doğrudan ilgisi olan 
örgüt ve işletmeler açısından da dikkatle ele alınması gereken konulardan birisidir. 
Temelleri çok eskilere dayanan bu kavramın ilk ortaya çıktığı yıllarda da karşılıklı 
ilişkiler boyutuyla ele alındığı görülmektedir. 

Bir yaşam tarzı ve düşünce ekolü olarak sinizmin Eski Yunanistan’da ortaya 
çıktığı bilinse de bir terim olarak sinizmin (cynicism) nereden geldiği konusunda 
tartışmalar vardır. Bazı araştırmacılar, sinizm eğilimi sergileyen insanların fikirlerini bir 
havlama (bark) şeklinde ifade ettiklerini ve de davranışlarında da saldırgan bir tarzı 
benimsediklerinden yola çıkarak bu terimin yunanca köpek anlamına gelen “kyon”dan 
geldiğini öne sürmektedirler (Roberts, 2006:4). Başka bir grup araştırmacı ise bu 
terimin kaynağı olarak Siniklerin ilkokullarının bulunduğu yer olan Atina 
yakınlarındaki bir kasaba olan Cynosarges’den geldiğini söylemektedirler (Fuller 
1931’den akt Dean vd, 1998:342). Sinizm teriminin ilk kaynağı konusunda tam bir 
uzlaşı olmasa da, sinizmin ilk ortaya çıktığı yıllarla günümüzde kazandığı anlam 
arasında önemli farklılıklar olduğu görülmektedir. Eski Yunan’da kendini toplumdan 
soyutlama ve idealist bir hayat yaşama şeklinde bir ekolü ifade eden bu kavram 
günümüzde daha çok güven kaybı ve bunun getirdiği olumsuz tutumlarla 
ilişkilendirilmektedir. Bu konuda yapılan tanımlamaların incelenmesi konunun 
günümüze bakan yönünü anlamaya yardımcı olacaktır. 

Sinizm konusunda literatürde pek çok tanım görülmektedir. Bu tanımlardan birine 
kaynaklık eden Oxford English sözlüğü (1989) sinizm kavramını tanımlarken, ‘insan 
güdü ve eylemlerinin iyiliği ya da dürüstlüğüne inanmama eğilimi sergileme ve bunu 
alaycı söz ve davranışlarla gösterme’ olarak tanımlamaktadır.  Bu tür eğilimlere sahip 
bireyler de ‘sinik‘ bireyler olarak isimlendirilmektedir. Webster’ Revised Unabridged 
Dictionary, sinikleri tanımlarken ‘asık suratlı, öfkeli konuşan, tenkitçi ve kavgacı 
özelliklere sahip bireyler’ ifadesini kullanmaktadır. Bu çalışmada geçen ‘sinik’ kavramı, 
TDK sözlüğünde ise iki anlamda kullanılmaktadır. İlk anlamında bu kavram ‘sinmiş, 
pusmuş, yılmış’ bireyler olarak tanımlanmaktadır. Bu ifadenin ‘sinmek’ kökünden 
türetildiği açıktır ve bu çalışmanın konusuyla ilgisi bulunmamaktadır. İkinci anlamda 
ise, sinizm taraftarı kimse ya da görüş şeklinde bir anlam verildiği görülmektedir. Bu 
ikinci anlama dayanarak bu ifadenin gerek çalışma başlığında gerekse de çalışmanın 
içinde ‘sinik’ olarak kullanılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir 

Sözlüklerin verdiği bu tanımlamaların sinizm kavramını daha çok bir karakter 
olarak ele aldığı ve sinizmin oluşumundan çok görünen yüzüne vurgu yaptığı 
görülmektedir. Literartürde bir karakter özelliğinden çok bir tutum olarak kabul gören 
bu kavramın daha net anlaşılabilmesi için bu alanda yapılan çalışmaların ortaya 
koyduğu tanımlamalara da ihtiyaç duyulmaktadır. 

Kişiliğin psikososyal yönleri üzerine yapılan araştırmalar, sinizmi sinik düşmanlık 
olarak tanımlamışlardır. Bu yapıyı sabit bir karakter olarak değerlendirme eğilimindeki 
Cook ve Medley’e göre sinizm, sinirlenmeye açık olma, gücenme ve güvensizliğin bir 
kombinasyonu şeklinde tanımlanmaktadır (Smith vd, 1988:526). Bu konuda önde gelen 
araştırmacılardan olan Abraham (2000:8) ise sinizm ile ilgili temel inanışın, dürüstlük, 
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adalet ve sadakat prensiplerinin bireyin kendi kişisel ilgilerine feda edildiğini ifade 
etmektedir. Bu kendi merkezliliğin gizli gündem ve aldatmalara dayalı eylemlere yol 
açtığına da dikkat çekmektedir. Buradan anlaşılacağı üzere sinizmin en temelinde yatan 
sebebin, karşılıklı ilişkilerde öncelikli bir beklenti olan dürüstlük, adil olma ve sadakat 
beklentilerinin bir hayal kırıklığı ile ve sonucunda aldatılma hissi dikkat çekmektedir. 
Bu konudaki temel tanımsal yaklaşımlar yaygın olarak örgütsel, sosyal ve politik 
davranış sinizmi çalışmalarından alınabilmektedir. Bu çalışmalarda sinizm güvensizlik, 
tatminsizlik ve karşılanmamış beklentilerle ilişkilendirilmektedir (Chu ve Chylinsky, 
2006:1).  

Bu temel tanımlamalardan da anlaşılabileceği üzere,  sinizm toplumsal hayatın her 
alanında görülebileceği gibi, insanların tüketim davranışlarında da kendini 
gösterebilecektir. Yakın dönemlerde yapılan bazı pazarlama araştırmaları da bu 
kavramın tüketicilerle de yakından ilgili bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. 
Zira sinizmin temelindeki en temel eksiklik olan güven faktörü, marka ve tüketici 
arasında olmazsa olmaz bir unsurdur. Bunun sonucunda da tüketicinin markaya karşı 
güven duygusunu kaybetmesi konusu sebep ve sonuçları yönüyle pazarlama için önemli 
bir konu olabileceği değerlendirilmektedir. Bu konuda yapılan çalışmalar ve vurgu 
noktalarının incelenmesi bu kavramın anlaşılabilmesine katkı sağlayacaktır. Buna 
ilişkin olarak da Tablo 1’de tüketici sinizmine dair literatürdeki tanımlar bir arada 
verilmektedir.  

Tablo 1. Tüketici Sinizmi Tanımları 

Yazar(lar), Yıl Tanımlar 

Laczniak, 2001 İşletmelerin boş vaatler peşinde olması ve dürüstlükten yoksun olmalarına 
dair bir inanıştır.  

Chu ve Chylinsky, 2006 Tüketicilerdeki şüphenin, firmaların sadece kendi çıkarlarının peşinde 
olduğu düşüncesiyle birleştiği ve sonrasında piyasaya yöneltildiği bir 
tutumdur. 

Helm, 2006 Tüketicilerin piyasadaki davranışlarına yön veren birtakım tutarlı inançlar ve 
negatif duygulardır.  

Mikkonen vd., 2011 Piyasaya ya da piyasadaki kurumlara karşı şüphe hayal kırıklığı ve 
aldatılmaya çalışıldığının farkına varmaya yol açan bir tür psikolojik telafi 
stratejisidir. 

Dolen vd., 2012 Firmanın açık ya da gizli sebeplerine inanmama ya da diğer bir deyişle 
firmanın tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına neredeyse hiç ilgi duymadığı, 
bunun yerine kendi çıkarlarını kolladığına dair bir düşüncedir. 

Halen araştırma aşamasında bir konu olan tüketici sinizmi kavramının literatüre 
kazandırılması konusunda Helm’in yaptığı çalışma dikkat çekmektedir. Helm’in 
tüketiciler üzerinde yaptığı bu çalışmaya göre, bazı tüketiciler piyasadaki davranışlarına 
yön veren bir takım tutarlı inançlara ve negatif duygulara sahiptirler. Bu inanç, duygu 
ve davranışlar sinizmin temel elementleriyle uyuşmakta ve tüketicilere özel bir sinizm 
tarzının da göstergesi olmaktadır (Helm, 2006:3).  

‘Adil Ticaret’ konusunda sinizmi ele alan Gillani ve arkadaşlarının (2011:3) ise 
tüketici sinizmini, ‘işletmelerin dürüstlükten yoksun olmalarına dair yaygın inanış ve 
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belirli markalara karşı uzak durma ya da kendini çekme davranışı’ şeklinde tanımladığı 
görülmektedir. 

Yine tüketici sinizmi konusunda araştırmalar yapan Chu ve Chylinsky (2006:1), 
tüketicilerdeki firmaya ve tüm piyasaya yönelik bir şüphecilik bulgusuna ulaştığı 
çalışmada, tüketici sinizmi kavramını ‘tüketicilerdeki şüphenin, firmaların sadece kendi 
çıkarlarının peşinde olduğu düşüncesiyle birleştiği ve sonrasında piyasaya yöneltildiği 
bir tutum’ olarak tanımlamaktadır. Aynı araştırmacılar, 2010 yılında yaptıkları bir diğer 
çalışmada tüketici sinizmi kavramını, sinizmin temel bileşenleri olan duygusal, bilişsel 
ve davranışsal boyuta göre bir sınıflandırmaya tabi tutmuşlardır. Bu sınıflandırmada 
sinizmin bilişsel boyutunda şüphe, güvensizlik, kuşku ve itimatsızlık kavramlarına 
dikkat çekilirken, sinizmin duygusal boyutunda yabancılaşma ve tatminsizlik 
kavramları ele alınmaktadır. Çalışmada sinizmin davranışsal boyutunda ise direniş ve 
düşmanlık kavramlarından bahsedilmektedir (Chylinsky ve Chu, 2010:780).  

Mikkonen ve arkadaşları (2011:101) ise yaptıkları çalışmada tüketici sinizmini bir 
savunma mekanizması vurgusuyla ele almakta ve bu kavramı ‘piyasaya ya da 
piyasadaki kurumlara karşı şüphe, hayal kırıklığı ve aldatılmaya çalışıldığının farkına 
varmaya yol açan bir tür psikolojik telafi stratejisi’ olarak tanımlamaktadırlar. Bu 
araştırmacılara göre tüketici sinizmi basit bir eleştiriden çok, radikal bir tutum olarak 
değerlendirilmektedir.  

Dolen ve arkadaşlarının (2012:306) ise, tüketici sinizminde firma çıkarcılığı 
inancına odaklandığı görülmektedir. Bu araştırmacılar yaptıkları tanımlamada tüketici 
sinizminin ‘firmanın açık ya da gizli sebeplerine inanmama ya da diğer bir deyişle 
firmanın tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına neredeyse hiç ilgi duymadığı, bunun yerine 
kendi çıkarlarını kolladığına dair bir düşünce’ olarak ifade edildiği görülmektedir. 
Dolen ve arkadaşlarına göre tüketici sinizmi negatiflikle ilişkili ve bir kişi, kurum ya da 
işletmenin dürüst, bencil ve sadece kendini düşündüğü inanışını yansıtan bir kavramdır. 
Sinik bir tüketici kendini bu negatiflikten koruma amacıyla geri çekilme ve uzaklaşma 
hareketi sergilemektedir (Dolen vd, 2012:308). 

Laczniak ve arkadaşları da bu bağlamda bir değerlendirmeyi tercih etmekte ve 
tüketici sinizminin işletmelerin boş vaatler ve dürüstlükten yoksun olmasına vurgu 
yapan bir inanışı yansıttığını ifade etmektedirler. Bunun yanında tüketicilerin firmalarla 
olan ilişkilerinde sıklıkla kızgınlık duydukları ve tatminsizlikleri konusunda firmaya 
tepki hissi içinde oldukları, beğenmedikleri şirketleri boykot edebildikleri ya da diğer 
insanları bu firmalardan alışveriş yapmamaları konusunda uyardıklarına dikkat 
çekilmektedir. (Laczniak vd., 2001:69).   

Marka ve işletmelerin etik dışı davranışları konusunun tüketicilerde sinik 
eğilimlere yol açabildiği ve tüketici sinizminin de bu etik dışı davranışlara bir tepki 
koyma ve direnme konusunda etkili olduğuna dikkat çeken araştırmalar da vardır. 
Tüketici sinizminin bilişsel ve davranışsal boyutunu inceleyen araştırmacılardan birisi 
olan, Detert(2008) sinizm ve etik olmayan kararlar arasında pozitif bir ilişki sonucuna 
ulaşmıştır. Chowdhury ve Fernando (2014:682) da bu araştırmanın sonucundan yola 
çıkarak sinizmin etik dışılığa bir tepki olarak ortaya konulan tüketici eylemlerine dair 
olumlu algılara yol açabileceğini ifade etmektedir. Mikkonen ve arkadaşları tüketici 
sinizminin, Michael Foucault un ‘politics of self’in de dile getirdiği sosyal eleştiri ve 
direnişin bir şeklini temsil ettiğine dikkat çekmektedir. Çalışmada tüketici sinizmi 
kavramı,  sadece tüketim toplumunun sosyal düzenine karşı bir tepki değil aynı 
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zamanda bu düzenin beraberinde getirdiği subjektif normlara karşı ciddi bir direniş 
olarak ifade edilmektedir (Mikkonen vd., 2011:100). Buradan hareketle, tüketici 
sinizminin etik dışı davranışlardan ortaya çıkabildiği ve sonucunda da bu tür 
davranışlarla bir mücadele yolu olarak da işlev görebildiği söylenebilecektir. 

Konu tüketici ve marka ilişkisi olunca bu ikilinin doğrudan karşı karşıya geldiği 
reklam konusu da tüketici sinizmi noktasında önemli hale gelmektedir. Zira günümüzde 
reklam içerikleri ve bu içeriklerin gerçeği yansıtmadığı konusunda ciddi eleştiriler 
yapılmaktadır. Özellikle de tüketici sinizminin karşılanmamış beklentilerle yakından 
ilişkisi göz önüne alındığında, tüketici beklentilerini yükselten reklam unsurunun 
tatminsizlikle doğrudan bir ilişkisi olduğu görülebilecektir. Yükseltilmiş beklentilerin, 
sonrasında yaşanan tatminsizliklerde çok önemli payı olabileceği ve dolayısıyla da 
reklamın tüketicilerdeki sinik eğilimler üzerinde etkili olabildiği değerlendirilmektedir. 

Bu konuda yapılan araştırmalar reklam bağlamında ele alındığında, reklam 
mesajlarına yönelik bir tüketici şüpheciliğinden bahsedilmekte ve bu kavram da 
sinizmin ‘inanmama’ (üç boyuttan bilişle ilgili) bileşeni ile ilgili olmakla beraber, 
sinizmin aşırı negatif etkilerini içermemektedir. Sinikler aynı zamanda şüpheci 
olabilmekte ve bu tip bireylerin yeni fikirlere kapalı olmak ve hayal kırıklıkları sonrası 
dikkatli olmaya başlamak gibi özellikler gösterdiği görülmektedir (Kanter ve Mirvis, 
1989’dan akt. Gillani vd, 2011:3). Ayrıca bu bireyler otoriteye karşı olumsuz ve 
güvenmeyen tutumlar, değişimin liderlerine güven kaybı, insan davranışlarına karşı 
genel bir negatif algı, başkalarına güvenmeme ve toplum ve birey arasındaki sosyal 
sözleşmelerin çiğnendiğini düşünme özellikleri de göstermektedir. Özetle tüketici 
sinizmi şirketlerin dürüstlükten yoksun olduğu inancı ve belirli markalardan kaçınma 
gibi negatif duygularla karakterize edilebilmektedir (Abraham, 2000:270). 

Tüketici sinizmine dair yapılan tüm bu çalışmaların vurgu noktalarına 
bakıldığında, beklentiler ve sonrasında tatminsizlikler ve sonucunda oluşan güvensizlik, 
negatif tutumlar dikkat çekmektedir. Bu negatif tutumların yansımalarının ise bu 
olumsuz tecrübeler hakkında etrafındakilerle konuşmaktan, tepki eylemlerine kadar 
uzanabildiği görülmektedir. Bu sürece sistematik bir bakış açısı kazandıran 
araştırmacılardan Odou ve Pechpeyrou (2011:1801-1804) yaptıkları çalışmada tüketici 
sinizmini Şekil 1’de görüldüğü gibi dört farklı kategoriye ayırmışlardır. Bu 
kategorilerden birisi olan savunmacı sinizm’de abartılı ve her ikna teşebbüsüne karşı 
küresel bir güvensizlik söz konusu olmakta, herkesten şüphe duyulmakta ve bu yolda iyi 
niyetli olanların bile isteğini kırma davranışı dikkat çekmektedir. 

Diğer bir tüketici sinizmi türü olan saldırgan sinizmde ise bireyin kendi amaçları 
adına özgürleşme ve kritik bir yıkıcılık söz konusudur. Bu her iki sinizm türünde 
tüketim ideolojisinin sorgulanması yerine piyasayla başedebilme çabası vardır. Bu 
çabada savunmacı sinikler piyasayı duygusal şekilde yorumlarken, saldırgan siniklerde 
daha pragmatik ve mücadeleci bir tarz görülmektedir. Üçüncü tüketici sinizmi türü olan 
yıkıcı sinizm ise, piyasayı hedef alan provokatif ve kimi zaman tutarsız uygulamaları 
içine almaktadır. Burada temel amaç, tüm diğer tüketicilere piyasanın kodlarını 
açıklamak ve aldatılmaya çalışıldıklarını göstermektir. Etik sinizm adı verilen son 
tüketici sinizmi türünde ise, tüketici sadece kendi değer ve yargılarına güvenmekte ve 
bunun dışında tüm diğer yargıları reddetmekte ve bir direniş sergilemektedir. Bu 
direnişin tüketim karşıtlığı bir harekete yol açmamasının temel sebebi olarak ise böyle 
bir harekette etik tüketici sinizminde reddedilen ortak bir inancın söz konusu olmasıdır. 
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Şekil 1.Tüketici Sinizminin Dört Tipi 

Kaynak: Odou ve Pechpeyrou, 2011:1802 
Tüketimde sinizm olgusunun ve tüketicilerde bu tür eğilimlerin varlığını 

destekleyebilecek farklı konulardaki çalışmalar da tüketicilerin sinik hissedebildiklerini 
göstermektedir. Örneğin, tüketici yabancılaşması kavramı, tüketicilerin işletmeye 
yönelik güvensizlik ve firma çıkarları için feda edilme hislerine dair tutumları bir arada 
ele almaktadır (Allison, 1978:566). Bunun yanında, araştırmacılar reklam mesajlarına 
yönelik önemli düzeyde bir tüketici şüpheciliği bulgusuna da ulaşmışlardır (Koslow, 
2000:265). Bu bulgu sinizmin inanç bileşeni ile ilgilenmekte ancak sinizmde var olan 
çıkarlar için kullanılma ve negatif duygu algısını içine almamaktadır (Helm, 2004:345).  

2.1.Tüketici Sinizminin Sebepleri 

Sinizm bir tutum olması itibarıyla bu tutumun oluşumunda birçok faktör etkili 
olabilmektedir. Bu faktörlerin doğru anlaşılması sinizmin tespiti ve üstesinden 
gelinebilmesi açısından önemli bir konudur. Bu sebeplerin ortaya konulmasının tüketici 
marka ilişkilerindeki sorunların çözümüne de doğrudan katkı sağlayacağı 
değerlendirilmektedir. 

Tüketici sinizmi öğrenilen ve süreklilik gösterebilen bir tutumdur. Bu bağlamda 
sinik tutumların ortaya çıkmasından önceki tecrübeler önemli hale gelmektedir. Helm 
(2006:4) sinik tüketicilerin sinik olmadıkları dönemi hatırlayabildiklerini ve sinik hale 
gelmelerine yol açan özel olayları anlatabildiklerini söylemektedir. Buna karşılık, 
ortalama bir şüphecilik özelliği taşıyan tüketiciler, doğal bir olgunlaşma sürecinin bir 
parçası olarak yavaş yavaş olgunlaşması deneyimini yaşamaktadırlar. Sinik tüketicilerin 
tanımladığı kritik olaylar sinizm yapısının temel elementleri olan hayal kırıklıkları 
sonrası bilinçlenme ve çıkarlar için kullanılma algısını yansıtmaktadır. 

Literatürde yaygın kabul gören bu görüş, tüketici-marka ilişkileri sürecinde 
yaşananların ve sonucunda edinilmiş tecrübelerin tüketicileri olgunlaştırdığı, sosyalize 
ettiği ve markaya yönelik tutumları şekillendirdiğini ortaya koymaktadır. Tüketicilerin 
piyasada edindikleri olumsuz tecrübelerin markaların kendi çıkarları için aldatmalara 
başvurabildikleri algısına ve bunun da sinik davranış eğilimlerine yol açtığı 
söylenebilecektir. 
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Beklentiler ve bu beklentilerin karşılanma düzeyleri de tüketicilerde sinik 
tutumların belirleyicisi olabilmektedir. Bu tür karşılanmamış beklentilerin tüketicilerde 
bir genellemeye yol açabildiği ve sıklıkla negatif sonuçlara maruz kalmalarının geleceğe 
dair de bir tatminsizlik beklentisine sebep olabildiği kabul edilmektedir. Bu tür 
tüketiciler çevresel mesajlara daha duyarlı hale gelmekte (Summer ve Granbois, 
1977:155) ve piyasadaki bir firma tarafından verilen mesajlara yönelik tepkiler ortaya 
koyabilmektedir (Chu ve Chylinsky, 2006:3).  

Forehand ve Grier (2003:350) sadece beklentilerin değil aynı zamanda tüketici 
prensipleriyle ilgili değerlerin karşılanmadığı takdirde tüketicilerde şüphelerin 
oluşabildiğini savunmaktadır. Tüketiciyle hizmet sağlayıcı arasındaki etik standartlarda 
bir farklılık oluştuğunda, tüketici hizmet sağlayıcıyı değiştirebilmekte ya da şikayet 
davranışı sergileyebilmektedir (Alexander, 2002:223). Bu sebeple de tüketiciler kendi 
değer ve prensipleri çiğnendiğinde de şüphecilik eğilimi sergileyebilmekte ve bu da 
sinik tutumların şiddetinde belirleyici olabilmektedir. Bu noktada şüphecilik ve sinizm 
ayrımının da doğru yapılması gerekmektedir. Mohr ve arkadaşları (1998) pazarlama 
literatüründe iyi bilinen şüphecilik (scepticism) kavramı ile sinizm kavramını arasındaki 
farka da değinmektedirler. Bu araştırmacılar, şüpheciliğin duruma özel bir kavram 
olduğundan, sinizmin ise daha derin temelleri olduğundan bahsetmekte ve Kanter ve 
Mirvis’den (1989) şu alıntıyı yapmaktadırlar: ‘Şüphecilik (scepticism) spesifik bir konu 
hakkında şüphe duygularını ifade ederken, sinizm sadece bahsedilen konu hakkında 
değil aynı zamanda bu konudan bahsetmenin altında yatan sebeplere dair derin 
şüpheleri de kapsamaktadır. Aynı araştırmacılar şüphecilikte bilgi arttıkça şüpheciliğin 
azalabildiğini ama sinizmde tutumun değişmesinin çok zor olduğunu da dile 
getirmektedirler (Mohr vd, 1998:34).  

Tüketici sinizmi konusunda önemli çalışmaları olan Chu ve Chylinski(2006:3) 
yaptıkları bir çalışmada, tüketici sinizmi sebeplerine dair dinamik bir model ortaya 
koymuşlardır. Bu modele göre, tüketicilerin firmayla ilişkilerinde amaç ve değerleri 
bağlamında bir değerlendirme yaptıkları görülmektedir. Tüketicilerin amaçları ve 
karşılaştıkları sonuçlar arasında ortaya çıkan bir uyuşmazlık ile yine kendi değerleri ve 
firma değerlerine yönelik algıları arasındaki uyuşmazlık olumsuz bir yanılma 
duygusuna ve tatminsizliğe yol açmaktadır. Bu yanılma ve tatminsizlik bir sebep-sonuç 
döngüsü şeklinde ele alınmaktadır. Bu döngüsel süreç tüketici sinizmi ile 
sonuçlanmaktadır. Şekil 2’de verilen bu modele göre, tüketici sinizmi zaman içerisinde 
gelişmekte ve şiddetlenmektedir. Araştırmacılar tüketici sinizminin markaya karşı 
dikkatli davranma tepkisiyle başlayan bu sürecin, sonrasında sırasıyla şikayet, negatif 
ağızdan ağıza pazarlama, markayı terk etme ve en şiddetli haliyle intikam davranışları 
sergileme şeklinde bir seyir izlediğine dikkat çekmektedir.  
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Şekil 2. Tüketici Sinizminin Dinamik Modeli 

Kaynak: Chu ve Chylinski, 2010:3 

Öte yandan, doğrudan bir satın alma tecrübesi olmadan da politika, ekonomi ve 
tüketim alanlarında yerine getirilmemiş sözlerin yarattığı hayal kırıklıkları da her türlü 
iyi niyetli ya da özverili olduğu düşünülen duruma karşı toplu bir güvensizliği 
beraberinde getirmektedir. Çünkü hemen hemen tüm bireylerin dilin yanıltma ya da 
aldatma eğiliminin farkında olmaları, tüm formlarıyla reklamcılara, medyaya ve 
otoriteye karşı şüphe duyulmasına yol açmaktadır. Pollay (1986:29) bunlar arasından 
tüketimle yakın ilgisinden dolayı özellikle reklamın tüketici sinizmi üzerindeki etkisine 
dikkat çekmekte ve kitlesel iletişimler yoluyla yapılan reklamların tüm toplumu sinik 
hale getirebildiğini belirtmektedir.  Pollay’ın bu konudaki görüşlerini açıklarken temel 
aldığı sözler dikkat çekicidir; 

Birçok sosyal eleştirmene göre reklam, başarı güdülerini ve 
taklitçilik takıntılarını kullanarak, cazibeyi maksimize ederken, 
bilgilendirmeyi mimimize ederek, objektif düşünceleri 
önemsizleştirerek, mantıksız durumları bir şekilde mantığa bürüyerek, 
genellikle de erkek, kadın ya da çocukları irrasyonel tüketici rolüne 
indirgeyerek tüketimin materyalist değerlerini güçlendirme felsefesiyle 
yakından ilişkili bir kavramdır (Sean MacBride 1980’den akt. Pollay, 
1986:29). 

Pollay’in bu ifadeleri reklamın tüketicilere bakış açısını ve bu bakış açısındaki 
problemi net bir şekilde ortaya koymaktadır. Günümüz tüketicisinin eskiye göre çok 
daha bilinçli ve sorgulayıcı olduğu göz önüne alındığında reklamların tüketici 
gözündeki güvenilirlik düzeyi konusunda sıkıntılar olduğu söylenebilecektir. 
Tüketicilerin reklamlara karşı hissedecekleri bir güvensizliğin sinik tutumların 
oluşumunda tetikleyici bir rol üstlenebileceği de değerlendirilmelidir. 

Tüketim ve tüketici davranışlarının marka ve müşteriyi yönlendirebilmesi 
bağlamında medya ve izleyicileri ele alan çalışmasında Brants (2013:16) da 
tüketicilerde medyaya duyulan güvenin giderek azaldığını ve sinizmin ise her geçen gün 
arttığını ifade etmektedir. Araştırmacı bu bağlamda medyanın sinik tüketicilerin 
artmaması ve habercilik mesleğinin geleceği için tedbirler alınması gerektiğinden 
bahsetmektedir. 
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 Reklamın mesajları abartılı şekilde aktaran bir araç olduğuna dair inanış sadece 
araştırmacılara değil aynı zamanda tüketicilere kadar da uzanmaktadır. Bu konuda 
Pollay, ‘hemen hemen tüm bireylerin reklam dilindeki bu yanıltıcılığın farkında 
olmalarından dolayı, reklamlar aslında bireyleri toplum olarak bir sinikler topluluğuna 
dönüştürmekte ve tüm toplumu reklamcılar, medya ve de yetkililer hakkında şüphe 
duyar hale getirmektedir’ ifadelerini kullanmaktadır. Pollay aynı zamanda ‘Bizler 
kendimizi kişisel olarak da reklamın yönlendiriciliğine bağımlı görmeyi seviyoruz. 
Reklam, neredeyse tamamı ona bağımlı hale geldiğini hisseden siniklere rağmen başarılı 
bir şekilde etkisini gösterebilmektedir’ ifadesini kullanmaktadır (Pollay, 1986:29). 
Özellikle de reklamlar ve medyanın bu yanıltıcılığından kaynaklanan tüketicilerin 
piyasa geneline karşı sahip oldukları güvensizlik tutumlar,  yaşanan tecrübelerde payı 
olmayan diğer genel ya da yerel ürünlerin tercihlerinde de olumsuz etkilere sebep 
olabilmektedir (Alpert, 1993:62).  

Toplumsal sinizmin yükselmekte olup olmadığı ve bundan nelerin sorumlu 
görülebileceği soruları net şekilde cevaplanabilecek sorular değildir. Tüketim kültürü ve 
pazarlama taktikleri bazı sosyal eleştirmenler için sinizmin günah keçileri olabilirler. 
Ancak pazarlama taktikleri ve sinizm yapısı içindeki faktörler arasındaki ilişkiler çok 
güçlü olmasından dolayı sinik tutumlar piyasadaki markalar, kampanyalar ya da 
reklamlar gibi piyasa faktörlerine yönelik tepkilere de yol açabilecektir (Helm, 
2006:18).  

Öte yandan, Pollay’ın (1986:19) ifadeleri açısından bakıldığında sinizm sadece 
mesajlar yoluyla ikna teşebbüslerine karşı değil aynı zamanda markaların niyet ve 
amaçlarına yönelik olarak da bir psikolojik savunma aracı olarak işlev göstermektedir. 
Psikolojik bir araç olarak, bu tür sinizm, pazarlama tekniklerine karşı koymak için 
kullanılmakta ve sadece tüketim ideolojisine değil aynı zamanda genele yönelik bir 
şüphe ile ilişkili görülmektedir. Ancak tüketici sinizminin bu savunmacı doğası 
sorgulanabilir. Aynen hedeflerine ulaşmak için ahlaki prensipleri bir tarafa bırakan 
pazarlamacılar gibi tüketiciler de sistemi hatta diğer tüketicileri kötüye kullanarak aynı 
şeyi yapabilmektedirler (Kretz, 2010’dan akt. Odou ve Pechpeyrou, 2011:1799).   

Ancak tüketici sinizmi sadece bu psikolojik perspektife indirgenmemelidir. 
Sinizmin temelindeki görülen inanışlar tüketicilerin içinde yaşadıkları hayatı kontrol 
edebilmelerine imkan vermektedir. Gerçekten de sinizm güçlü bir eleştirel araçtır ve 
tüketicilere pazarlamanın gizli yüzünü ortaya çıkarma, ikna girişimlerinin arkasındaki 
çıkar kavgalarını görebilme ve tüketim toplumunun dayatmalarını fark etme imkanı 
vermektedir (Cherrier ve Murray, 2004:512). Bu açıdan tüketici sinizmi sadece 
psikolojik bir savunma aracı olarak değil, aynı zamanda daha küresel bir tüketim 
karşıtlığı eğiliminin bir parçası olarak görülmelidir (Dobscha ve Ozanne, 2001:212).  

Tüketici sinizminin sebepleri olarak konusunda çok daha radikal bakış açıları 
olduğunu ifade eden Thompson ve Arsel (2004:637) de Starbucks üzerine yaptıkları 
çalışmada makyavelist pazarlama sistemi tarafından sömürüldüklerini düşünen bir karşıt 
görüş grubunu anlatmaktadır. Çalışmada bu insanlar yerel kafeleri tercih etmelerinin 
altında yatan asıl sebep olarak, küresel kapitalizmin aldatıcılığının farkında olmalarını 
göstermektedirler. Bu ifade tüketicilerdeki sinik eğilimlerin temelinde yatan aşırı 
çıkarcılık ve fırsatçılık algısını da destekler niteliktedir. 
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Tüm bu sebeplerin hem kısaca özetlenmesi hem de maddeler halinde 
görülebilmesini sağlayabilme adına, tüketicilerde sinik eğilimler oluşmasına yol 
açabilen sebepler konusunda aşağıdaki gibi bir sıralama yapılması yararlı olacaktır; 

1. Olumsuz Tüketim deneyimleri 
2. Firma tarafından kullanılma algısı 

3. Karşılanmamış Beklentiler 
4. Karşılanmamış değer ve prensipler 

5. Reklam mesajlarının aldatıcılığı 
6. Savunma mekanizması geliştirme ihtiyacı 

7. Yaşamı kontrol edebilme isteği 
8. Makyavelist pazarlama sistemine tepki 

2.2. Tüketici Sinizminin Sonuçları 
Markaların marka bağlılığı ve sadakati yaratmak için büyük maliyetlere 

katlanmayı göze almaktan çekinmedikleri günümüz piyasalarında markaya duyulacak 
güven, ‘olsa iyi olur’ mantığıyla değil şirketler için hayati derecede kritik bir stratejik 
varlık olarak değerlendirilmelidir (Chatterjee ve Chaudhuri, 2005:12).  

Markaya olan güvenini kaybetmiş sinik bireyler ve özellikle davranışa dökülmüş 
sinik eğilimler markalar için son derece tehlikeli olabilecektir. Markaya karşı güvenini 
kaybetmiş, aldatıldığını ya da marka çıkarları için feda edildiğini düşünen diğer bir 
deyişle sinik hale gelmiş tüketicilerin firmaya verebilecekleri zarar günümüz internet 
çağında çok daha yıkıcı olabilecektir. Marka ile ilişkilerinde tatminsizlik yaşayan 
tüketiciler tutum temelinde bakıldığında üç farklı boyutta tepki ortaya koyabileceklerdir. 
Bu tepki kimi zaman duygusal, kimi zaman bilişsel kimi zaman da davranışsal şekilde 
kendini gösterebilmektedir. 

Tüketicilerin sürekli iç içe oldukları tüketim süreçlerinde edindikleri tecrübeler ve 
özellikle de beklentilerini karşılamayan tecrübeler birçok tüketicide sadece duygusal 
boyutta bir tepki olarak kendini göstermektedir. Bu açıdan, tüketicilerin ilk tatminsizlik 
sonrası yaşanan hayal kırıklıkları ve sonucunda firma ya da markaya karşı hissettiği 
olumsuz duygular tüketici sinizminin duygusal boyutunu ifade edebilecektir. Birçok 
çalışma, pek çok tatmin olmamış müşterinin şikayet davranışına başvurmadığını 
göstermektedir. Duygusal boyut düzeyinde kalmış ve inanç ve davranışa dökülmemiş 
sinizm tutumlarının marka açısından çok tehlikeli olmayabileceği algısı olsa da, bu 
boyuttaki birikimlerin inanış ve davranış boyutlarına uzanmaması için önleyici 
tedbirlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu noktada önemli olan firmaların küçük 
olumsuzlukları göz ardı etmemeleri ve zamanında müdahale edebilme refleksini 
gösterebilmeleridir. 

Tüketici sinizminin bilişsel boyutunu ise, tatminsizlik tecrübelerinin artması 
sonucunda tüketici zihninde oluşan, firma ya da markanın güvenilmez ya da çıkarcı 
olduğuna ve tüketiciyi kötüye kullanmaktan kaçınmayacağına dair kanaat 
oluşturmaktadır. Çünkü tüketici hayal kırıklığı yaşamış ve hakları korunmaya değer 
görülmemiştir (Bougie vd., 2003:389). Bazıları için firmanın kendi çıkarlarının peşinde 
olduğu fikri sadece bir şüphe değil, artık bir inanç haline gelmiştir ve inanç sonrasında 
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sinik tüketici markayı terk edebilmektedir (Kanter ve Mirvis 1989’den akt. Chu ve 
Chylinsky, 2006:2). Sadece şüphe olarak tüketici zihninde yer alan bazı düşüncelerin 
inanç haline gelmesi, oluşabilecek zararın potansiyelini de bir anda artırabilecektir. 
Tüketici zihninde markaya yönelik olarak oluşan ve inanç şeklinde sabitlenen duygu ve 
düşünceler artık marka için boyutu kestirilemeyecek potansiyel bir tehlike olarak 
değerlendirilebilecektir. Özellikle de az sayıda tüketicide başlayan bu tür inançların bir 
domino etkisiyle çok geniş müşteri kitlelerine ulaşabileceği değerlendirildiğinde tüketici 
sinizminin yıkıcı potansiyeli daha iyi değerlendirilebilecektir. 

Tüketiciler özellikle de tatminsizliklerinin suçlusu olarak firmanın kendi çıkarları 
peşinde olmasını gördüklerinde, belirli ve öngörülebilir bir takım davranışlarla da 
tepkilerini göstermektedirler. Sinizmin marka ya da firma açısından belki de en tehlikeli 
boyutu olan bu davranışsal boyut çok farklı davranışsal tepkiler şeklinde ortaya 
çıkabilmektedir. Bu tepkiler, satın alma sonrası risklerden korunabilmek için 
tüketicilerin geliştirdikleri mücadele stratejilerinde gözlemlenebilen ‘dikkatli satın 
alma’ davranışı şeklinde olabileceği gibi, firma ya da markayı cezalandırmayı 
amaçlayan tepki davranışları şeklinde de görülebilecektir. Bu konudaki davranışsal 
tepkilerin artmasının temelinde sinizmdeki artışın olduğunu ifade edilebilecektir (Chu 
ve Chylinsky, 2006:1). Tatmin olmamış ya da tatminsizliği telafi edilmeye gerek 
duyulmamış tüketiciler en basit davranışlarla tepki verebilecekleri gibi aşırı 
sayılabilecek tepkilerle de bu tatminsizlikleri kendi açılarından telafi etme yoluna 
başvurabileceklerdir. Bunun en ılımlı ve yaygın yollarından birisi olarak online tüketici 
gruplarına katılmak ve tatminsizliklerini diğer insanlarla paylaşmak gösterilebilecektir 
(Bailey, 2005:66). 

Tüketici tepki davranışları konusunda dikkatli davranma, şikayet, negatif wom, 
ayrılma ve intikam gibi tepkiler literatürde araştırılmış ve sinizmin hiyerarşik etkisini de 
ortaya koymuştur. Bu etkiler firma ya da tüketiciler için potansiyel olarak önemli 
olmasından dolayı üzerinde daha fazla çalışılmayı gerektirmektedir (Forehand ve Grier, 
2003:349). Rekabetçi piyasada firma ve tüketici arasındaki ilişki her zaman için 
belirsizdir. Sinizmin gücü arttıkça, tüketicinin firmaya bağlı kalması ihtimali azaltmakta 
ve bu da karşı tepkilere yol açabilmektedir. Bu tür sinik tepkiler firma için zarar verici 
olabilirken, bir taraftan da tüketicilerin genel huzurlarını bozabilmektedir (Chu ve 
Chylinsky, 2006:2). Özellikle sosyal medyanın ve sanal ağların böylesine yaygın ve 
etkili şekilde kullanıldığı günümüz teknoloji dünyasında, marka ya da firmanın 
cezalandırılması amacıyla yola çıkıldığında, bu cezanın boyutunun bir süre sonra 
şikayet davranışı sergileyen tüketicinin de kontrolünden çıkabileceği de açıktır. 
Piyasadaki tüketici davranışlarının eskisi gibi marka tarafından kontrol altına 
alınamadığı unutulmamalı ve buna yol açabilecek tutumların önüne geçilecek çabalar 
sergilenmelidir. 

Daha şiddetli tepkilerde, tüketici isyanı geleneksel tüketici şikayetinin ötesine 
geçen bir tür telafi yöntemidir. Yıkıcı ve hatta şiddetli protestolar şeklinde görülebilen 
bu tepkiler (Lacayo, 1999:25),  aslında pazarlama uygulamalarındaki etik dışı 
davranışları düzeltme isteğini yansıtmakta ve kimi zaman bu istek yeni ürünler yerine 
ikinci el ürün alma şeklinde de kendini gösterebilmektedir (Dobscha ve Ozanne, 
1998:95). Bu davranış aynı zamanda pazarlama ya da piyasa güçlerinin amaçları 
doğrultusunda yapılan aldatmacalara da bir tepkidir (Chu ve Chylinsky, 2006:2). 
Tüketim karşıtı tutumlar üzerine yapılan bazı araştırmalar da bazı tüketicilerin reklam 
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mesajlarını tahrif etmeye kadar uzanabilen tepkiler gösterdiklerini ortaya koymaktadır 
(Helm, 2004:345).  

Tüketici araştırmaları küresel hedefli kötüleyici davranışların yanında, sadece 
belirli şirketlere yönelik negatif ya da güvensiz tutumları da ele almışlardır. Örneğin 
Aron, intikam duygusu içindeki bazı tüketicilerin misillemelerine dair farklı formlarda 
davranışlar tanımlamaktadır. Bunlar online tepki toplulukları, boykot etme, tehdit, 
davalar ve diğer tüketicileri olumsuz etkileme şeklinde kendini gösterebilmektedir. Bu 
davranışlar kimi zaman da vandalizm, negatif wom, formal şikayetler şeklinde 
görülebilmektedir (Aron, 2001:115).   

Helm yaptığı araştırmada sinik tüketicilerin davranışlarının diğer alanlardaki sinik 
bireylerden farklılıklar gösterdiği sonucuna ulaşmıştır. Politika gibi diğer alanlardaki 
sinizmle tipik şekilde ilişkili davranışlar sergileyen sinik tüketiciler eleştirme ve kendini 
çekme davranışları sergilemektedirler. Aynı zamanda, sinik tüketiciler tüketim 
bağlamındaki risk yönetimi çabaları (tüketici raporlarını incelemek vb) ve sosyal 
sorumluluk duygusuyla ortaya çıkan davranışlarla da ilgililerdir. Bu davranışların her 
ikisi de güvenilir marka ve işletmelerle güçlü bir işbirliği oluşmasını da kapsamaktadır. 
Her ne kadar başlangıçtaki beklenti sinik tüketicilerin daha az sadakat gösterecekleri 
şeklinde olsa da, yapılan görüşmeler sinik tüketicilerin daha az sinik özellik taşıyan 
diğer bireylerden daha istekli bir bağlılık sergilediklerini göstermiştir (Helm, 2006:14). 

 Bu sonuçların daha sonra yapılan bir diğer çalışma olan Devlin ve 
McKechnie’nin (2008) çalışmasında da doğrulandığı görülmektedir. Bu araştırmacılar 
finans sektöründe faaliyet gösteren firmalar ve müşterileri ile odak görüşmeler 
gerçekleştirmiş ve finans sektöründe sinizm eğiliminin yoğun yaşandığına dikkat 
çekmişlerdir. Araştırmacılar yaptıkları görüşmelerde müşterilerin ‘onlar kendi 
çıkarlarını düşünürken ben neden onlara sadık kalayım mantığıyla hareket ettiklerini’ 
dile getirmektedir (Devlin ve McKechnie, 2008:660).  

Tüketici sinizmi kavramı bağlılık konusunda bir avantaj sağlayabilmesinin 
yanında, tüketici tatminsizliğinin farklı şekillerde ifade edilmesi konusunda da 
psikolojik birtakım açıklamalar ortaya koyarak konuya katkı sunmaktadır. Bir grup 
sinizm literatürü davranışsal sonuçları kategorize ederek iki ana tip davranışsal sonuca 
dikkat çekmektedir; Vazgeçme davranışları ve kötüleme davranışları (Helm, 2006:18).  

Vazgeçme tarzı sinik tutumlar konusunda sunulan, ‘Sade yaşam’ terimi birçok 
farklı yaşam tarzını ve motivasyonu kapsamakta ve bunların birçoğu piyasaya karşı bir 
isyan duygusundan ziyade etik tercihlerle daha yakından ilgili görülmektedir. Sade 
yaşam felsefesi mümkün olduğu kadar tüketimden uzak durmaya çalışma odaklı bir 
felsefe olarak dikkat çekmektedir. Dobscha ve Ozanne (1998) görüştüğü sade yaşamcı 
tüketicilerin kısmen de olsa piyasa uygulamalarına karşı derin bir şüphecilik sebebiyle 
bu davranışı sergilediklerini ifade etmektedir. Zavestoski de bu tarz bir yaşamı tercih 
edenlerin bir süre tüketim amaçlı zenginlik peşinde koştuklarını ve sonrasında 
yaşadıkları hayal kırıklıklarından dolayı bu yaşam tarzını tercih ettiklerini 
söylemektedir (Zavestoski, 2002:151). Bir tür köklü değişim anlamına gelen bu tepkiler 
her ne kadar modern dünyada çok zor görünse de, markaların etik dışı davranışları 
konusunda farkındalık yaratma adına oldukça etkili olabilmektedir. 

Kötüleme davranışları konusunda ise, son dönemlerde yapılan tüketici 
araştırmaları kötüleme türü davranışların bazı örneklerini ele almışlardır. Bu tür 
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davranışlar negatif wom şeklinde kimi zaman yüz yüze kimi zaman da e-wom tarzında 
online ortamlarda olabilmektedir (Güven, 2013). Bu tür davranışlar bazen negatif wom 
un da ötesine geçerek bir tüketici hareketine dönüşebilmektedir. Örneğin, piyasaya, 
özellikle de büyük işletmelere ve tüketicinin pasif rolüne karşı isyan, Burning Man adlı 
aktivism hareketindeki ana temadır. Bu hareketin katılımcıları marka ismi ve logolarını 
kapatmakta, aynı zamanda işletmeleri ve tüketicileri aşağılama davranışı 
sergilemektedirler (Kozinets, 2002,s.28). 

Yine tüketimcilik ve reklam üzerine eleştirel görüşleriyle bilinen bir yayın olan 
reklam avcıları (adbusters) dergisi  ‘kültür karışıklığını’ ya da birtakım isyan 
yöntemlerini teşvik etmektedir. Buradan hareketle bu iki grubun üyelerinin sinik 
tüketiciler grubunda ele alınması son derece doğal olacaktır. Güven duygusuna dair 
ihanet algısı sinik tüketicilerin kimi zaman aşırı uçlarda seyreden bu gibi davranışsal 
tepkilerinin temelidir. Bu bireyler örneğin bir web sitesi aracılığıyla şikayetlerini 
kitlelere ulaştırabilmekte ve böylece bir sinizm kültürü yaratabilmektedirler. Tüketiciler 
tarafından yaratılan bu websiteleri hem bir misilleme ya da intikam aracı olmakta hem 
de tüm tüketiciler için piyasayı daha etik bir noktaya getirme çabalarına destek 
olmaktadır (Helm, 2006:19). Bu tür toplu hareketlerin bireysel tepkilerden çok daha 
yıkıcı olabileceği unutulmamalı ve bu tür hareketlere dönüşme potansiyeli gösteren 
kötüleme davranışlarına çok daha hızlı müdahale edilebilmesi gerekmektedir. Tüm bu 
çabaların ise marka ya da işletmeye fazladan maliyet getireceği açıktır. 

Tüketici sinizmine dair olumlu bir bakış açısı getiren ve bu tutumun tüketicileri 
bilinçlenme ve farkındalığa hazırladığını dile getiren, Odou ve Pechpeyrou (2011:1805) 
da yaptıkları çalışmada tüketici sinizmi kavramını sebeplerden başlayarak sonuçlarına 
doğru genel bir süreç halinde ifade etmektedirler. Bu çalışmaya göre, tüketiciler tüketim 
deneyimleri sırasında pek çok defa tatminsizlik duygusu yaşamaktadırlar. Tüketiciler 
hayal kırıklıkları ve aldatılma hislerine yol açan bu tür satın ama deneyimleri sonrasında 
manipüle edildiklerinin ve firmalar tarafından sürekli şekilde abartılı ikna çabalarına 
maruz bırakıldıklarının farkına varmaktadırlar. Yaşanılan bu olumsuz tüketim 
deneyimleri ve farkındalık tüketicilerde iki tür bilinçlenmeye yol açabilmektedir. Birinci 
tür bilinçlenme olan tüketime karşı bilinçlenmede, tüketiciler pazarlamacıları sahte 
söylemler üreten kaynaklar olarak görmekte ve sonrasında da pazarlama tekniklerine 
karşı bir direniş geliştirmektedirler. Pazarlama tekniklerine karşı sergilenen bu direniş, 
savunmacı ya da saldırgan sinizm şeklinde kendini gösterebilmektedir. Savunmacı tarz 
sinizm davranışı sergileyen tüketiciler, firmaların tamamen kendi çıkarlarının peşinde 
olduklarını, bu sebeple de onların ikna teşebbüslerinden korunulması gerektiği inancı 
taşımaktadırlar. Saldırgan sinizm türü davranışta ise piyasadaki herkesin kendi 
çıkarlarını düşündüğü ve aldatılmadan önce elde edebileceğiniz herşeyi elde etmek 
gerektiği düşüncesi hakimdir. Kişinin yaşam bilincine ulaşması şeklinde karşımıza 
çıkan diğer bilinçlenme türünde ise, pazarlamacıların bir suni ihtiyaçlar üreticisi olarak 
kabul edilmesi ve tüketim yoluyla mutluluk elde etme çabalarına karşı bir bilinçlenme 
söz konusudur. Bu tür bilinçlenmede tüketimci ideolojiye karşı bir direniş dikkat 
çekmektedir. Bu direniş ise yıkıcı ve etik sinizm şeklinde kendini göstermektedir. Yıkıcı 
tür sinizm davranışında bir aktivist mantığıyla diğer tüketicilerin piyasadaki tüketim 
kodlarını çözmelerine yardımcı olunmakta ve tüketimci ideoloji güçlü bir şekilde 
eleştirilmektedir. Etik tür sinizm davranışında ise bireyin bir anlamda özgürleşmesi ve 
grup hareketlerinden sıyrılarak suni ihtiyaç ve zevklerden kendini kurtarması ve 
değerlendirme kriteri olarak da sadece kendi yargılarını kabul etmesi sözkonusudur. 
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Bahsedilen bu bilinçlenme türlerinden ilkinde bilinçlenme konusunun mikro 
düzeyde marka ya da ürünler konusuna odaklandığı diğerinde ise daha genel bir 
bilinçlenme yoluyla bir hayat görüşü ortaya çıktığını söylemek mümkün olabilecektir. 
Her ne kadar her iki tür bilinçlenme de markalar açısından bir risk doğursa da, özellikle 
tüketime karşı bilinçlenmenin marka ve ürün açısından daha hızlı kendini gösterebilecek 
bir risk taşıdığı değerlendirilmektedir. Yaşam bilinci konusu ise artık marka ve ürün 
vurgusu yapmaması ve bir yaşam felsefesi yaratması sebebiyle daha sosyoloji temelli 
bir durum ortaya koymaktadır. 

Farklı çalışmalarda farklı yönlerine değinilen bu sonuçların aşağıdaki gibi 
maddelenmesi tüketici sinizminin sonuçlarının daha net görülebilmesine yardımcı 
olacaktır; 

1. Markaya karşı soğukluk 
2. Dikkatli Satın Alma Davranışı 

3. Markayı terk etme 
4. Negatif wom 

5. Boykot grupları ve Tüketici sitelerine üyelikler 
6. Şiddetli protestolar 

7. Reklam tahrifleri-Vandalizm 
8. Bilinçlenme ve Sorgulama  

3. Sonuç ve Öneriler  
Şirketlerin dürüstlükten yoksun olduğu inancı ve belirli markalardan kaçınma gibi 

negatif duygularla karakterize edilebilen tüketici sinizmi kavramı, bir tutum olması 
itibarıyla, tüm diğer tutumlar gibi geçmiş yaşantılar ve edinilen tecrübelerin doğal bir 
sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır. Kimi zaman basit bir tatminsizlikle ilk adımları 
atılan, kimi zaman da marka ile yaşanılan olumsuz bir deneyimle pekiştirilebilen 
tüketici sinizminin reklam mesajlarından (Pollay, 1986) ve diğer tüketicilerin 
yorumlarından (Kozinets, 2002:25) da etkilenebildiği görülmektedir. 

Marka ya da firmaya güven kaybıyla sonuçlanan tüketici sinizmi, çoğu zaman 
sadece bu güven kaybıyla kalmamakta, çok daha farklı boyutlarda davranışa 
dökülebilmektedir. Yaşanılan tatminsizliklerin başkalarına anlatılmasından, reklam 
mesajlarının tahrif edilmesine (Helm, 2004:19) oradan toplu boykotlara kadar 
uzanabilen sonuçlara sahip olabilmektedir (Aron, 2001:115).  

Günümüzde bilginin ışık hızıyla yayıldığı göz önüne alındığında, sinik bireylerin 
marka ya da firmaya verebilecekleri zararın boyutları çok büyük olabilecektir. Bu 
bağlamda tutundurma ve müşteri bağlılığı gibi hayati konularda hiçbir masraftan 
kaçınmayan firmaların, tüm bu masrafları boşa çıkarabilme potansiyeline sahip tüketici 
sinizminin farkında olmaları gerekmektedir. Konunun içeriği ve boyutlarının doğru 
analiz edilmesi, tüketicilerde oluşan bu olumsuz tutumun daha ilk evrelerinde tespit 
edilmesi ve davranışa dökülmesini engelleyebilecektir. 

Bu bağlamda, sinizmin sebepleri arasında değerlendirilen olumsuz tecrübeler ve 
tatminsizlikler probleminin çözümü öncelikle tüketiciyle yakın bir diyalogu 
gerektirmektedir. Tüketiciyle kurulması gereken bu yakın diyalog ve iletişimin en 
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önemli ayaklarından birisi çalışanlardır. İşletmelerin yaşanacak olumsuzlukların ortaya 
çıkardığı sorunlar konusunda bilgili olması, gerek vereceği tepkiler konusunda gerekse 
de güven sağlama noktasında son derece önemli görülmektedir. Çalışanların tüketici 
davranışları konusunda eğitilmeleri firmanın geleceğe daha güvenle bakmasını 
sağlayabilecektir. 

Öte yandan, tüketici sinizminin sebepleri arasında görülen reklam iletişimindeki 
aldatıcılık konusu da firmaların üzerinde dikkatle durmaları gereken bir diğer konu 
olarak dikkat çekmektedir. İşletmeler reklam mesajlarının içeriğini hazırlarken tek ve 
yeter amaç olarak tüketiciyi etkilemeyi görmemeli, bu etkiyi uyandırmaya çalışırken 
yanıltıcı ya da aldatıcı içeriğin uzun vadede markaya yönelik olumsuz getirileri 
olabileceğini de değerlendirmelidirler. Reklamlar konusunda tüketicilerin görüş ve 
yorumlarının alınması da güven verme konusunda etkili bir adım olabilecektir. Zira 
reklamda aldatıldığı hissine kapılan bir tüketici firmaya düşüncelerini iletebildiği 
takdirde, reklamın amacı konusunda olumsuz düşüncelere girmekten ve sonucunda 
sinik bir tüketici haline gelmekten kurtarılabilecektir. En yaygın tüketici sinizmi 
türünün savunmacı sinizm olmasından hareketle, firmaların çıkarcı olduklarına ve 
tüketiciyi ikna teşebbüsleriyle aldatmaya çalıştıklarına dair inanç, firma ya da 
markaların üzerinde dikkatle durması gereken bir konu olarak ele alınmalıdır. Özellikle 
reklamlar ve olumsuz deneyimlerle güçlendiği bilinen bu sinizm türü ile mücadele 
edilirken, tüketiciler çok iyi gözlemlenmeli ve reklamların gerek içeriği gerekse de 
kullandıkları dil dikkatle hazırlanmalıdır. 

Bunun yanında özellikle sinizm eğilimine sahip tüketicilerin önemsenmedikleri ya 
da haklarının ciddiye alınmadığı şeklindeki düşüncelerinin önüne geçebilme adına, 
tüketiciye sorunlarını dile getirme imkanı verilmelidir. Bu imkan şikayet mesajları 
yazabilmenin yanında, müşteri temsilcileriyle doğrudan görüşebilme imkanlarının 
artırılması şeklinde de zenginleştirilebilmelidir. Gelen şikayet ya da öneriler konusunda 
tüketiciye mutlak surette bir dönüş yapılması sinizm eğilimli bireyler başta olmak üzere 
tüm tüketicilerde olumlu izlenimler uyandırabilecektir. İşletmelerin tüketici yorum 
siteleri, forumlar ya da sosyal medyayla yakından ilgilenen bir ekibinin bulunması ve bu 
ekibin işletme ya da marka hakkında paylaşılan olumlu ya da olumsuz tüm mesajları 
dikkatle analiz etmesi ve sonuçları düzenli raporlar halinde yönetime bildirmesi de 
faydalı olacaktır. 

Tüketicilerin tatminsizliklerine vaktinde cevap verebilen, onlarla bir güven ilişkisi 
kurmayı başarabilen firmalar sinik düşmanlar olarak tabir edilen bir potansiyel düşmanı 
sadık bir firma dostu haline getirebilecektir. Özetle burada en temel konunun karşılıklı 
güveni sağlama adına doğru ve etkili bir iletişim sistemi kurmak ve işletmek olduğunu 
söylemek yararlı olacaktır. Çünkü Odou ve Pechpeyrou (2011) dile getirdiği pazarlama 
tekniklerine karşı ve tüketim ideolojisine karşı bilinçlenme beraberinde bir tüketici 
direnişini getirmekte bu tür bir direniş ise markadan başlayarak tüm piyasaya karşı bir 
tüketim karşıtlığı ile sonuçlanabilecektir. Buradan hareketle firma ve markaların tüketici 
sinizmi sonucu oluşacak direnişi nötralize edebilecek adımlar atması ve bu adımlarda 
temel amaç olarak markanın tüketicinin bir çıkar rakibi olmadığı mesajını vurgulaması 
ve güven oluşturması gerekmektedir.  

Tüketici sinizmi konusunu ana hatlarıyla bir çerçeve içine almayı amaçlayan bu 
çalışmanın ışığında, yapılacak bundan sonraki çalışmalarda farklı sektör ve gruplardaki 
tüketicilerin tüketici sinizmini ölçebilme adına bir tüketici sinizmi ölçeği geliştirme 
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yoluna gidilebilir. Sonrasında ise tüketicilerin sinizm düzeyleri ortaya konularak bu 
tutumun pazarlamanın farklı konularıyla ilişkileri ele alınabilir. Özellikle reklam 
mesajları, müşteri temsilcilerinin davranışları ve halkla ilişkiler mesajları gibi konuların 
tüketici sinizmi üzerindeki etkileri konusunda derinlemesine çalışmalar yapmak yararlı 
olacaktır.Bu konuda özellikle online ortamlarda artık bir güç haline geldiği net bir 
şekilde görülebilen e-wom (Güven, 2013) faktörü ve de özellikle negatif e-wom’un 
tüketici sinizmi ile ilişkisi konusu derinlemesine tahlile ihtiyaç duyan konulardan birisi 
olarak değerlendirilmektedir. 
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Extensive Summary 
In our modern world where consumer behaviours are essential for the future of the 

brand, the attitudes in the minds of consumers are getting more and more important. As 
attitudes are largely resulted from the experiences, consumers can have negative 
attitudes following the negative experiences with the brands.  

Todays’s customers experience several consumption every single day and these 
experiences are causing the customers to develop new attitudes towards the brand or the 
company itself. When it comes to the consumption experiences of the customers, the 
negative experiences which will affect the customer trust adversely can be the reasons 
of damages or loses of the brand in the long run. Trust, one of the important determiners 
of the realtionship quality between people, is also regarded to have the same effect on 
the communication between the customer and the brand. It is widely accepted that this 
relationship must be driven on the basis of trust again. When it is damaged, the potential 
problems for the brand or the company will be on the way. 

Negative experiences and particularly dissatisfactions can be accepted as the most 
important underlying factors of a newly emerged concept in organizational behaviour : 
‘consumer cynicism’.  According to the common view in marketing literature, the 
buying experiences between the brand and the customer have an impact on consumer 
socialization period and shaping the consumer attitudes. The negative experiences, lived 
in the market, can lead a perception that the companies are always oppurtunist and self-
seeker. Such a perception will, as a result, be the reasons of the cynical attitudes for the 
customers. The most essential studies in the field (Stanley et al., 2005; Andersson, 
1996; Dean et al., 1998) are agreed that cynicism is negative attitude which can be both 
broad and specific in focus, and has cognitive, affective, and behavioural components”.  

Cynicism is commonly related to suspicion, mistrust, skepticism, and distrust of 
agent's motives, as well as reactions of dissatisfaction, alienation, and resistance or even 
hostility towards the agent. Classification of these related constructs according to the 
cognitive, affective and behavioural components of attitude defines the scope of 
cynicism represented in the literature. Realizing that company-customer relationship is 
also in need of tust and when it is broken, the consumer develops a negative attitude 
toward the product or the company. This negative attitude can be called as ‘consumer 
cynicism’. This study, setting out from the general cynicism concept, deals with a 
general literature review about a specific kind of cynicism, known as ‘consumer 
cynicism’ and aims to put a general frame about the content, the antecedents and the 
consequences of consumer cynicism. The study also tries to prepare a base review for 
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the future research on consumer cynicism which is coming to the fore in the marketing 
field every other day. 

When we talk about cynicism as a negative attitude, we will come across with 
some underlying reasons. Although the reasons are varied and extensive in the related 
literature, some of them come to the fore. When viewed from the aspect of Pollay 
(1986:19), cynicism functions as a defence mechanism not only against the the intention 
and aims of the brands but against the persuasion attempts of the marketing messages as 
well. Cynicism, in that way, is used by the customers to stand against the marketing 
tactics of the brands and its is regarded to be related with a scepticism both towards 
consumption idelogy and towards the general market. Just like the marketers neglecting 
all the moral values while trying to reach the goal, cynical the consumers can also have 
a potential of abusing other consumers (Kretz, 2010 as cited in Odou and Pechpeyrou, 
2011:1799).   

These statements of Pollay pay attention to the the viewpoint of advertisements in 
no noubt.  When taken into consideration that today’s consumers are more conscious 
and inquisitive than ever, we can easily say that the reliability levels of advertisements 
in the eyes of the consumers are not so high. That kind of feelings towards 
advertisements can be an important factor to trigger cynical attitudes. 

The belief that advertisements are the instruments transmitting the messages 
exaggeratively are shared not only by the researchers but by the consumers as well. At 
that point  (Pollay, 1986:29) states that ‘Because virtually all citizens seem to recognize 
this tendency of advertisement language to distort, advertising seems to tum us into a 
community of cynics, and we doubt advertisers, the media, and authority in all its 
forms. Thus, we may also distrust other received wisdoms from political authorities, 
community elders, religious leaders, and teachers of all kinds’ and again (Pollay, 
1986:23) ‘We like to think of ourselves as personally immune to advertising's 
inducements. This is clearly a delusion for some or perhaps many or even most of the 
public’. As it is seen cynical attitudes can be courced from different reasons.  

Such a kind of negative attitude have some absolute impacts on the brand and the 
company as well. The consumers, losing confidence in the brand and having an opinion 
that the brands abuse the consumers, in other words cynical sonsumers, will have a high 
potiential to give harm to the brand or the company especially in this internet age. From 
the aspect of attitude, the unsatisfied consumers can react in a three-dimensional way. 
This reaction can sometimes be affective, sometimes cognitive and sometimes 
behavioural reaction. 

The affective dimension is the negative feelings of the consumers about the brand 
or the company especially when they are sunsatisfied with the buying experiences in the 
market. So the disappointments following the unsatisfying consumption experiences 
and the negative feelings after that can be evaluated in the affective dimension of 
cynicism. 

When it comes to the cognitive dimension of cynicism, we need to mention the 
beliefs in the consumers’ minds that the brand or the company is unreliable, self-keeper 
and they never give up abusing the consumers. The reason here is that they have 
experienced disappointments repeatedly and their rights haven’t been regarded as 
valuable (Bougie et al., 2003:389). 
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Especially when they are convinced that the brand or the company itself is the 
responsible for their unsatisfying buying experiences, the consumers can exhibit some 
certain and usually predictable behaviours. This behavioural dimension, probably the 
most damaging one for the brand, can be seen in a variety of behavioural reactions. 
Those kinds of reactions can be seen in a variety of different forms from ‘vigilant 
buying’ to the actions of punishment attempts against the brand sometimes. All these 
behavioural reactions can be reflections of increasing cynicism in the consumers. 

Among the reactive consumer behaviours are vigilant buying, complaint, negative 
wom, and revenge in the related literature. These reactions of cynical consumers are 
regarded as vital to analyse especially for their damaging potential on the brand 
(Forehand and Grier, 2003:349).  

In more violent reactions, consumer rebellion or upheaval is another 
compensation or defence method for the cynical consumers. These kinds of reactions, 
which can be seen as violent protests (Lacayo, 1999:25),  against the brand, sometimes 
reflect the necessity to correct the unethical behaviours of the brands and can even cause 
to buy second hand items rather than new ones. (Dobscha and Ozanne, 1998:95). This 
reaction is at the same time a protest against the marketing hype. (Chu and Chylinsky, 
2006:2). 

To sum up, consumer cynicism is a negative attitude of the consumers against the 
brand or the company. This attitude can be resulted from many different factors but 
whatever the reason is, its results can be so damaging for the brands. To be able to avoid 
cynical conusmers’ damaging impacts, the companies must be able to deal with the 
reasons effectively. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı, hizmet kalitesinin beş boyutunun müşteri memnuniyetine 

etkisini multisektörel olarak incelemektir. Bu anlamda SERVPERF ölçeğini GSM ve 
internet hizmet sektörüne uygun bir şekilde düzenleyerek uygulamak suretiyle veri 
toplanmış ve toplanan bu veri Yapısal Eşitlik Modeli yöntemiyle incelenerek hipotezler 
test edilmiştir. Ortaya çıkan analiz sonuçlarına göre GSM ve internet sektöründe her beş 
boyutun hizmet kalitesini anlamlı bir şekilde etkilediği yeterli kanıtla desteklenmiştir. 
Her iki sektör incelendiğinde, hizmet kalitesindeki bir birimlik yapılan iyileştirmenin 
müşteri memnuniyetine GSM sektöründe 0,86 ve internet sektöründe ise 0,93 birimlik 
etki ettiği görülmüştür. Ayrıca, bağımlı ve bağımsız değişkenler arası anlamlı 
farklılıkları ortaya koymak adına ilgileşim ve ANOVA testleri uygulanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kalitenin boyutları, Hizmet kalitesi, Memnuniyet, ServPerf. 
Abstract 

The aim of this research is to investigate the effect of the five dimensions of 
service quality on customer satisfaction in a multisectoral area. In this manner the data 
has been collected by reorganizing and applying the SERVPERF scale for GSM and 
internet service sectors. Collected data has been used to test the hypthesis using 
Structural Equation Modeling.  Test results clearly indicated that all five dimentions 
have meaningful effect on service quality in both GSM and internet sectors. Results also 
show that in case of one unit increase on the service quality has 0,86 unit effect on GSM 
customer satifcation and 0,93 unit effect on Internet customer satısfaction. Moreover, 
correlation and ANOVA tests were proposed in order to elaborate the significant 
differences between dependent and idependent variables. 

Keywords: Dimensions of quality, Service quality, Satisfaction, ServPerf 
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Giriş 

Günümüz bilgi ve iletişim çağında, iletişim sektörü tüm ülkelerde olduğu gibi 
ülkemiz ekonomisinde de çok önemli yer edinmiştir. Türkiye’de iletişim hizmetleri PTT 
İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından verilirken; bu hizmeti verme işlevi 1995 yılında 
Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketine devredilmiştir. Kurum büyük ve kapsamlı 
yatırımlar yaparak iletişim alt yapısını iyileştirmiştir. Sonraki yıllarda 
Telekomünikasyon A.Ş. özelleştirilerek Türk Telekom adı altında bu hizmeti vermeye 
devam etmiştir. Bu süre zarfında dünyadaki sesli iletişimdeki büyük değişimler 
Türkiye’de de etkisini göstermiş, 1994 yılında Turkcell ve ardından diğer GSM “Global 
System For Mobile Communications” operatörleri faaliyet göstermeye başlamışlardır. 
Günümüze baktığımızda, bu hizmet sektöründeki pazar payının büyüklüğünden dolayı, 
internet ve GSM sektöründe birçok özel yatırımcının çok ciddi altyapı maliyetlerine 
girerek bu pazarda yerlerini aldıkları görülmektedir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu’nun (BTK, 2014: 29-40) faaliyet raporuna göre, bu sektörde faaliyet gösteren 
işletmelerin 2014 yılı sonu itibarıyla net satış gelirleri toplamı 35,5 milyar TL'ye 
ulaşmıştır.  Ayrıca, toplam gelirlerdeki payını sürekli artıran mobil işletmecilerin pazar 
payı 2014 yılında %57,5 olmuştur. İnternet işletmecilerinin en büyüğü olan Türk 
Telekom’un payı %21,7 ve diğerlerinin payı ise %20,8 seviyelerindedir. Bu raporda 
2014 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 41,3 milyon internet abonesi bulunduğu ve 
2014 yılında bir önceki yıla göre toplam internet abone sayısında %27 oranında artış 
görülmüştür. Ayrıca 2014 yılı sonu itibarıyla GSM abone sayısının 58,3 milyona 
ulaştığı, bunların sırasıyla Tukcell (%48,2), Vodafone (%29,1) ve Avea (%22,7) pazar 
paylarına sahip şirketler olduğu belirtilmektedir.  

Bu sonuçlardan anlaşılacağı gibi hızla gelişen ve de pazar payının gittikçe arttığı 
ülkemizde, internet ve GSM hizmet sektörü rekabet üstünlüğü sağlamak adına pek çok 
çalışma yapmaktadırlar. Hızla büyüyen bu pazarda bilinçlenen müşterilerin, değişen 
ihtiyaçlarına bağlı olarak sunulan hizmetten beklentileri de artmış ve dolayısıyla kalite 
kavramı ön plana çıkmıştır. İletişim sektörü bu kapsamda sadık müşteri edinmek adına, 
müşterileriyle uzun soluklu ilişki kurabilmek ve memnuniyetlerini sağlamak için vermiş 
oldukları hizmet kalitesini arttırmayı hedeflemişlerdir. Bunu yapabilmek için, öncelikle 
müşterinin ne istediğini ve ne beklediğini iyi anlayabilmek; diğer bir deyişle pazar 
araştırmasını doğru yapmak gerekmektedir. 

Bu araştırmanın amacı, hizmet kalitesinin beş ana boyutunun müşteri 
memnuniyetine etkisini incelemektir. Bu anlamda Türkiye’de iletişim sektöründe 
bulunan GSM ve internet hizmeti veren servis sağlayıcılarını içeren multisektörel bir 
çalışma kurgulanmıştır. Çalışmaya temel teşkil eden teorik model, literatürde yer alan 
hedef kitlenin hizmeti aldıktan sonraki deneyimlerini değerlendirerek hizmet kalitesi ile 
ilgili tespit yaptıracak olan SERVPERF ölçeği boyutlarından yararlanılarak 
geliştirilmiştir. Ölçülen memnuniyet boyutlarından yola çıkılarak, müşterilerin GSM ve 
internet servis sağlayıcılarından aldıkları hizmete karşı duydukları memnuniyet bir 
model aracılığı ile ortaya konulmuştur. Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak, değişkenler 
arasındaki ilişkiler analiz edilmiş ve sonuçlar raporlanmıştır. Bu çalışma, müşterilerin 
tercihlerini anlayarak servis sağlayıcı şirketlerin verdikleri hizmetlerini gözden geçirme 
ve geliştirmeleri konusunda fikir sahibi edecektir. 
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1. Hizmet Kalitesi 

1.1. Hizmet Kavramı 
Ortamına göre farklı anlamlarda kullanılan “hizmet”, Latince kökenli bir kelime 

olup köle / hizmet sağlayan anlamına gelen 'servitium' sözcüğünden 'servus' türetilmiştir         
(Gerson, 2016: 9).  Günümüzde köleliğin kalkması ve kelime olarak günlük hayatta 
çokça kullanılan hizmet kavramının; soyut, dayanıksız, değişken (Altan vd., 2003), 
ayrılmazlık ve heterojenlik  (Ghobadian vd., 1994; 44-46) özelliklerinden dolayı 
günümüze kadar araştırmacılar ortak bir tanım üzerinde mutabık kalamamışlardır. 
Bundan dolayı literatürde pek çok farklı tanımına rastlanmaktadır. İktisat terimleri 
sözlüğünde: “gereksinimleri karşılama ve üretildiği anda tüketilme özelliklerine sahip 
her türlü etkinlik” olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Goetsch ve Davis hizmeti, “hizmet 
başka birisi için iş icra etmektir” şeklinde tanımlarken (Goetsch ve Davis; 1998; 104);  
Kuriloff vd., ise hizmeti, “tüketici ihtiyaçlarının tatmin edilmesi amacıyla meydana 
getirilen maddi niteliği olmayan bir üründür” (1993: 247) şeklinde tanımlamıştır.  

1.2. Hizmet Kalitesi ve SERVPERF 

Her sektörde kalite, gerek ulusal piyasalarda gerekse de uluslararası arenada çok 
etkili bir silah hükmündedir. Bu parametre, şirketin piyasa hacmini, rekabet gücünü ve 
müşteri memnuniyetini artırmasında çok etkili olmaktadır. İçinde bulunduğumuz çağda, 
piyasalarda rekabet daha zorlaşmış ve rekabete bağlı olarak müşteri bağlılığını 
sürdürülebilir kılmak oldukça zorlaşmıştır. Bu bağlamda müşteri bağlılığını sürekli hale 
getirmenin önemli faktörlerinden biri de müşteriyi memnun etmek olduğu düşünülebilir. 
Piyasada tutunabilmek için verilen hizmetin rakiplerinize göre farklı olması gerekir. 
Hizmet sektöründe ise bu oldukça güç bir durumdur. Ancak bu, verilen hizmetlerin 
sürekli iyileştirilmesi ve de yenilenmesiyle başarılabilir (Mucuk 1998: 74). Kaliteli ürün 
ve hizmetler her hizmet sağlayıcıdan beklenen yegâne şeylerdir. Zeithaml ve 
arkadaşlarına (1990) göre “mükemmel hizmet kendi masrafını fazlasıyla çıkaran 
hizmettir, çünkü bu tür hizmet sadık müşteri kitlesi oluşturur ve sadık müşteri firmayı 
seçtiğine memnun olan ve bu memnuniyeti başkalarıyla paylaşan müşteridir”. Bunun 
için öncelikle pazar araştırması, müşterinin ne istediğini ve ne beklediğini iyi 
anlayabilmek için yapılır. Bunu gerçekleştirmenin yollarından biri de müşterinin istek 
ve beklentilerini ona direkt olarak sormaktır. Sonuç itibariyle buradaki amaç hizmet 
kalitesini artırmaktır.  

Hizmet Kalitesi, “uzun dönemli bir performans değerlendirmesi sonucunda ortaya 
konulan bir tutumdur” (Hoffman ve Bateson, 1997: 298). Malik (2012) müşterilerin 
satın aldıkları ya da alacakları ürün ve hizmetin araştırmasını yaparken alternatif 
hizmetlere, diğer müşteri tecrübelerine ve kendi beklentilerini karşılama düzeyine 
bakarak karar verdiklerine vurgu yapmış, bu konuda firmaların hizmet sunum 
sistemlerinin tümünü ele alarak müşteri beklentilerine cevap vermeleri gerektiğini 
savunmuştur (Malik, 2012: 70). Ayrıca Taşkıran (2007) hizmet kalitesine; insan, 
işlemler ve süreçler, teknoloji, profesyonel ve çevre özelliklerinin de etki ettiğini 
belirterek, bu özelliklerin biri ve ya birkaçını önemsemek veya öncelik vererek olumlu 
yönde hizmet kalitesini etkileyeceğini savunmuştur. 

Deneysel bir çalışmada Zeithaml ve arkadaşları (1990: 20-23), aşağıda sıralanan 
hizmet kalite boyutlarının hizmet kalite modelini (SERVQUAL) etkilediğini bulmuştur. 
Bunlar: 
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• Fiziksel Görünüm: Binalar, ekipmanlar, iletişim araçları olarak tanımlanabilir. 

• Güvenilirlik: Taahhüt edilen hizmetin zamanında ve istendiği şekilde 
yapılmasıdır. 

• Heveslilik: Müşteriye yardımcı olmaktaki isteklilik ve dakik hizmet sağlamak 
olarak tanımlanabilir. Müşteriyle iletişim halinde olmak, müşteriyi dinlemek, 
istek ve gereksinimlerini anlamak, müşteriyi bilgilendirmek ve onların 
anlayacağı dilden konuşmaktır. 

• Güvence: Çalışanların bilgisi ve yaptıkları işte kendilerine duydukları güvenin 
oluşturduğu güven ortamı olarak tanımlanabilir. 

• Empati: Hizmet sağlayıcının müşteri ile ilgilenmesi ve kişisel seviyede özen 
göstermesidir. 

SERVQUAL ölçeği, hizmet kalitesini ölçmede kullanılan 22 soru ve beş temel 
boyuttan oluşan bir enstrümandır. Müşterinin beklentilerini anlamak, kaliteli bir hizmet 
sağlamanın ilk şartıdır. Müşteri firmanın hizmet kalitesini değerlendirirken kendi 
beklentileriyle hizmet sağlayıcının ne anladığını karşılaştırır (Parasuraman vd., 1991). 
SERQUAL ölçeğindeki ana problem, hizmet kalitesinin ölçülürken müşterinin 
beklentisiyle hizmet sağlayıcının ne anladığı arasındaki farkın mı; yoksa sadece hizmet 
sağlayıcının ne anladığının mı kullanılacak olmasıdır. Asıl amaç sağlanan hizmetteki 
eksik ve problemleri teşhis etmekse; hizmet sağlayıcının ne anladığından müşteri 
beklentileri çıkarılarak doğru sonuç elde edilebilir (Zeithaml vd., 1996).   

1992 yılında Cronin ve Taylor, SERVQUAL ve kendilerinin önerdiği hizmet 
kalitesinin performansa dayalı ölçümü ile ilgili SERVPERF ölçeği hakkında yaptıkları 
araştırmada; sadece müşterilerin algılarını esas alan SERVPERF ölçeğinin, hizmet 
kalitesi ölçümünde yeterli olduğunu savunmuşlardır. Bu model, SERVQUAL 
ölçeğindeki beş temel boyuttan oluşan 22 soruyu içermekte, ancak sadece performansa 
odaklanmakta ve müşteri beklentilerini kapsam dışı bırakmaktadır.  

2. Müşteri memnuniyeti   
Günümüz rekabetçi piyasa şartlarında şirketler, ayakta kalabilmek için müşteri 

beklentilerinin ne olduğunu iyi tespit edip ona göre bir strateji belirlemelidirler. Bir 
şirketin temel amaçlarından biri de müşteriyi memnun etmektir. Buna göre 
memnuniyet, sağlanan hizmet kalitesinin müşteri beklentilerine ve onun üzerine çıktığı 
durumlarda gerçekleşen bir histir (Kotler, 1997; Looy vd., 2003; Su, Swanson, ve Chen, 
2015). Hellier ve arkadaşlarına  (2003) göre müşteri memnuniyeti: ‘müşterinin ürün 
veya hizmetin arzu, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılama yetisinden kaynaklanan genel 
memnuniyet derecesi, yapılan ürün veya hizmet tercihinin rakiplerine göre meydana 
getirdiği iç huzur ve rahatlık hissidir’. Bu anlamda müşteri memnuniyeti sağlanan 
hizmet kalitesine doğrudan bağlıdır (Minazzi, 2008).   

Zeithaml, Parasuraman ve Berry’ye (1990)  göre müşteriye göre hizmet kalitesini 
belirleyen birçok unsur vardır. Bunların başında ise fiyat gelir. Müşteriler genel olarak 
daha pahalı olan hizmetlerin daha kaliteli olduğunu düşünür. Düşük fiyatın ise kalitesiz 
hizmet için bir bahane olmadığına inanırlar. 

Müşteriler neyi alacakları konusunda kendi iradelerini kullanırlar ve bunu 
yaparken de en kaliteli ürünü en uygun fiyata nasıl alabilirimin hesabını yaparlar. 
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Müşterilerin ortak gereksinimleri altı ana başlıkta toplanmıştır. Bunlar (Schonberger ve 
Knod, 1994): 

• Yüksek Kalite: Müşteri yüksek kalitede, az problemli, rahat kullanabileceği, 
doğayla barışık olan ve kendi ihtiyaçlarına tam cevap verebilecek ürün arar. 

• Düşük Fiyat: Yüksek rekabet ortamı muhtemel müşteriyi pazarlık uzmanı haline 
getirmiştir. Doğal olarak müşteri en kaliteli ürünü en düşük fiyata almanın 
yollarına bakar. 

• Kaliteli hizmet: Hizmet elle tutulabilen bir şey olmadığından herhangi bir üründe 
hizmet kalitesi tespiti yapmak mümkün değildir. Ama ürünün müşteriye 
ulaştırılma şekli ölçülebilir ve burada hizmet sağlayıcının tavır ve davranışları, 
müşteriyle olan münasebeti büyük önem arz eder. Kaliteli hizmet tek atımlık 
kurşun gibidir, doğru nişan alınmazsa müşteriyi uzaklaştırır. Müşteri odaklı 
sağlanan hizmet ise, müşteriyi memnun ettiği gibi aynı hizmet sağlayıcıyla 
tekrar çalışma olasılığını büyük oranda artırır. 

• Ürün ve Hizmet Esnekliği: Müşteri merkezli hizmet iyi hizmettir. Sağlanan 
hizmetin veya ürünün esnekliği müşteri için önemlidir. Çünkü müşteri değişen 
teknolojik ve çevresel şartlara uygun olarak ürününde veya aldığı hizmette 
değişiklikler isteyebilmektedir. Bu değişikliğin müşteriye bakan yönüyle basit 
ve uygulanabilir olması o ürün veya hizmetin esnekliğini gösterir. 

• Hizmet Hızı: Müşteri şirketin ürün ve hizmetlerini sürekli geliştirmesini bekler. 
Zamanın gerisinde kalan ürün ve hizmet anlayışı müşteriyi uzaklaştırır. 
Yenilikler, gelişmeler ve zamanı yakalamak hizmet sağlayıcı adına müşteri 
memnuniyetini artırdığı gibi, yüksek kar getirisi olarak kendini gösterir. 

• Güvenilirlik: Müşteri parasını verdiği ürün veya hizmetin yapılan anlaşmadaki 
gibi olmasını bekler. Zamanında teslim edilmeyen ürün veya zamanında 
sağlanmayan hizmet müşteriyi başka hizmet sağlayıcı arayışına iter. 
Güvenilirliğin hizmet kalite modelinde çok önemli bir boyut olduğu ispatlanmış 
bir gerçektir (Schonberger ve Knod, 1994) 

Hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
söylenebilir (Anderson ve Fornell, 1994; Anderson ve Mittal, 2000). Ancak bu ilişki 
sektörden sektöre, kültürden kültüre ve toplumdan topluma değişebilir, artabilir veya 
azalabilir.  

3. Literatür İncelemesi 

Literatür incelendiğinde hizmet kalitesi hakkında her sektöre yönelik araştırma ile 
karşılaşılmıştır. Öte yandan konuyla ilgili en önemli çalışmalardan birini Parasuraman 
vd. (1988) gerçekleştirdiği görülmektedir. Araştırmacılar çalışmalarında hizmet 
sektöründe kullanılabilecek önemli bir ölçeğin yapısını oluşturmuşlardır. Bu alanda bir 
çok yazarın ((Yıldız,Erdil,2013; Pekkaya, Akıllı, 2013; Nakip, Varinli ve Güllü, 2006; 
Zeynep, 2009;Demir, Eray ve Erguvan, 2015; Aydınlı ve Demir, 2015; Demir, Talaat, 
ve Aydınlı 2015; Demir ve Eray, 2015; Aydınlı ve Kılıç, 2015; Kitapçı vd., 2014; Yang 
vd., 2003; Bezerra ve Gomes, 2015; Çiçek ve Doğan, 2009; Meral ve Bas, 2013) 
çalışmalarında SERVQUAL/SERVPERF adı verilen ölçeği kullandıkları görülmüştür.  
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Türkiye’de GSM ve internet servis sağlayıcıların hizmet kalitesini, müşteri 
memnuniyetini ve müşteri sadakatini ölçmeye yönelik birçok araştırma mevcuttur. 
Bunlardan bazıları: 

Karakaş ve Gökçen (2014) Türkiye’de internet servis sağlayıcıları sektöründe 
müşteri sadakatini etkileyen unsurları sırasıyla; müşteri memnuniyeti, kurumsal imaj, 
değiştirme maliyeti ve müşteri şikâyetleri yönetimi olarak tespit etmiştir (Tekbaş, 2002: 
2). Hotamışlı ve Eleren (2012), GSM hizmet kalitesi kriterlerini sınıflandırarak, diğer 
ülkelerdeki uygulama ve denetime ilişkin bir araştırma yapmıştır. Aydın ve Özer 
(2005), çalışmalarıyla GSM sektöründe müşteri sadakatinin modellenmesi amacı ile 
hizmet kalitesinin içsel değişken olduğu, kurumsal imaj, güven ve değiştirme maliyeti 
değişkenlerini etkilediğini ve bu üç değişkenin de müşteri sadakatini etkilediğini ele 
alan bir model incelemişlerdir. Nacar (2004: 2), Erzurum’daki GSM sektörüne yönelik 
müşterilerin memnuniyetlerini ölçmüş ve GSM operatörlerinin tercihlerinde önemli rol 
oynayan nedenleri belirlemiştir. Afyonkarahisar kapsamında SERVQUAL ölçeğiyle 
yapılan çalınmanın sonucunda, üç GSM operatöründe hizmet boyutları itibariyle 
müşterilerin beklentilerinin tam karşılanamadığı tespit edilmiştir. Ayrıca hizmet kalite 
boyutları bulgularına göre, en yüksek değer fiziksel özelliklerde ve en düşük değer ise 
anlayış boyutunda olduğu görülmüştür (Hotamışlı ve Eleren, 2012) Ankara’da GSM 
abonesi üzerinde, SERVQUAL yönteminin kullanıldığı bir araştırmada, GSM 
operatörlerinin hizmet kaliteleri ölçülmüş ve sırasıyla Türkcell, Vodafone ve Avea 
olduğu görülmüştür. (Berceste ve Baş, 2014). Aydın ve arkadaşları (2007), GSM 
sektöründe değiştirme maliyetinin, müşteri sadakatinin sağlanmasında gerek doğrudan 
gerekse müşteri memnuniyeti ve güven faktörlerinin müşteri sadakati ile ilişkisini 
etkileyerek dolaylı bir rol oynadığını tespit etmişlerdir.  

Ayrıca Türkiye’de multisektörel anlamda GSM ve internet sağlayıcı şirketlerini 
birlikte içeren, müşteri memnuniyeti ve bağlılığını birlikte ele alan çalışmaya 
rastlanılmamıştır. Dolayısıyla, böyle bir araştırmanın yapılması literatüre katkı 
sağlayacaktır. Bununla birlikte, teknolojinin hızla değişmesiyle GSM operatörleri artık 
internet hizmeti verebilmekte ve internet servis sağlayıcıları da beraberinde GSM 
hizmetleri verebilmektedirler. Her iki sektörü kapsayan bu araştırma servis sağlayıcı 
şirketler için yol gösterici olacaktır.  

4. Araştırmanın Amacı ve Modeli 

Bu araştırmanın amacı hizmet kalitesinin beş ana boyutunun müşteri 
memnuniyetine etkisini incelemektir. Bu anlamda Türkiye’de iletişim sektöründe 
bulunan GSM servislerini ve internet servis sağlayıcılarını içeren multisektörel bir 
çalışma kurgulanmıştır. Literatür incelendiğinde kalitenin iki ana boyutta 
değerlendirildiği görülmüştür (Zeithaml,1998): 

• Objektif kalite 
• Algılanan kalite 

Bu çalışmada algılanan kalite bazı çalışmalarda olduğu gibi (Başanbaş, 2012;  
Demir ve Eray, 2015) yalnızca kullanım sonrası müşteri algısını ölçerek 
gerçekleştirilmiştir. 
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Çalışmaya temel teşkil eden teorik model, literatürde yer alan SERVPERF ölçeği 
boyutları faktörlerinden yararlanılarak geliştirilmiştir. Aşağıdaki Şekil 1’de bu araştırma 
için oluşturulan teorik model gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 1: GSM ve internet hizmet kalitesi ile müşteri memnuniyeti arasındaki ilişki için 

önerilen model 
 

Bu çalışmada güvenilir ve geçerli olan 26 değişken bulunmaktadır. Bu değer 5 ile 
çarpıldığında, örnek hacmi 130 olarak bulunur. Bu araştırmanın verileri Ankara’da 
bulunan vakıf üniversitelerindeki öğretim üyesi, araştırma görevlisi, öğrenci ve çalışan 
305 GSM hizmeti kullanıcısından (Avea, Turkcell, Vodafone ve diğer) ve 469 internet 
kullanıcısından (TTnet, Türknet,  Biri,  Doping,  Superonline, Uydunet ve diğer)   
alınmıştır. Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak yapılan çok değişkenli analizler için 
başka bir örnek hacim seçimi de 200-500 arasında olma yaklaşımıdır. Hacim değeri 
500’e yaklaştıkça modelin güvenilirliği de artmaktadır (Kline, 1995: 111). 

Hair ve arkadaşlarına (1998: 637) göre de, Yapısal Eşitlik Modeli’nde maksimum 
olasılık tahmini kullanılacaksa örnek hacmi en az 50 olabilir. Bu değerin çok az olacağı, 
maksimum olasılık veriler arası farkın tespit edilebilmesi için örnek hacmin 500’e 
yaklaştırılması gerektiğini böylelikle tahmin metodunun daha duyarlı olacağıdır. 
Araştırmada ispat edilecek hipotezler şu şekilde sıralanabilir: 
H1 Hizmet kalitesinin boyutları, hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti arasında 
GSM ve internet hizmet sektöründe anlamlı bir ilişki vardır. 
H1a Empatinin, GSM operatör servisi hizmet kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmaktadır.  
H1b Empatinin, internet servisi hizmet kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmaktadır.  
H1c Hevesliliğin, GSM operatör servisi hizmet kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmaktadır. 
H1d Hevesliliğin, internet servisi hizmet kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmaktadır.  
H1e Güvencenin, GSM operatör servisi hizmet kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmaktadır.  
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H1f Güvencenin, internet servisi hizmet kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmaktadır.  
H1g Güvenilirliğin, GSM operatör servisi hizmet kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmaktadır.  
H1h Güvenilirliğin, internet servisi hizmet kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmaktadır.  
H1i Fiziki görünümün, GSM operatör servisi hizmet kalitesi üzerinde anlamlı bir 
etkisi bulunmaktadır.  
H1j Fiziki görünümün, internet servisi hizmet kalitesi üzerinde anlamlı bir etkisi 
bulunmaktadır.  
H2a Hizmet kalitesinin, GSM operatör servisi müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı 
bir etkisi bulunmaktadır.  
H2b Hizmet kalitesinin, internet servisi müşteri memnuniyeti üzerinde anlamlı bir 
etkisi bulunmaktadır.  

5. Metodoloji 

5.1. Demografik Yapı 
Araştırmaya katılanların cinsiyet, yaş aralığı, aylık geliri, eğitim seviyesi, aylık 

aldığı hizmet için ödediği fatura bedeli gibi özellikleri Tablo 1’de verilmiştir 
Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri 

 GSM İNTERNET 
Sayı %Yüzde Sayı %Yüzde 

Cinsiyet Bay 295 63 216 70,6 
Bayan 173 37 90 29,4 

 
 
Yaş 

18-25 39 8,3 10 3,3 
26-35 166 35,4 113 36,9 
36-45 115 24,5 137 44,8 
46-55 97 20,7 36 11,8 
55+ 52 11,1 10 3,3 

 
 
Aylık Gelir 

1000 TL'den az 44 9,4 6 2 
1000-2000 TL 84 17,9 30 9,8 
2000-3000TL 175 37,3 79 25,8 
3000-5000TL 90 19,2 123 40,2 
5000 TL'den Fazla 75 16,0 68 22,2 

 
 
Eğitim 

İlköğretim 10 2,1 2 0,7 
Lise 54 11,5 23 7,5 
Üniversite 207 44,2 142 46,4 
Yüksek Lisans 111 23,7 69 22,5 
Doktora 86 18,4 70 22,9 

 
 
Fatura 

20 TL'den Az 32 6,8   
20-30 TL 145 30,9 26 8,5 
30-50 TL 164 35 168 54,9 
50-100 TL 111 23,7 103 33,7 
100 TL'den Fazla 17 3,6 9 2,9 
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Katılımcıların demografik özellikleri tablosu incelendiğinde, demografik 
bilgilendirme anlamında ankete katılan deneklerin GSM tarafında %63’ünün, internet 
tarafında ise %70,6’sının erkeklerden oluştuğu görülmektedir. Ayrıca yaş aralığı 
incelendiğinde GSM ve internet tarafında 26-35 ve 36-45 yaş aralığında yoğunlaştığı 
görülmektedir. Katılımcıların aylık gelir seviyelerine bakıldığında, 2000-3000 TL gelirli 
katılımcı GSM’de %37,3 ve internette ise 3000-5000 TL %40,2 aralığında yoğun 
katılımcının olduğu görülmüştür.  Eğitim seviyeleri incelendiğinde, her iki tarafta da 
katılımcıların büyük çoğunluğunun üniversite ve üzeri seviyede olduğu görülmüştür. 
Her iki servis sağlayıcı için aylık ödenen fatura miktarları incelendiğinde, 
yoğunlaşmanın GSM tarafında 20-30 TL %30,9 ve 30-50 TL %35, internet tarafında ise 
30-50TL %54,9 ve 50-100TL %33,7 olduğu görülmektedir. Burada dikkat çekici olan 
kullanıcıların internet tarafında 20 TL den az fatura ödemedikleri ve de GSM’den daha 
fazla ödeme yaptıkları görülmektedir.  

Araştırmaya katılanlara hizmet aldıkları GSM ve internet servis sağlayıcılarını 
öğrenmeye yönelik sorular sorulmuş ve elde edilen bulgular Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Servis sağlayıcılar 

GSM Sayı %Yüzde İNTERNET Sayı %Yüzde 

Vodafone 
 

150 32 TTnet 129 42,2 
Turknet 22 7,2 

Avea 117 24,9 Biri 11 3,6 
Doping 9 2,9 

Turkcell 195 41,6 Superonline 80 26,1 
Uydunet 30 9,8 

Diğer 7 1,5 Diğer 25 8,2 

Servis sağlayıcılar tablosunda görüldüğü üzere, katılımcıların GSM tarafında 
%32’lik kısmının Vodafone, %24,9’lik kısmının Avea, % 41’lik kısmının Turkcell ve 
%1,5’lik kısmının ise diğer operatörlerden; internet tarafında ise, yoğun olarak 
%42,2’lik kısmının TTnet ve %26,1’lik kısmının Superonline’dan servis aldıkları 
görülmüştür.  

5.2. Güvenilirlik ve Yapısal Eşitlik Modeli 

Anket ölçeğinde güvenirlik analizi her bir boyut için yapılmış ve güvenirlilik 
analizi bulguları tablosunda (Tablo 3) verilen sonuçlar elde edilmiştir.  

Tablo 3. Güvenirlik analizi bulguları 
Boyutlar Cronbach Alfa Değeri 

Güvenilirlik 0,861 

Heveslilik 0,873 

Empati 0,801 

Güvence 0,848 

Fiziki Görünüm 0,888 

Hizmet Kalitesi 0,957 
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Ankette kullanılan memnuniyet ölçeğinin boyutları için, Tablo 3’te görüldüğü 
gibi, her bir faktörün Cronbach Alfa değerinin 0,70’den yukarıda olmasından dolayı 
yeterince güvenilir oldukları anlaşılmaktadır.  

Modelde kabul edilebilir uyum iyiliği 0,05<RMSEA<0,1 ve 0<=CMIN/DF<=5 
kabul edilebilir değerlerdir (Schermelleh vd., 2003). Yapılan bu ölçeğin yapısal 
denklem modeli ile analizinde, sırasıyla GSM ve internet için elde edilen değerler: 
RMSEA= 0,92 - 0,107, (CMIN/DF)= 4,969 - 4,495’tir. Değerin yapısal güvenirlik için 
kabul edilebilir sınırlar içinde olması ölçeğin yapısal anlamda da geçerliliğinin mevcut 
olduğunu göstermektedir.  

Aşağıdaki Tablo 4’te, GSM tarafında hizmet kalite boyutlarının, hizmet kalitesi 
üzerine etkileri görülmektedir. 

Tablo 4. Hizmet kalite boyutlarının, hizmet kalitesi üzerine etkileri  (GSM) 
Boyutlar   Hizmet Kalitesi Etki Std. Hata Krt. Değ P Standart etki 

Fiziki 
görünüm ß Hizmet Kalitesi 1       0,818 

Güvence ß Hizmet Kalitesi 1,215 0,063 19,142 *** 0,954 

Heveslilik ß Hizmet Kalitesi 0,716 0,051 13,963 *** 0,874 

Empati ß Hizmet Kalitesi 0,502 0,066 7,559 *** 0,985 

Güvenirlik ß Hizmet Kalitesi 1,133 0,073 15,585 *** 0,940 

Tablo 4 incelendiğinde, bütün etkilerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu ve genel 
olarak tüm boyutların hizmet kalitesini yüksek oranda etkilediği görülmektedir. Ayrıca 
GSM servis hizmetlerinde, en yüksek etkinin empati ve güvence boyutunda olduğu da 
görülmektedir. Buna göre, empatide ve güvencede yapılacak bir birimlik iyileştirme 
hizmet kalitesinde sırasıyla 0,985 ve 0,954 iyileştirme etkisi yapacağı belirlenir.  

İnternet tarafında yapılan araştırma sonucunda, hizmet kalite boyutlarının, hizmet 
kalitesi üzerine etkileri Tablo 5’te görülmektedir. 
Tablo 5. Hizmet Kalite boyutlarının, hizmet kalitesi üzerine etkileri  (İNTERNET) 
Boyutlar   Hizmet Kalitesi Etki Std. Hata Krt. Değ P Standart etki 

Fiziki 
görünüm ß Hizmet Kalitesi 1       0,991 

Güvence ß Hizmet Kalitesi 1,022 0,075 13,591 *** 0,93 

Heveslilik ß Hizmet Kalitesi 0,686 0,065 10,535 *** 0,792 

Empati ß Hizmet Kalitesi 0,554 0,075 7,372 *** 0,936 
Güvenirlik ß Hizmet Kalitesi 1,166 0,087 13,436 *** 0,992 

Tablo 5 incelendiğinde, bütün etkilerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
görülmektedir. GSM’de olduğu gibi, internet tarafında da tüm boyutların hizmet 
kalitesini büyük oranda etkilediği görülmektedir. Ayrıca internet servis hizmetlerinde en 
yüksek etkinin, güvenirlik ve fiziki görünüm boyutunda olduğu görülmektedir. Buna 
göre, güvenirlikte ve fiziki görünümde yapılacak bir birimlik iyileştirme hizmet 
kalitesine sırasıyla 0,992 ve 0,991 iyileştirme etkisi yapacağı belirlenir. 

GSM ve internet tarafında, hizmet kalitesi boyutunun müşteri memnuniyeti 
üzerine etkileri ise Tablo 6’da görülmektedir. 
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Tablo 6. Hizmet kalitesinin müşteri memnuniyeti üzerine etkileri (GSM-
İNTERNET) 

                              Hizmet Kalitesi 
 

Müşteri Memnuniyeti Etki Std. Etki   

GSM  Hizmet Kalitesi ß Memnuniyet 1 0,862 

İNTERNET  Hizmet Kalitesi ß Memnuniyet 1 0,930 

Tablo 6 incelendiğinde, hizmet kalitesinin her iki servis sağlayıcıda da istatistiksel 
olarak anlamlı olduğu anlaşılmaktadır. Hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine 
etkisinin internet tarafında daha yüksek olduğu görülmektedir. Ayrıca, GSM tarafında 
hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine etkisinin 0,862, internet tarafındaki hizmet 
kalitesinin müşteri memnuniyetine etkisinin ise 0,93 olduğu belirlenmiştir. Buna göre, 
GSM ve internet tarafında hizmet kalitesine yapılacak bir birimlik iyileştirme, müşteri 
memnuniyetine sırasıyla 0,862 ve 0,93 iyileştirme etkisi yapacaktır. 

Yapısal Eşitlik Modeli’nde yapılan analiz sonuçlarına göre, 13 hipotezin hepsi 
ayrı ayrı ele alındığında, bütün etkilerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu kabul edilmiş 
ve hipotezler H(1, 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 2a, 2b)  kabul görmüştür. 

5.3. Korelasyon ve ANOVA  
GSM ve internet operatörlerinden memnuniyet seviyeleri açısından farklılıkların 

olup olmadığını incelemek için ANOVA Testi uygulanmıştır. Uygulanan bu testte 
ayrıştırma faktörleri olarak sırasıyla yaş, hizmet sağlayıcı, eğitim seviyesi, aylık ödenen 
fatura miktarı ve aylık gelir kullanılmıştır. Post-Ad Hoc Testi’nde grupların homojenlik 
ilkesi göz önünde bulundurularak Tamhane Testi sonuçları değerlendirilmiştir. ANOVA 
Test sonuçları, GSM ve internet hizmeti sağlayıcıları olarak iki kısımda incelenmiştir.  

5.3.1. GSM Hizmeti Sağlayıcıları  

ANOVA Test sonuçlarının incelenmesinden önce korelasyon test sonuçlarının 
dikkat çekici olduğundan dolayı bu test sonuçlarına yer vermek uygun görülmüştür.  

Yaş faktörü değerlendirildiğinde, memnuniyet ile arasında -0,209 seviyesinde 
negatif ve anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Dolayısıyla GSM hizmeti 
kullanıcılarının yaşları artıkça memnuniyetlerinin düşüş gösterdiği söylenebilir. 
Buradan da kullanıcıların yaşları arttıkça beklentilerinin farklılaştığı öngörülebilir.  

Cinsiyet faktörü göz önünde bulundurulduğunda, memnuniyet ile arasında -0,098 
seviyesinde negatif ve anlamlı ve negatif bir bağıntının olduğu görülmektedir. Buradan 
GSM hizmeti alan erkeklerin kadınlara oranla memnuniyetlerinin pozitif yönlü değiştiği 
söylenebilir. Bu bağıntı çok zayıf bir bağıntı olsa da; cinsiyet ile memnuniyet arasındaki 
bağıntının sebepleri incelenebilir. Bu başka bir çalışmanın konusudur. 

Kullanılan operatör ile memnuniyet arasında 0,377 seviyesinde pozitif ve anlamlı 
bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Değerler girilirken Vodefone için 1 numaralı değer, 
Turkcell için 2 numaralı değer ve Avea için 3 numaralı değer atandığı düşünüldüğünde, 
Avea kullanıcılarının diğer kullanıcılardan daha memnun olduğu söylenebilir. Ancak bu 
konuda daha detaylı bir değerlendirme yapılması gerektiği için ANOVA Test sonuçları 
kısmında bu konudaki detaylı bilgiler ileride verilmiştir.  
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Eğitim ile memnuniyet arasında 0,200 seviyesinde pozitif ve anlamlı bir ilişki 
olduğu görülmüştür. Analiz değerleri girilirken doktora seviyesindeki kullanıcılara 1 
numaralı değer ve ilköğretim eğitimi seviyesindeki kullanıcılar için 5 değeri atanmıştır. 
Diğer değerler de eğitim seviyesine göre derecelendirilmiştir. Bu durumda, eğitim 
seviyesi düştükçe kullanıcı memnuniyetinin arttığı söylenebilir. Dolayısıyla eğitim 
seviyesi arttıkça beklentilerin de değiştiği söylenebilir.  

Ödenen fatura tutarlarına ile memnuniyet arasında -0,119 seviyesinde negatif ve 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ödenen fatura miktarlarına analiz için değerler 
atandığında 20 TL den daha az fatura ödeyen kullanıcılar için 1 değeri ve 100 TL den 
fazla fatura ödeyen kullanıcılar için 5 değeri verilmiştir. Arada kalan ödenekler için 
sırasıyla derecelendirilmiştir. Bu durumda kullanıcıların ödedikleri miktar arttıkça 
memnuniyet derecelerinin düşüş gösterdiği görülmüştür. Dolayısıyla ödenen fatura 
miktarı arttıkça kullanıcıların beklentilerinin değiştiği düşünülebilir.  

 Son olarak aylık gelir seviyesiyle kullanıcıların memnuniyet seviyesi arasında    
-0,109 seviyesinde negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Aylık gelirler için 
değerler girilirken, 1000 TL den az geliri olan kullanıcılar için 1 değeri ve 5000 TL den 
fazla geliri olan kullanıcılar için 5 değeri verilmiştir. Arada kalan değerler de sırasıyla 
derecelendirilmiştir. Bu durumda gelir seviyesi arttıkça memnuniyet seviyesinde düşüş 
gösterdiği görülmüştür. Dolayısıyla kullanıcıların gelirleri arttıkça daha düşük gelirli 
kullanıcılara nispeten beklentilerinin de değiştiği gözlemlenmiştir. Faktörler ile 
memnuniyet arasındaki bağıntı değerleri Tablo 7’ de detaylı olarak verilmiştir. 

Tablo 7. Faktörler ile memnuniyet arası bağıntı tablosu (GSM) 
 Memnuniyet 

Memnuniyet 
Pearson Correlation  

Sig. (2-tailed)  
N 469 

Yaş 
Pearson Correlation -,209 

Sig. (2-tailed) ,000 
N 469 

Cinsiyet 
Pearson Correlation -,098 

Sig. (2-tailed) ,034 
N 468 

Operatör 

Pearson Correlation ,377 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 469 

Eğitim 
Pearson Correlation ,200 

Sig. (2-tailed) ,000 
N 468 

Fatura 
Pearson Correlation -,119 

Sig. (2-tailed) ,010 
N 469 

Aylık gelir 
Pearson Correlation -,109 

Sig. (2-tailed) ,018 
N 468 
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ANOVA değerleri incelendiğinde, bağıntı değerlerinden daha detaylı sonuçlar 
alınmıştır. Örneğin: 

18-25 yaş arası kullanıcıların memnuniyet seviyelerinin, 55+ yaş kullanıcıların 
memnuniyet seviyelerinden istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde fazla olduğu 
görülmüştür. Diğer taraftan 55+ kullanıcıların, yaş itibariyle daha genç kullanıcıların 
tümünden anlamlı olarak daha düşük memnuniyete sahip olduğu görülmüştür.  

Operatörlere göre ANOVA sonuçları incelendiğinde, AVEA kullanıcılarının diğer 
hizmet sağlayıcılara (Turkcell ve Vodafone) göre daha memnun oldukları görülmüştür. 
Turkcell kullanıcıları Vodafone kullanıcılarından biraz daha mutlu görünse de; bu farkın 
istatistiksel olarak anlamlı olmadığı gözlemlenmiştir. 

Eğitim seviyesine göre ANOVA sonuçları incelendiğinde, doktora seviyesindeki 
kullanıcıların diğer kullanıcılara göre daha düşük memnuniyete sahip olduğu 
görülmüştür ve bu oran istatistiksel olarak anlamlıdır. Öte yandan, lise mezunu olan 
kullanıcıların lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki hizmet kullanıcılarından 
anlamlı olarak daha memnun olduğu gözlemlenmiştir.  

Aylık fatura ödeneğine göre ANOVA sonuçları incelendiğinde, 20 TL den daha 
az fatura ödeyen kullanıcıların, 100 TL den daha fazla para ödeyen kullanıcılardan 
anlamlı olarak daha memnun oldukları gözlemlenmiştir. Ayrıca 100 TL den daha fazla 
fatura ödeyen kullanıcıların, diğer kullanıcılardan daha az memnun olduğu görülmüştür.  

Gelir seviyesine göre ANOVA sonuçları incelendiğinde, 1000 TL den daha az, 
2000-3000 TL ve 3000-5000 TL gelire sahip olan kullanıcıların 5000 TL den daha fazla 
gelire sahip hizmet sağlayıcılarından anlamlı olarak daha memnun olduğu 
gözlemlenmiştir.  

5.3.2. İnternet Hizmeti Sağlayıcıları  

ANOVA test sonuçlarının incelenmesinden önce korelasyon test sonuçlarının 
dikkat çekici olmasından dolayı, bu test sonuçlarına yer vermek uygun görülmüştür.  

Yaş, internet hizmet sağlayıcı, eğitim seviyesi ve aylık gelir faktörleri ile 
memnuniyet seviyesi arasındaki bağıntı incelendiğinde, ilgili bağımsız değişkenlerle 
memnuniyet arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.  

Cinsiyet faktörü göz önünde bulundurulduğunda, memnuniyet ile arasında -0,147 
seviyesinde, negatif ve anlamlı bir bağıntının olduğu görülmektedir. Buradan internet 
hizmeti alan erkeklerin, kadınlara oranla biraz daha memnuniyetlerinin pozitif yönlü 
değiştiği söylenebilir. Bu bağıntı zayıf bir bağıntı olsa da, cinsiyet ile memnuniyet 
arasındaki bağıntının sebepleri incelenebilir.  

Ödenen fatura tutarlarına ile memnuniyet arasında 0,214 seviyesinde pozitif ve 
anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. Ödenen fatura miktarlarına analiz için değerler 
atandığında, 30 TL den daha az fatura ödeyen kullanıcılar için 1 değeri ve 100 TL den 
fazla fatura ödeyen kullanıcılar için 5 değeri verilmiştir. Arada kalan ödenekler için 
sırasıyla derecelendirilmiştir. Bu durumda kullanıcıların ödedikleri miktar arttıkça 
memnuniyet derecelerinin artış gösterdiği görülmüştür. Dolayısıyla, ödenen fatura 
miktarı arttıkça kullanıcıların beklentilerinin daha iyi karşılandığı düşünülebilir. İnternet 
tarafında faktörler ile memnuniyet arasındaki bağıntı değerleri ise Tablo 8’de ayrıntılı 
olarak verilmiştir. 
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Tablo 8. Faktörler ile memnuniyet arası bağıntı tablosu (internet) 
 Memnuniyet 

Yaş 

Pearson Correlation -,092 

Sig. (2-tailed) ,109 

N 305 

Cinsiyet 

Pearson Correlation -,147 

Sig. (2-tailed) ,010 

N 305 

Operatör 

Pearson Correlation -,075 

Sig. (2-tailed) ,192 

N 305 

Fatura 

Pearson Correlation ,214 

Sig. (2-tailed) ,000 

N 305 

Eğitim  

Pearson Correlation -,079 

Sig. (2-tailed) ,170 

N 305 

Aylık Gelir 

Pearson Correlation -,120 

Sig. (2-tailed) ,036 

N 305 

Memnuniyet 
Pearson Correlation 1 

N 305 

ANOVA Testi’ ne korelasyon bulunmayan bağımsız değişkenler dahil edilmesi 
gereksiz olduğundan dolayı, yalnızca bağıntı tespit edilen değişkenler test edilmiştir. Bu 
değerlendirmeye göre sonuçlar: 

 Operatörlere göre ANOVA sonuçları incelendiğinde, TTNET kullanıcılarının 
Superonline, Biri ve Türk Net kullanıcılarına nispeten daha memnun oldukları, ayrıca 
Uydunet kullanıcılarının Biri operatörü kullanıcılarından daha memnun oldukları tespit 
edilmiştir. 

6. Sonuç ve Tartışma  
Günümüz iletişim çağının en önemli pazar payını oluşturan sektörler GSM ve 

internet hizmetleri olduğu bilinmektedir. Çağa ayak uydurmak isteyen şirketler, bu 
sektörde pazar payını da hızla arttırmaktadır. GSM ve internet sektöründe müşteri 
memnuniyetine yönelik yapılan bu araştırmanın analiz sonuçları dikkate alındığında, 
ana hipotezimiz olan “GSM ve internet hizmet kalitesinin müşteri memnuniyetine 
yüksek oranda tesiri olduğu” görülmüştür. Analiz sonucuna göre, GSM sektöründe 
hizmet kalitesinde yapılan bir birimlik iyileştirmenin, müşteri memnuniyetine 0,86 
oranında etki ettiği; internet sektöründe ise 0,93 oranında etki ettiği tespit edilmiştir. 

Buradan hareketle, GSM ve internet servis sağlayıcılarının hizmet kalitesine 
verdikleri önemin müşteri memnuniyetini doğrudan etkilediği değerlendirilmektedir. 
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Hizmet kalitesini, beş ana faktörün her iki sektörde de yüksek oranda etkilediği 
görülmektedir. GSM sektörü müşterilerinin memnuniyeti için beş ana faktörden empati 
ve güvence boyutunun, internet sektöründe ise güvenirlik ve fiziki görünüm 
boyutlarının hizmet kalitesini daha çok etkilediği tespit edilmiştir. 

Bu değerler göz önüne alındığında, sonuç olarak GSM ve internet hizmet 
sağlayıcılarının beş ana faktör ele alındığında her beş faktöre ayrı ayrı önem 
göstermeleri gerekmektedir. Bunun yanı sıra, GSM sektöründe empati ve güvence 
boyutu hususlarına, internet sektöründe ise güvenirlik ve fiziki görünüm boyutlarına 
dikkat etmeleri müşteriyi memnun etme açısından ilgili şirketleri avantajlı hale 
getireceği öngörülmektedir.  

Bu iki sektördeki hizmet sağlayıcılarının araştırma sonuçlarını değerlendirerek 
pazarlama, reklam, ürün planlama ve strateji planlama gibi şirketin hayati bölümleri için 
veri olarak değerlendirebilirler. 

Böylece beş boyutun GSM ve internet sektöründe hizmet kalitesine ve müşteri 
memnuniyetine etkisi araştırılmış ve sonuçlandırılmıştır.  

 GSM hizmeti kullanıcıları kısmında, düşük fatura ödemekte olan kullanıcıların 
yüksek fatura ödemekte olan kullanıcılardan daha memnun oldukları gözlemlenmiştir. 
Aynı durum internet hizmet sağlayıcıları için düşünüldüğünde ise, yüksek fatura 
ödeneğine sahip kullanıcıların düşük fatura ödemekte olan kullanıcılardan daha 
memnun oldukları korelasyon analizinde tespit edilmiştir. Bu durum göz önüne 
alındığında, GSM hizmet kullanıcılarının ödediği düşük mikarda kendilerine sunulan 
hizmet kalitesinin tatmin edici olduğu veya müşteri beklentilerini karşıladığı 
düşünülürken; yüksek fatura ödeyen müşterilerin beklentileri tam karşılanamadığı 
ihtimalini ortaya çıkarmaktadır. Öte yandan, aynı durum internet hizmeti kullanıcıları 
için düşünüldüğünde, yüksek fatura ödeyen müşterilerin daha memnun olmaları hizmet 
sağlayıcılarının fatura artışına doğru oranda hizmet kalitesini de artırabildikleri 
ihtimalini ortaya koymaktadır. Ancak araştırmadaki veriler bu konuda daha detaycı bir 
sonuç elde edilmesi için kısıtlı olmasından dolayı, bu konunun yapılacak diğer 
çalışmalarda daha kapsamlı araştırılmasının önemli olacağı düşünülmektedir.   

GSM sektöründe yapılan araştırma sonucuna göre, gelir seviyesi ile alınan 
hizmetten duyulan memnuniyet seviyesinin ters orantıda olması, ödenen fatura miktarı 
ile memnuniyet seviyesinin ters orantıda olmasıyla örtüşmektedir. Bu durum, alınan 
hizmet için harcanan miktar arttıkça hizmet sağlayıcıları tarafından beklentileri 
karşılamanın zorlaştığını ortaya koymaktadır. İnternet sektöründe ise, aylık gelir ile 
memnuniyet arasında anlamlı bir ilişki olmadığı; ancak, aylık ödenen fatura miktarı ile 
memnuniyet seviyesinin doğru orantılı olduğu gözlemlenmiştir. Bu durum göz önüne 
alındığında ise ortaya çıkan sonuç: 

GSM sektöründe, düşük fatura miktarına sahip olan bir kullanıcının konuşma 
kalitesi, mesaj hızı, çekim gücü gibi faktörleri, daha yüksek fatura ödeyen kullanıcılarla 
aynı olduğundan ve değişikliğin yanlızca alınan hizmet miktarında (mesaj, konuşma 
gibi) olduğundan dolayı, düşük fatura ödeyen kullanıcının daha memnun olması 
anlaşılır bir durumdur. Öte yandan, yüksek fatura ödeyen internet hizmeti 
kullancılarının, yanlızca hizmet miktarında değil, aynı zamanda hizmet kalitesinde de 
(internet bant genişliği, indirme hızı gibi) değişiklik gösterdiğinden dolayı, düşük fatura 
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ödeyen kullanıcılara nispeten daha memnun olmaları da anlaşılır bir durum olduğu 
düşünülmektedir. 

  Yaş bağımsız değişkeninden elde edilen sonuçların oldukça ilgi çekici olduğu 
düşünülmektedir. Kullanıcıların yaşları gençleştikçe GSM hizmetinden alınan 
memnuniyet oranlarının artması, GSM hizmeti kullanımından alınan haz miktarının 
genç nüfusta daha fazla olduğunu anlamak zor olmasa da; yaşlı nüfusta bu oranın düşme 
sebebininde araştırılması ve detaylı bir çalışma yapılmasının bir boşluğu doluracağı 
öngörülmektedir. 

 Bu çalışmanın limitleri düşünüldüğünde, fiyat, kampanya, güvenlik gibi ekstra 
faktörler ile desteklenerek açıklanan varyans yüzdesi özellikle müşteri memnuniyeti ve 
bağlılığı adına yükseltilebilir. Öte yandan, internet ve GSM hizmeti kullanıcılarına 
uygulanan anket Türkiye’nin her şehrinden denekler alınarak boyutların bölgesel 
farklılıklar gösterip göstermediği incelenebilir.  Ayrıca GSM hizmet sektöründe internet 
kalitesi aracı etkisi olarak kullanılabilir ve internet kalitesinin GSM sektöründeki 
müşteri memnuniyetine ekstra katkı sağlayıp sağlamayacağı incelenebilir. İnternet 
sektöründe ise, müşterileri etkileyebileceği düşünülen fiyat ve taahhüt faktörleri aracı 
etkisi olarak araştırılıp, bu sektörde müşteri memnuniyetine ekstra katkı sağlayıp 
sağlamayacağı incelenebilir. 
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Extensive Summary 
Introduction 
In this modern age of information and communication, communication sector 

has acquired a significant place in the Turkish economy following the global trend. 
Today, thanks to the large market-share of the communication sector, a considerable 
number of business people are entering the market, investing heavily into the 
infrastructure. According to the report of Information Technologies and Communication 
Authority of Turkey (BTK, 2014: 29-40), companies in this sector have reached net 
revenue of 35.5 billion TRY at the end of 2014. Furthermore, the market share of 
mobile operators, who continuously increase their share in total revenues, increased up 
to 57.5%. The market share of Turkish Telecom, the biggest Internet provider, is 21.7% 
whereas the others are about 20.8%.  
The results above reflect that the internet and GSM service sectors are working towards 
achieving a higher position in the competition in our country where the sector is 
developing fast. The customers, who have been gaining awareness in this growing 
market, have now increased their expectations from the service; therefore, the concept 
of quality has a stronger emphasis. Communication sector have targeted at increasing 
the quality of their services in order to establish long-term relations with their 
customers, and maintain customer satisfaction for retaining loyal customers within this 
scope. Therefore, it is of vital importance to perform needs and expectations analysis, in 
other words, market research 

Aim and Model of This Research 
The aim of this research is to study the effect of 5 dimensions of service quality 

on customer satisfaction. Within this framework, a multi-sectoral study was designed 
that covers GSM service providers and internet service providers in the 
communications sector in Turkey. The literature review revealed that quality was 
reviewed in two dimensions (Zeithaml, 1998): 

• Objective quality 

• Perceived quality 
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Perceived quality in this research was studied based on after-sales customer 
perception, as found in several studies such as (Başanbaş, 2012;  Demir and Eray, 
2015). 

The theoretical model that forms the basis of this study was developed using the 
factors of SERVPERF scale dimensions. Figure 1 below renders the theoretical model 
developed for this study.  

 

Figure 1: The model which determines the relation between GSM and internet service 
quality and customer satisfaction 

In this research; 469 GSM service customers and 305 Internet service customers 
were asked about their preferences using the survey method. GSM companies are listed 
as Avea, Turkcell, Vodafone, and other. Internet service providers are listed as TTnet, 
Türknet, Biri, Doping, Superonline, Uydunet and other. 

Survey questions are chosen to reflect the customer point of view and all 
questions aim to examine the quality of service in terms of five main dimensions. 
Survey results are put to validity and reliability analysis before usage. Then the valid 
and reliable data is used to prove the hypothesis by Structural Equation Model method. 
Moreover, correlation and ANOVA tests were proposed in order to elaborate the 
significant differences between dependent and independent variables. 
The hypotheses to be proven in this study are as follows: 

H1 There is a meaningful relationship between the service quality dimensions, 
service quality and customer satisfaction. 

H1a Empathy has a meaningful effect on the service quality of the GSM operator 
services. 

H1b Empathy has a meaningful effect on internet service quality. 
H1c Eagerness has a meaningful effect on the service quality of the GSM operator 
services. 
H1d Eagerness has a meaningful effect on internet service quality. 

H1e Assurance has a meaningful effect on the service quality of the GSM operator 
services. 
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H1f Assurance has a meaningful effect on internet service quality. 

H1g Reliability has a meaningful effect on the service quality of the GSM operator 
services. 

H1h Reliability has a meaningful effect on internet service quality.  
H1i Physical appearance has a meaningful effect on the service quality of the GSM 
operator services. 
H1 j      Physical appearance has a meaningful effect on internet service quality 

H2a      Service quality has a meaningful effect on the service quality of the GSM 
operator services.  

H2 b    Service quality, has a meaningful effect on internet service quality.  
Conclusion and Discussion 

By examining the results of this research and analyzing the results; it is observed 
that the quality of GSM or Internet service has high impact over customer satisfaction. 
According to analysis result; one unit of improvement in the quality of services in the 
GSM sector has an impact rate of 0.86 over customer satisfaction, this rate is 0.93 in the 
Internet sector. 

Hence, it is considered that the importance given to service quality by GSM and 
Internet service providers directly affect customer satisfaction. 

Five main factors seem to highly effect the quality of service in both sectors. For 
the GSM sector; empathy and security, and for the Internet sector; reliability and 
physical appearance are determined to stand out among five main dimensions. 

Considering the results; GSM and Internet providers should value all five main 
factors and pay individual attention to each one. Besides this, paying special attention to 
empathy and security dimensions in GSM sector and paying special attention to safety 
and physical appearance dimensions in Internet sector would advantage companies of 
both sectors in terms of customer satisfaction. 

Among GSM service users, customers who are paying lower bills are observed to 
be more satisfied compared to the customers who are paying higher bills. However, due 
to the results of correlation analysis an opposite situation has been observed among 
Internet service customers; high paying customers are more satisfied compared to low 
paying customers. Considering the results; the quality of the provided service is enough 
and meets customer expectations for the low paying GSM customers but not the high 
paying ones. That raises the possibility that the expectations of the high paying 
customers aren’t fully met by the provider. On the other hand, having high paying 
customers more satisfied than the low paying ones in Internet sector reveals the 
possibility that Internet service providers increase the quality of their services directly 
proportional with the increase of the bills. However, due to the limited research data we 
have it is considered that a separate research on the matter would give better, more 
detailed and accurate results. 

According to the study conducted in the GSM sector, having an inverse relation 
between the income level and service quality satisfaction level matches the inverse 
relation between paid bill amount and satisfaction level. This reveals the fact that it is 
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getting harder for service providers to meet the expectations of the high paying 
customers. In the Internet sector, there seems to be no meaningful relation between the 
income level and satisfaction level, however, there clearly is a direct relationship 
between the amount of the bill paid and the satisfaction level. Under the light of all 
these observations, we could say: 

In GSM industry; having the same quality for reception level, messaging speed, 
conversation clarity and such for both high and low paying customers but only differing 
in the amount of messages or talking minutes explains why low paying customers are 
more satisfied compared to high paying ones. On the other hand, high paying Internet 
service customers not only get better quality but also get higher amount of services such 
as higher download and upload speeds which makes them more satisfied compared to 
low paying customers. 

Results obtained from age-independent variable are considered to be quite 
interesting. The level of satisfaction is inversely proportional with the age. The younger 
the customers are the more satisfied they are. Investigating the direct relationship 
between elderly customers are lower satisfaction levels would make an interesting study 
and would definitely fill a gap in the area. 

Considering the limits of this research, extra factors such as price, special deals, 
and security standpoints could be used to increase the customer satisfaction and loyalty 
percentage levels. And also the same GSM and Internet provider surveys could be given 
to users in different cities of Turkey to investigate regional differences and relations. In 
addition, the influence of the internet quality of GSM providers could be examined to 
find out the effect of internet over customer satisfaction in GSM sector. And in Internet 
sector, price and terms/contracts could be examined to see if they have any kind of 
effect over customer satisfaction. 
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Özet 

Günümüzde ülkeler açısından KOBİ’lerin ve girişimcilerin ulusal ve uluslararası 
ekonomideki yeri önemlidir. Serbest piyasa ekonomisinde artan rekabete uyum 
sağlama, pazar ve üretim bilgisine sahip olma,  oluşabilecek riskleri üstlenme, iş 
yönetimindeki ve organizasyonundaki yetenekleri ve yeniliklere hızlı bir şekilde uyum 
sağlama kabiliyetleri dolayısıyla KOBİ’ler ülke ve uluslararası ekonomi açısından 
giderek önem kazanmaktadırlar. Bu çalışmada, Türkiye ve uluslararası ekonomi için 
önem arz eden KOBİ’lerin girişimcilik değerleri ile dış ticaret faaliyetleri arasındaki 
ilişki analiz edilmiştir. Çalışmaya, dış ticaret faaliyetlerine bakışını değerlendirmek ve 
girişimciliğin dış ticaret ile olan ilişkisini belirlemek amacıyla Ankara, İstanbul, Adana, 
Mersin, Bursa ve Kocaeli illerinde dış ticaret yapan firmalar dâhil edilmiştir. Araştırma 
kapsamında 180 tane KOBİ ile görüşülerek anket yoluyla birincil veriler toplanmıştır. 
Araştırma dâhilinde yapılan analizler sonucunda, KOBİ’lerin girişimcilik değerleri ile 
dış ticaret faaliyetleri arasında olumlu bir ilişki bulunduğu görülmüştür. 
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Girişimcilik Değerleri, Dış Ticaret Faaliyetleri. 

Abstract 
Nowadays, SME’s and entrepreneurs have important roles in the national and 

international economy in terms of countries. SME’s and entrepreneurs have several 
advantages in competitive market economy. These advantages are adapting increasing 
competition, gaining knowledge of market and production, undertaking the risks that 
may occur, adapting quickly to innovations in the organization. In this study, it is 
analyzed relationship between SME’s entrepreneurship values and foreign trade 
activities. It has been included to study that foreign trade firms in Ankara, Istanbul, 
Adana, Mersin, Bursa and Kocaeli in order to evaluate their views of foreign trade 
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activities and determine relationship between entrepreneurship and foreign trade. In the 
scope of the research, it is used primary data that belong to 180 SMEs. The empirical 
result of research shows that there are positive relationship between entrepreneurship 
values and foreign trade. 
Keywords: SME, Entrepreneurial Values, Foreign Trade Operations.  

1. Giriş 
Ülke ekonomilerinde girişimciliğin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Uluslararası 

ekonomide büyük bir rolü bulanan girişimcilerin, diğer bir ifadeyle küçük ve orta boy 
işletmelerin (KOBİ) önemi de bu doğrultuda artmaktadır. Modern girişimcilik 
anlayışıyla birlikte girişimciler, serbest piyasa ekonomisinin gelişimine ve artan rekabet 
koşullarına uyum sağlanmasına büyük katkılarda bulunmuştur. Girişimciler; 
yenilikçilik, pazar ve üretim bilgisine sahip olma, oluşabilecek riskleri üstlenme, iş 
yönetimindeki ve organizasyonundaki yetenekleri sayesinde dış ticaretteki yoğun 
rekabet koşullarına çabuk uyum sağlayabilmektedirler. 

Girişimcilik, ülke ekonomilerindeki önemi dolayısıyla zaman içinde üretim 
faktörleri arasında kendi yerini almıştır. Ülkeler; emek, sermaye ve doğal kaynakları 
kadar girişimcilik faktörünün de ekonomi için önemli bir faktör olduğunun farkına 
varmışlar ve bu doğrultuda girişimciliği özendirme ve girişimcilere destek sağlamak 
amacıyla çeşitli ekonomi politikaları geliştirmektedirler (Aksöz vd., 2013: 2).  

Uluslararası ekonomide gerçekleşen değişimler ve bu değişimler sonucu meydana 
gelen yenilikler doğrultusunda ülkeler bu yeni trendlere uyum sağlayarak ekonomik 
faaliyetlerini devam ettirmek zorunda kalmaktadırlar. Ekonomide meydana gelen 
değişimlere ve yeni taleplere hızlıca uyum sağlayabilme yeteneğine sahip girişimciler 
ülkelerin bu yeni trendleri takip ederek ekonomik faaliyetlerini sürdürmesine katkı 
sağlamaktadırlar. KOBİ’ler esnek üretim yapıları ve değişen ekonomik koşullara hızlı 
bir şekilde uyum sağlama özellikleri sayesinde ülke ekonomilerinde lokomotif 
olmuşlardır. 

Serbest piyasa koşullarının hâkim olduğu dış ticaret ortamında, ülkeler için 
KOBİ’ler az maliyetli ve kaliteli üretimleri sayesinde büyük önem taşımaktadırlar.  
Ekonomide büyük bir öneme sahip olan KOBİ’ler ülkemizdeki işletmelerin % 99,8’ini 
oluşturmaktadırlar. 

Bu çalışmada, öncelikle girişimcilik ve dış ticaret arasındaki ilişki incelenecektir. 
Bu bölümde ilk olarak, girişimcilik tarihi ve girişimciliğin özellikleri irdelenecektir. 
Sonrasında ekonomide büyük rolü bulunan KOBİ’lerin özellikleri ve ülke ekonomisi 
için önemine değinilecektir. Aynı bölüm içinde son olarak, dış ticaretin önemine 
değinilerek girişimcilik ve dış ticaret arasındaki ilişki değerlendirilecektir. 

KOBİ’lerin girişimcilik özellikleri ve dış ticaret üzerindeki etkisi 
değerlendirildikten sonra konu ile ilgili daha önce yapılmış çalışmaların incelendiği 
literatür taraması ile çalışma devam edecektir. Literatür taraması sonrasında ise 
KOBİ’lerde girişimcilik ve dış ticaret ilişkisini ölçmek amacıyla geliştirilen anket 
çalışması analiz edilerek değerlendirilecektir.    

2. Girişimcilik ve Dış Ticaret İlişkisi 

Girişimcilik kavramı ekonomiye Fransız ekonomist Cantillon tarafından 
kazandırılmıştır. Cantillon’a göre girişimcilik, üretim faktörlerini bir araya getirerek kâr 
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edilecek mal üretme sürecidir. Girişimci bu üretim sürecinde kâr elde edebilmek 
amacıyla risk üstlenmektedir (Ağca ve Yörük, 2006: 156; Aytaç, 2006: 141, Aksöz vd., 
2013: 3). Girişimcilik kavramının ekonomiye kazandırılmasında önemli yere sahip olan 
bir diğer Fransız ekonomist ise J. B. Say’dır. Say ile birlikte girişimcilik üretim 
faktörlerinin arasına alınmış ve üretimde dördüncü faktör olarak belirlenmiştir 
(Durukan, 2007: 28). Girişimcilik kavramının ekonomi teorisinde yer almasını sağlayan 
ve girişimciliği ekonomik faktörlerin bir araya getirilmesi ile beraber, yenilikçilik 
anlayışının da benimsenmesi olduğunu belirten ekonomist Schumpeter olmuştur. 
Schumpeter’e göre girişimci, beklentileri doğrultusunda kararlar alan ve belirsizlik 
ortamında zorlukların üstesinden gelen kişidir (Aksöz vd., 2013: 4). 

Girişimcilik; beşeri, fiziksel ve bilgi kaynaklarından oluşan ve gerekli üretim 
faktörlerini verimli bir şekilde bir araya getirme süreci olarak ifade edilmektedir 
(Lazear, 2005: 649). Girişimcilik; iş sürecindeki yetenekleri verimli bir şekilde bir araya 
getirebilmeyi, iş sürecini yönetebilme yeteneğine sahip olmayı ve iş sürecinde 
oluşabilecek riskleri üstlenebilmeyi gerektirmektedir (Grossman, 1984: 605). Bununla 
birlikte girişimcilik üzerine literatürde farklı birçok tanımlama bulunmaktadır. 
Literatüre göre girişimcilik; yeni iş fırsatlarının yaratılması ve keşfedilmesi, üretim için 
gereken faktörlerin bir araya getirilmesi ve oluşabilecek risklerin üstlenilmesi gibi 
eylemleri içermektedir. Gartner (1989) ile Low ve MacMillan (1988)’a göre 
girişimcilik; yeni üretim organizasyonlarının ve iş süreçlerinin oluşturulması olarak 
tanımlanırken; Schumpeter’e göre girişimcilik var olan ürünlerin, iş süreçlerinin, üretim 
organizasyonlarının ve pazarların yeniden organize edilmesi olarak tanımlanmaktadır 
(Ağca ve Yörük, 2006: 160). En temel şekliyle girişimcilik, bir işi yerine getirebilmek 
amacıyla eyleme başlamak olarak tanımlanabilmektedir (Erboy, 2013: 54). 

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), girişimcilik ile ilgili iki tür 
tanımlama ortaya koymuştur. Geniş anlamdaki girişimcilik tanımlamasında girişimci 
bireyler ve bu bireylerin davranışları vurgulanmaktadır. Buna göre girişimci; değer 
yaratan, oluşabilecek riskleri üzerine alan ve fırsatları değerlendiren özelliklere sahiptir. 
Dar anlamdaki girişimcilik tanımına göre, girişimciler kazanç sağlayan ve piyasadaki 
fırsatları değerlendiren işletmeler kurarak bu işletmeleri yönetmektedirler. Süreç 
içerisinde sağladığı katma değerle, kurdukları bu işletmeleri büyütme amacına 
sahiptirler (Kapu ve Tutar, 2014: 117). 

Girişimciliğin üç önemli motivasyonu bulunmaktadır. İlki yeni ürün, hizmet ve 
teknoloji üretme sürecini içinde barındıran yenilikçiliktir. İkincisi ise, girişimi 
gerçekleştirmek için yeni yöntem ve yolları arama özelliğidir. Sonuncusu ise, dışsal 
belirsizliklerin yarattığı riski azaltma ve mantıklı kararlar alınmasını sağlayan olumlu 
risk alma özelliğidir (Buhian vd., 2005: 10). 

Girişimci, faaliyetlerinde başarılı olabilmek için risk alma, yenilikçilik, pazar ve 
piyasa hakkında bilgi sahibi olma, gerekli üretim bilgisine sahip olma, pazarlama 
becerileri, işletme yönetimi yeteneği ve iş sürecinde organizasyonu sağlama gibi bir 
takım özelliklere sahip olmalıdır (Littunen, 2000:295; Wright vd, 2001:113). 
Girişimciler bu özellikleri sayesinde karşılaştıkları yeni durumlar karşısında yenilikçi 
çözümler üreterek piyasada oluşan fırsatları değerlendirebilmektedirler. 

Girişimci, işletme faaliyetlerinden doğan risk, yönetim ve sorumluluğu üstlenen 
kişi olmakla birlikte, günümüzde bilgi toplumunun ortaya çıkmasıyla yenilikçi ve çeşitli 
fırsatlar ortaya koyan ve bu fırsatlar için gerekli olan kaynakları ilgili fırsatlar üzerinde 
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yoğunlaştıran kişi olarak ifade edilebilmektedir (Ercan ve Gökdeniz, 2009: 67; Ağca ve 
Yörük, 2006: 158). Girişimci olma yeteneğine sahip kişiler işletme faaliyetlerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik yetenekleri birleştirme ve bu faaliyetleri yönetebilme 
yeteneğine sahip olmalıdırlar. Dolayısıyla girişimcinin; işletme faaliyetleri için bir araya 
getirilecek iş gücünün yeteneklerini değerlendirebilecek yetenek ve tecrübede olması 
gerekmektedir (Lazear, 2005: 650).  

Girişimciler oluşabilecek yeni fırsatlar üzerinde gözlemler yapabilme, tahminde 
bulunma ve bu fırsatları değerlendirebilme yeteneğine sahiptirler. Bu doğrultuda, 
piyasadaki trend ve değişimleri takip etmektedirler (Marangoz, 2011: 182). 
Girişimciler, yenilikçi ve fırsatları değerlendiren kişiler olarak ekonomi ve tüketiciler 
için çeşitli faydalar sağlamaktadırlar. Gerçekleştirdikleri faaliyetler ile birlikte 
girişimciler, üretimi ve istihdamı arttırarak ülkedeki ekonomik ve sosyal dengenin 
sağlanmasına katkıda bulunmaktadırlar. Bununla birlikte, ekonomideki verimliliği 
yükselterek tüketicilere kaliteli ürün ve hizmetler sunmaktadırlar. Girişimciler yenilikçi 
yapıya sahip olmaları sayesinde teknolojik gelişmelerin piyasaya yayılmasında önemli 
katkıda bulunmaktadırlar. Buna ek olarak, girişimciler ekonomiye sağladıkları katkı ile 
birlikte bölgeler ve sektörler arasındaki etkileşimleri arttırarak bir denge unsuru da 
oluşturmaktadırlar (Erboy, 2013: 53; Yıldız ve Alp, 2012: 33).  

2.1. KOBİ Tanımı ve Ekonomiye Katkıları 

Ekonominin temel yapıtaşını oluşturan KOBİ’ler, ülke ekonomisinde istihdam 
arttırıcı ve ekonomik dengesizlikleri önleyici fonksiyonlarının yanı sıra ekonomide 
girişimciliği de özendiren önemli bir etmen olmuştur (Ayık ve Keskin, 2008: 469). 

KOBİ’lerin tanımlanmasında işletmede çalışan işçi sayısı, bilanço değerleri ve 
bağımsızlık ölçütleri gibi çeşitli faktörler kullanılmakla birlikte, KOBİ tanımı yapılırken 
sıklıkla kullanılan ölçüt, işletmede çalışan işçi sayısı olmaktadır (İnan ve Nakıboğlu, 
2009: 229; Yıldız ve Alp, 2012: 35). Bu doğrultuda, on kişiden az çalışanı bulunan (0–9 
kişi) ve net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk 
Lirasını geçmeyen işletmeler mikro işletme; elli kişiden az çalışanı bulunan (10–49 kişi) 
ve net satış hasılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk Lirasını 
geçmeyen işletmeler küçük işletme olarak tanımlanırken, iki yüz elli kişiden az yıllık 
çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı ya da mali bilançosundan herhangi biri 
kırk milyon Türk Lirasını geçmeyen orta büyüklükteki ekonomik birimler ve girişimler 
KOBİ olarak sınıflandırılmaktadırlar (28457 Sayılı Resmi Gazete, 04.11.2012). 

Küreselleşme süreci ile birlikte, Türkiye ve dünya ekonomisinde KOBİ’lerin 
önemi büyük oranda artmıştır. Türkiye’de KOBİ’lerin toplam girişim sayısının % 
98,8’ini, istihdamın % 75,8’ini, maaş ve ücretlerin % 54,5’ini, oluşan katma değerin % 
54,2’sini ve yatırımların % 53,2’sini gerçekleştirmesi ülke ekonomisindeki rolünün 
önemini ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, KOBİ’lerin ihracatta % 59,2 ve ithalatta 
ise % 39,9’luk paya sahip olmaları Türkiye’nin dış ticaretinde KOBİ’lerin ortaya 
koydukları girişimcilik performanslarının önemini yansıtmaktadır (TÜİK, 10.08.2015). 

Ülkemizde KOBİ’ler her zaman ekonominin yapıtaşı olarak var olmuş ancak 
önem kazanması 1980’leri bulmuştur. Dünya ekonomisindeki küreselleşme ve Avrupa 
Birliği uyum sürecinin başlatılması ile birlikte KOBİ’lerin Türkiye ekonomisindeki 
önemi daha da artmıştır. Küreselleşme süreci ile birlikte ülkelerin üretim yöntemlerinde 
değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır. Ölçek ekonomisi üretimi yerine esnek 
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üretim sistemleri benimsenmeye başlanmıştır. Bu doğrultuda kitlesel üretim sonucu tek 
tip üretim şekli yerine çeşit ekonomisi üretimine geçilmiştir. Bununla birlikte büyük 
ölçekli işletmelere göre küçük ve orta boy işletmeler daha çok önem kazanmaya 
başlamıştır (Özdemir vd., 2007: 176). 

KOBİ’lerin önem kazanmasını sağlayan temel argümanlardan ilki, KOBİ’lerin 
rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisini benimsemeleridir. Serbest piyasa ekonomisi, 
küreselleşme sürecinin gerektirdiği üretimin düşük fiyatla ve yüksek kalite ile 
gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. İkinci argüman ise, küreselleşme öncesinde büyük 
ölçekli üretimler ile kârlı ve verimli üretimin gerçekleştirilmesi savunulurken, süreç 
içerisinde küçük ölçekli üretimler ile bunun sağlanması savunulmaya başlanmıştır. 
Böylelikle, büyük işletmeler yerine küçük ve orta boy işletmelerin ekonomideki önemi 
artmıştır. Üçüncü argüman, pazarda oluşabilecek talep ve koşullardaki değişime ayak 
uydurulması için esnek üretim anlayışının kabul görmesidir. Bu şekilde, kitlesel ölçekte 
tek tip üretim yerine daha küçük ölçekte esnek üretimin yapılması savunulmaktadır. Son 
argüman ise, KOBİ’lerin çeşit ekonomisi ile pazardaki talebi oluşturan müşterilerin 
istekleri doğrultusunda üretim gerçekleştirebilmeleridir. Bu değişim ile, KOBİ’ler 
üretimlerinde sağladıkları esnek yapıları sayesinde talep değişimlerinde ya da oluşan 
kriz ortamlarında üretim ve istihdam kayıplarını önleyebilmektedirler (Özdemir vd., 
2007: 177; Ulusoy ve Akarsu, 2012: 107; Çatal, 2007: 335).  

2.2. Dış Ticaretin Tanımı, Özellikleri ve Ekonomiye Katkıları 
Dış ticaret, geçmişten günümüze insanların ihtiyaçları doğrultusunda her dönemde 

görülen toplumlararası bir ekonomik ilişkidir. Günümüzde ülkeler arasında ekonomik 
ilişkilerin ortaya çıkmasında ve sürdürülmesinde dış ticaretin önemi büyüktür. 
Küreselleşme ile beraber gelişen teknoloji sayesinde ülkelerin birbirleri ile 
gerçekleştirdikleri mal ve hizmet alım-satımı giderek artmıştır. Ülkelerin birbirleri ile 
gerçekleştirdikleri ticari faaliyetler sayesinde, günümüzde dış ticaret hacmi artmaya 
devam etmektedir. Ülkelerin birbirleri ile yürüttükleri ekonomik faaliyetler mal alım-
satımı olabildiği gibi, uluslararası hizmet alım-satımı da söz konusu olmaktadır. 

Dış ticaret, ülkelerin kendi topraklarında üretimini gerçekleştiremedikleri veya 
diğer ülkelere kıyasla daha pahalı olan mal ve hizmetleri diğer ülkelerden sağlamaları 
ya da bunun aksine kendisinden talep edilen mal ve hizmetleri diğer ülkelere arz 
etmeleridir (Karacan, 2010: 5).  

Küreselleşme ile birlikte üretilen ürünlerin ihtiyacı aşması sonucunda ülkelerin 
karşı ülkeler ile gerçekleştirdikleri ticari faaliyetler çoğalmıştır. Ülkeler arası ekonomik 
faaliyetlerin yoğunlaşması sonucunda, ticari faaliyetleri yürütecek ve üretim 
organizasyonunu sağlayacak girişimcilere ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır (Erboy, 2013: 
52). 

Dış ticarette girişimciler her dönemde ekonomik yapının temel taşı olmuşlardır. 
Tarih boyunca gerek yeni ticaret yollarının bulunması gerekse bilimsel ve teknolojik 
ilerlemelerin yaşanması girişimciliğin önemini daha fazla ortaya koymuştur. 
Girişimciler ile dış ticarette bulunulan ülkeler karşılıklı ilişki içerisindedirler. Girişimci 
ticaret yoluyla ilişki içerisinde bulunduğu ülkenin ekonomik, siyasi, kültürel ve 
teknolojik koşullarından etkilenirken, ticaret yapılan ülkeler de aynı koşullarda karşılıklı 
etkileşimde bulunmaktadır. Dış ticarette ülkeler arasındaki önlemlerin kaldırılmaya 
başlanması ile birlikte girişimcilerin üretim maliyetleri azalmıştır. Böylelikle KOBİ’ler 
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yeni pazarlara daha kolay bir şekilde erişerek, bu pazarlarda daha rahat ticaret yapabilir 
konuma gelmiştir (Erboy, 2013: 54). 

Dış ticarette artan rekabet koşulları çerçevesinde ticari riskleri almak, yenilikçi 
üretim gerçekleştirebilmek ve uluslararası piyasalarda oluşan fırsatları değerlendirmek 
önemli hale gelmiştir. Girişimciler uluslararası piyasalarda ortaya çıkan fırsatları takip 
eden ve bu fırsatları değerlendirebilmek için bu piyasalara yeni ürünler geliştiren 
kişilerdir. Dolayısıyla, girişimciler dış ticarette önemli rol oynayan ekonomik yapı 
taşlarıdır. Gelişmiş Yediler (G-7) olarak tanımlanan ülkelerin ekonomilerinin yıllık 
büyüme oranları ile ülkedeki girişimcilik düzeyleri arasında önemli bir ilişki olduğu 
gerçeğinin ortaya çıkması, girişimciliğin dış ticaretteki önemini kanıtlar niteliktedir 
(Aksöz vd., 2013: 51). Buna karşın ülke ekonomilerinde girişimciliğin ve girişimci 
karakterlerin olmaması o ülkeleri ekonomik durgunluğa itmektedir. Bu durum ülkelerin 
dış ticaretlerine olumsuz yansımaktadır (Grossman, 1984: 605). 

Girişimcilik ülkelerin dış ticarette oluşan fırsatların değerlendirilmesinde ve 
ekonomik gelişme açısından büyük önem arz etmektedir. Özellikle gelişmekte olan 
ülkelerin ekonomik ve ticari başarı sağlamalarında girişimciliğin rolü büyüktür. 
Girişimciliğin dış ticaret ve ekonomik gelişme açısından bu denli önemli olmasının 
sebepleri; özellikle KOBİ’lerin yeniliklere açık olması, yeni işletmelerin ortaya çıkması 
ve bu işletmelerin istihdam oluşturmalarıdır. Girişimciler ülke ekonomisi ve dış ticarette 
sağladıkları bu ekonomik avantajların yanı sıra toplumun taleplerine uygun üretim 
gerçekleştirmeleri hem ülke refahını arttırmakta hem de dış ticarete olumlu bir şekilde 
yansımaktadır (Erboy, 2013: 58; Aslan ve Ağcakaya, 2006: 108). 

Girişimcilik ülkelerin ekonomik büyümelerinde ve kalkınmalarında önemli bir 
unsurdur. Ülkeler girişimcilik için ne kadar çok teşvik oluştururlarsa, ülkenin ekonomik 
refahı o derecede artmaktadır (Bakırtaş ve Tekinşen, 2006: 128). Girişimciliğin 
teşvikiyle artan refah seviyesi ve ekonomik büyüme ile ülkelerin dış ticaretlerinde de 
önemli derecede artışlar ortaya çıkmaktadır. 

Günümüz dünya ticaretinde, hala önemini koruması itibariyle emek ve doğal 
kaynaklar ülkeler arası rekabette ikincil bir konuma düşmüştür. Bununla birlikte dış 
ticarette kullanılan sermaye de herkes tarafından rahatça erişilebilir durumda olması 
dolayısıyla avantaj sağlayıcı olmaktan çıkmıştır. Bununla birlikte, işletmelerin 
yönetimleri ve yönetim şekilleri büyük önem kazanmıştır. Böylelikle, dış ticaret 
işletmelerinde de yöneticilerin, bir diğer ifadeyle girişimcilik faktörünün önemi 
artmıştır (Durukan, 2007: 30). 

Dış ticarette gün geçtikçe ülkeler arasında ihracatta paylarını arttırmak amacıyla 
önemli ölçüde rekabet oluşmuştur. Dış ticarette ve uluslararası pazarlarda oluşan bu 
rekabet sonucunda ülkeler ihracatlarını arttırabilmek için işletmelere birçok teşvik ve 
destek programları hazırlamıştır. Gelişmiş ülkelerde bu teşviklerden yararlanan büyük 
ölçekli işletmelerin yanında KOBİ’ler için de önemli teşvikler sunulmakta, ülkemizin de 
içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkelerde ise KOBİ’ler üzerinden ihracattaki payın 
arttırılması amaçlanmaktadır (Güneş ve Uğur, 2007: 22). KOBİ’ler için teşvik ve destek 
programları uygulanarak ihracat performanslarının arttırılması hedeflenmektedir (Zou 
ve Stan, 1998: 348). 

Girişimci karaktere sahip olan KOBİ’lerin ülke ekonomimizdeki yeri son yıllarda 
önem kazanmıştır. Ülkemizde 1980’ler sonrasında ithal ikameci politikalar yerine 
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ihracata dayalı bir ekonomiye dönülmesi ile birlikte KOBİ’lerin önemi daha da 
artmıştır. Dış ticarette ve ekonomide istikrar sağlamak için alının “24 Ocak Kararları” 
ile birlikte, gümrük vergileri azaltılmış, kotalar kaldırılmış, esnek kur rejimine geçilmiş 
ve faizler serbest bırakılmıştır (Bedük ve İnce, 2005: 170). Alınan bu kararlar 
neticesinde ülkemizde KOBİ’lerin ekonomideki rolü ihracatın arttırılması düşüncesine 
paralel olarak artmıştır.     

3. Literatür Taraması 

Ekonominin lokomotifi olan KOBİ’lerin girişimci özellikleri ile 
gerçekleştirdikleri dış ticaretleri arasındaki ilişki akademik yazında merak uyandıran 
önemli bir konudur. Bu nedenle, literatürde ekonominin önemli bir yapıtaşı olan ve 
girişimci karaktere sahip olan KOBİ’lerin dış ticaret performanslarını değerlendiren 
çalışmalar gün geçtikçe artmaktadır. 

Bedük ve İnce (2005), Türkiye’de KOBİ’lerin ihracatlarını geliştirmeleri için bir 
araya gelerek oluşturdukları sektörel dış ticaret şirketlerinin ihracat performansları 
üzerine bir araştırma gerçekleştirmiştir. Çalışmada, KOBİ’lerin ülke ekonomisinde 
istihdam, yatırım ve üretimde önemli yere sahip oldukları ancak ihracat konusunda 
karşılaştıkları sorunlar sebebiyle ihracat içindeki paylarının düşük kaldığı ileri 
sürülmektedir. Bu sebeple, Türkiye’deki KOBİ’lerin ihracatta örgütlenerek sektörel dış 
ticaret şirketleri kurmalarının ihracattaki gelişimin kalıcı ve sürekli olmasını sağlayacağı 
desteklenmektedir. 

Yiğit ve Güner (2008), yirminci yüzyıl ile birlikte küreselleşmenin artmasıyla 
beraber dış ticaret ve finansal piyasalarda yeni tekniklerin ortaya çıktığını ve dolayısıyla 
da dış ticaret hacminin daha da arttığını belirtmişlerdir. Ancak, Türkiye’de yeni fikirlere 
sahip girişimcilerin ve bu yeni fikirler için risk almaya hazır sermayedarların etkin 
olmadığı sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmada, girişimciliğin ve dış ticaretin daha çok 
gelişmesini sağlayacak olan risk sermayesi kurum ve kuruluşlarının daha özerk hale 
gelmesi ile etkinliğin artabileceği ve dolayısıyla dış ticaret performanslarının 
yükselebileceği ifade edilmektedir. 

KOBİ’lerin girişimci karakteri ile uluslararası pazarlarda yenilikçi politikaları ve 
hareket esneklikleri sayesinde ülke ekonomisine katkı sağlayacağını belirten İnan ve 
Nakıboğlu (2009) çalışmalarında, mobilya sektöründeki KOBİ’lerin ihracatta 
karşılaştıkları engelleri araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, toplam satışları içerisinde 
ihracatı önemli miktarda yüksek olan KOBİ’lerin, ihracat yapmayı önemli görmeyen ve 
toplam çalışan sayısı 20’nin altında olan işletmelere göre ihracat engellerinden daha az 
etkilendiği görülmüştür. Dolayısıyla ihracata dönük üretim gerçekleştiren girişimci ruha 
sahip KOBİ’lerin dış ticarette başarılı oldukları desteklenmiştir. 

Dimitratos vd. (2010) çalışmalarında, küresel küçük firmalar olarak görülen 
KOBİ’lerin sektöründe lider ülkelerin pazarlarındaki başarısı araştırılmıştır. Risk almayı 
seven, proaktif ve yenilikçi yapıya sahip olan KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda 
müşteri ve iş ortakları ile aktif iletişimde bulunmaları sebebiyle oluşan fırsatları başarılı 
bir şekilde değerlendirebileceği ifade edilmiştir. KOBİ’lerin bu karakteristik özellikleri 
sayesinde diğer uluslararası girişimlerden ayrışacağı belirtilmiştir. 

Stengelhofen (2011) çalışmasında, Avrupa ticaret ve yatırım engellerinin 
kaldırılmasının öncesi ve sonrasında Belçika, Fransa, Almanya ve Lüksemburg arasında 
yer alan Grande Bölgesi’ndeki girişimci KOBİ’lerin dış ticaretteki faaliyetleri 
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değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda, girişimci özelliklere sahip KOBİ’lerin bu 
bölgede sayısının arttığı ve uluslararası yatırım, ticaret ve faaliyetlerinin çoğaldığı ancak 
yine de bir kısım kısıtlamaların etkisinin devam ettiği görülmüştür. 

4. Ampirik Araştırma 
4.1. Araştırmanın Amacı 

Bu çalışmanın amacı Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa ve Kocaeli illerinde 
dış ticaret yapan firmaların dış ticaret faaliyetlerine bakışını değerlendirmek ve 
girişimciliğin dış ticaret ile olan ilişkisini belirlemektir. Araştırma kapsamında 
firmaların girişimcilik düzeyleri ile dış ticaret arasındaki ilişkilerinin tespit edilmesi 
amaçlanmıştır. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa ve Kocaeli illerindeki 
girişimcilerin dış ticarette karşılaştıkları sorunlar, beklentiler ve eksikliklere dair elde 
edilen birincil veriler ile değerlendirme yapılmıştır. 

4.2. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Araştırma kapsamında 180 tane KOBİ ile görüşülerek birincil veriler toplanmıştır. 
Gerçekleştirilen analizlerde araştırma kapsamındaki anket sayısı gerekli güvenirlilik 
düzeyini sağlamıştır. Bu doğrultuda; Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Bursa ve Kocaeli 
illerindeki sanayi işletmelerinin kendilerine ait durumlarını ve dış ticarete bakış açılarını 
güvenilir bir şekilde ifade ettikleri kabul edilmiştir. 

Örneklem dâhilindeki firmalar, 2015 yılı ithalatçı ve ihracatçı ilk 1000 firma 
içerisinden seçilmiştir. İlk 1000 firma içerisinde İstanbul, Ankara, Kocaeli, Mersin, 
Bursa, Adana illerinde 646 firma yer almaktadır.  Çalışmada kabul edilebilir hata payı 
% 9 olarak belirlenmiştir. Bu paya göre % 99 güven seviyesinde 156 örneklem 
seçilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu araştırmada 646 evren sayısı ve 180 örnek 
büyüklüğü üzerinden hata payı, % 99 güven seviyesinde % 8,16 olarak hesaplanmıştır. 

4.3. Araştırma Modeli ve Araştırma Hipotezleri 
Araştırma kapsamında temel olarak girişimcilik değerlerinin işletmelerin dış 

ticaret performanslarına olan etkisi araştırılacaktır. Bu doğrultuda, oluşturulan model 
aşağıdaki gibidir; 
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Şekil 1. Araştırma Modeli 
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Belirtilen model kapsamında ortaya koyulan hipotezler aşağıdaki şekilde 
belirlenmiştir; 

H1: Şirketlerin girişimcilik boyutlarına göre dış ticarete bakış açıları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1a: Şirketlerin girişimcilik boyutlarından yenilik boyutuna göre dış ticarete bakış 
açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1b: Şirketlerin girişimcilik boyutlarından yeni iş kurma boyutuna göre dış 
ticarete bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1c: Şirketlerin girişimcilik boyutlarından stratejik yenilenme boyutuna göre dış 
ticarete bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1d: Şirketlerin girişimcilik boyutlarından proaktiflik boyutuna göre dış ticarete 
bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. 

H2: Şirketlerin girişimcilik boyutlarına göre dış ticaret imkânına sahip olmalarının 
daha fazla yatırım yapma kararları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir 
farklılık yoktur. 

H2a: Şirketlerin girişimcilik boyutlarından yenilik boyutuna göre dış ticaret 
imkânına sahip olmalarının daha fazla yatırım yapma kararları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde bir farklılık yoktur. 

H2b: Şirketlerin girişimcilik boyutlarından yeni iş kurma boyutuna göre dış ticaret 
imkânına sahip olmalarının daha fazla yatırım yapma kararları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde bir farklılık yoktur. 

H2c: Şirketlerin girişimcilik boyutlarından stratejik yenilenme boyutuna göre dış 
ticaret imkânına sahip olmalarının daha fazla yatırım yapma kararları arasında 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık yoktur. 

H2d: Şirketlerin girişimcilik boyutlarından proaktiflik boyutuna göre dış ticaret 
imkânına sahip olmalarının daha fazla yatırım yapma kararları arasında istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde bir farklılık yoktur. 

H3: Şirketlerin faaliyet gösterme süreleri ile dış ticaret yapma imkânlarının yatırım 
kararları üzerindeki etkisi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık 
yoktur. 

H4: Şirket türleri ile dış ticaret yapma imkânlarının yatırım kararları üzerindeki 
etkisi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık yoktur. 

4.4. Araştırma Ölçeği ve Güvenilirliği 
İlk defa Khandwalla (1977) tarafından geliştirilmiş olan ölçek, örgütlerin iç 

girişimciliğe yönelmelerini ölçen ifadelerden oluşmaktadır. Bu doğrultuda ölçek, 
işletmelerin iç girişimciliğinin yenilik ve proaktiflik boyutlarını kapsayacak biçimde 
düzenlenmiştir. İkinci ölçek ise, Zahra (1991) tarafından geliştirilen işletmelerin yeni iş 
geliştirme ve örgütsel yenilenmeyi ölçmek için hazırlanmıştır. Böylelikle, iki ölçeğin bir 
arada kullanılması ile birlikte yenilik, yeni iş kurma, yenilenme ve proaktiflik çoklu 
boyutlarını açıklayabilme gücü elde edilmektedir.  
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Tablo 1. Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Araştırma Boyutları Cronbach’s Alpha 

Yenilik Boyutu 0,89 

Yeni iş Kurma Boyutu 0,86 

Stratejik Yenilenme Boyutu 0,92 

Proaktiflik Boyutu 0,94 

Ölçek 0,91 

Ölçeğin iç tutarlılığını sınayan güvenilirlik analizi sonucu elde edilen Alpha 
katsayıları Tablo 1’de görülmektedir. Alpha katsayısı, ölçülen değişkenlerin sürekli aynı 
ölçüler ile sınanması halinde çıkan sonuçların birbirine yakınlık derecelerini ortaya 
koyan önemli bir veridir. Bu doğrultuda verilerin ve analizin güvenilirlik testi 
sonuçlarına göre, araştırma kapsamında ele alınan boyutların ve tüm ölçeğin güçlü bir 
şekilde güvenilir olduğu görülmektedir.  

4.5. Araştırma Bulguları 
Araştırma bulgularının değerlendirilmesine, çalışmaya katılan işletmelerin 

birtakım özelliklerinin incelenmesi ile başlanacaktır. 
Tablo 2. İşletmelerin Faaliyet Süreleri 

Faaliyet Süresi İşletme Sayısı Oran 

1 yıldan az 7 3,9 

1-5 yıl arası 32 17,8 

6-10 yıl arası 39 21,7 

11-15 yıl arası 18 10,0 

15 yıl ve üzeri 84 46,7 

Toplam 180 100,0 

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen ankete göre, çalışma kapsamında anket 
araştırmasına toplam 180 sanayi işletmesi katılmıştır. Tablo 2’ye göre, bu sanayi 
işletmelerinin faaliyet süreleri incelendiğinde 7 tanesi 1 yıldan az, 32 tanesi 1-5 yıl 
arasında, 39 tanesi 6-10 yıl arasında, 18 tanesi 11-15 arasında ve 81 tanesi de 15 yıldan 
uzun zamandır sektörde faaliyet göstermektedirler. 
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Tablo 3. İşletmelerin Faaliyet Gösterdikleri Sektörler 

Sektör İşletme Sayısı Oran 

Gıda-İçecek 28 15,6 

Kimya Plastik 12 6,7 

Tekstil Dokuma 31 17,2 

Orman Ürünleri 2 1,1 

Otomativ 9 5,0 

Elektrik-Elektronik 7 3,9 

İnşaat 14 7,8 

Metal 12 6,7 

Makine 18 10,0 

Diğer 47 26,1 

Total 180 100,0 

Çalışma kapsamında ankete katılan işletmelerin faaliyet gösterdikleri sektörler 
incelendiğinde, işletmelerin ağırlıklı olarak tekstil-dokuma, gıda-içecek ve makine 
sektörlerinde faaliyet gösterdikleri; kimya-plastik, orman ürünleri, otomativ, elektrik-
elektronik, inşaat, metal sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sayılarının ise daha az 
olduğu görülmektedir. 

Tablo 4. İşletmelerin Toplam Çalışan Sayısı 

Çalışan Sayısı İşletme Sayısı Oran 

1-9 29 16,1 

10-24 31 17,2 

25-49 37 20,6 

50-99 27 15,0 

100-249 25 13,9 

250 ve üzeri 31 17,2 

Toplam 180 100,0 
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Çalışma kapsamındaki işletmelerin çalışan sayıları incelendiğinde, 1-9 çalışanı 
bulunan işletme sayısının 29, 10-24 çalışanı bulunan işletme sayısının 31, 25-49 çalışanı 
bulunan işletme sayısının 37, 50-99 çalışanı bulunan işletme sayısının 27, 100-249 
çalışanı bulunan işletme sayısının 25 ve 250 ve üzeri çalışanı bulunan işletme sayısının 
31 olduğu görülmektedir. 

Tablo 5. İşletmelerin Türü 

İşletme Türü İşletme Sayısı Oran 

Anonim Şirket 76 42,2 

Limited Şirket 96 53,3 

Kolektif Şirket 1 0,6 

Tek Kişi İşletmesi 6 3,3 

Adi Ortaklık 1 0,6 

Toplam 180 100,0 

Çalışmaya dâhil olan işletmelerin büyük çoğunluğunun limited (96) ve anonim 
şirketler (76) olduğu, tek kişi işletmesi sayısının 6, kolektif şirket sayısının ve adi 
ortaklık sayısının 1 olduğu görülmektedir. 

Tablo 6. İşletmelerin Mülkiyet Durumu 

Mülkiyet Durumu İşletme Sayısı Oran 

Kira 66 36,7 

Kendime Ait 114 63,3 

Toplam 180 100,0 

Ankete katılan 180 firma mülkiyet açısından incelendiğinde, 114 işletmenin 
mülkiyetinin kendisine ait olduğu ve 66 işletmenin kirada bulunduğu görülmektedir. 

Tablo 7. İşletmelerin Dış Ticarete (İhracata) Bakış Açıları 

Bakış Açısı İşletme Sayısı Oran 

Dış ticaretin birçok açıdan yararlı 
olduğuna inanıyorum 

172 95,6 

Dış ticaretin yararlı olduğu 
kanaatinde değilim 

4 2,2 

Kararsızım 4 2,2 

Toplam 180 100,0 
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Çalışma kapsamındaki 180 işletmenin 172 tanesi dış ticaretin birçok açıdan 
faydalı olduğu yönünde fikre sahipken,  4 tanesi dış ticaretten yarar sağlayacağına 
inanmamaktadır. 4 işletme de dış ticaretin faydalı olacağı konusunda kararsız olduğunu 
belirtmiştir. 

Tablo 8. Dış Ticaretin (İhracatın) İşletmeler Açısından Önemi 

Dış Ticaretin Önemi İşletme Sayısı Oran 

Dış ticaretin firmam için birçok açıdan yararlı 
olduğuna inanıyorum 

172 95,6 

Dış ticaretin firmam için yararlı olduğu kanaatinde 
değilim 

4 2,2 

Kararsızım 4 2,2 

Toplam 180 100,0 

İşletmelerin kendileri için dış ticaretin (ihracatın) faydalı olup olmayacağına dair 
görüşleri incelendiğinde, ankete katılan 172 işletmenin dış ticaretin kendileri için 
faydalı olacağına inandığı, 4 işletmenin dış ticaretin kendileri için faydalı olmayacağına 
inandığı ve 4 işletmenin de dış ticaretten kendileri için fayda sağlayıp sağlamadıklarına 
dair kararsız oldukları görülmektedir. 

Tablo 9. İşletme Kurulurken Karşılaşılan Sorunlar 

Sıra Sorunlar Yüzde 

1 Kalifiye Eleman Bulma 28,5 

2 Bürokratik ve Yasal Engeller 24,2 

3 Pazar Koşullarındaki Düzensizlik  20,2 

4 Rakiplerin Engellenmesi 10,6 

5 Değişen Teknoloji 5,4 

6 Finansal Düzensizlik 5,1 

7 Pazar Koşullarındaki Değer Yargıları  2,1 

8 Bilgi Eksikliği 1,8 

9 Diğer 1,6 

10 Toplumun Kadınlar Hakkındaki Değer Yargıları     0,5 
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Ankete katılan işletmelere, kuruluş aşamasında karşılaştıkları önemli sorunları 
kendileri açısından önem derecesine göre sıralamaları talep edildiğinde işletmelerin % 
28,5’i kalifiye eleman bulamama, % 24,2’si bürokratik ve yasal engeller, % 20,2’si 
pazar koşullarındaki düzensizlikler, % 10,6’sı rakiplerin engellenmesi, % 5,4’ü değişen 
teknoloji, % 5,1’i finansal düzensizlik, % 2,1’i Pazar koşullarındaki değer yargıları, % 
1,8’i bilgi eksikliği, % 1,6’sı diğer sorunlar, % 0,5’i toplumun kadınlar hakkındaki 
değer yargıları şeklinde cevapladığı görülmektedir. 

Tablo 10. İşletme Kurulduktan Sonra Karşılaşılan Sorunlar 

Sıra Sorunlar Yüzde 

1 Başarısızlık Beklentisi 34,2 

2 Bürokrasi 25,6 

3 Güvensizlik 17,2 

4 Rol Çatışması                            10,5 

5 Ortak Bulmada Güçlük      4,4 

6 Ticari Tecrübe Eksikliği    4,1 

7 Toplumun Geleneksel Baskısı 2,1 

8 Diğer 1,9 

Çalışma kapsamındaki işletmeler kurulduktan sonraki süreçte karşılaştıkları 
sorunların %34,2’si başarısızlık beklentisi, % 25,6’sı bürokrasi, % 17,2’si güvensizlik, 
% 10,5’i rol çatışması, % 4,4’ü ortak bulmada güçlük, % 4,1’i ticari tecrübe eksikliği, % 
2,1’i toplumun geleneksel baskısı, % 1,9’u diğer sorunlar olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 11. Dış Ticaretin Yatırım Yapmaya Yönlendirmesi 

Yatırım Düşüncesi İşletme Sayısı Oran 

İhracat imkânı kesinlikle daha fazla girişim, yatırım 
ve üretim imkânı sağlamaktadır 

148 82,2 

İhracat imkânının girişimcilik, yatırım ve üretim 
imkânımı artırmama katkısı vardır 

28 15,6 

Kararsızım 4 2,2 

Toplam 180 100,0 

Ankete katılan işletmelere dış ticaretin yatırımları arttırıcı etkisi olup olmadığı 
sorulduğunda, işletmelerin % 82,2’si dış ticaretin girişim, yatırım ve üretim imkânlarını 
arttırdığını ifade ederken, % 15,6’sı dış ticaretin girişim, yatırım ve üretim imkânlarını 
arttırmayacağını belirtmiştir. İşletmelerin % 2,2’si ise bu konuda kararsız olduklarını 
belirtmişlerdir. 
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Tablo 12. Dış Ticaret Faaliyetlerinde Bulunma Süresi 

Dış Ticaret Yapma Süresi Şirket Sayısı Oran 

1 yıldan az 26 14,4 

1-5 yıl arası 45 25,0 

6-10 yıl arası 38 21,1 

11-15 yıl arası 25 13,9 

15 yıldan fazla 46 25,6 

Toplam 180 100,0 

Çalışma kapsamındaki işletmelerin dış ticaret faaliyetleri ile ilgilenme süreleri 
incelendiğinde, işletmelerin % 14,4’ü 1 yıldan az süredir dış ticaretle ilgilendiği, % 
25’inin 1 ile 5 yıl arasında dış ticaretle ilgilendiği, % 21,1’nin 6 ile 10 yıl arasında dış 
ticaret faaliyetlerinde bulunduğu, % 13,9’nun 11 ile 15 yıl arasında dış ticaret yaptığı, % 
25,6’sının 15 yıldan uzun süredir dış ticaret faaliyetleri gerçekleştirdiği görülmektedir. 

Tablo 13. Dış Ticaretin (İhracatın) Kazandırdığı Özellikler 

Sıra Özellikler Yüzde 

1 Risk Üstlenebilme  15,79 

2 Yenilik ve Yaratıcılık  14,55 

3 Liderlik     11,46 

4 Deneyim 11,15 

5 Kendine Güven 9,29 

6 Kararlılık ve Azim 7,74 

7 Çalışkanlık 5,88 

8 Yönetim Becerisi  3,72 

9 Eğitim 2,79 

10 Kontrol Odağı  2,48 

11 Duygusal Zekâ  1,55 

12 Sabır ve Hoşgörü 0,93 

13 Hırs ve Kararlılık 0,93 

14 Diğer 0,63 
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Ankete dâhil olan işletmelere dış ticaretin (ihracatın) kazandırdığı özellikler 
sorulduğunda, % 15,79’u risk üstlenebilme, % 14,55’i yenilik ve yaratıcılık, % 11,46’sı 
liderlik, % 11,15’i deneyim, % 9,29’u kendine güven, % 7,74 kararlılık ve azim, % 
5,88’i çalışkanlık, % 3,72’si yönetim becerisi, % 2,79’u eğitim, % 2,48’i kontrol odağı, 
% 1,55’i duygusal zekâ, % 0,93’ü sabır ve hoşgörü, % 0,93’ü hırs ve kararlılık şeklinde 
cevaplamıştır. 

Tablo 14. Dış Ticarette Karşılaşılan Önemli Sorunlar 

Sorunlar İşletme Sayısı Oran 

Yeterli Bilgi Sahibi Olmamak 15 8,3 

Eğitimli Personel Bulamamak 56 31,1 

Bürokratik Engellerle Karşılaşmak 43 23,9 

Yabancı Pazarda Rekabete Hazır Olmamak 23 12,8 

Pazar Araştırması Yapma İmkânı Bulamamak 18 10,0 

Diğer 25 13,9 

Toplam 180 100,0 

Çalışmaya katılan işletmelere dış ticarette karşılaştıkları sorunlar sorulduğunda, 
işletmelerin ağırlıklı olarak eğitimli personel bulamadıkları (% 31,1) ve bürokratik 
engeller ile karşılaştıkları (% 23,9) tespit edilmiştir. Ayrıca işletmelerin karşılaştıkları 
diğer sorunlar olarak, % 12,8’inin yabancı pazarlarda rekabete hazır olmamaları, % 
10’unun pazar araştırması yapma imkânına sahip olamadıkları, % 8,3’ünün yeterli 
bilgiye sahip olmadıkları görülmektedir. 

Tablo 15. Girişimcilik Boyutlarının Ortalaması 

 Yenilik 
Boyutu 

Yeni İş Kurma Stratejik 
Yenilenme 

Proaktiflik 
Boyutu 

İşletme Sayısı 180 180 180 180 

Ortalama 4,1422 4,1300 3,8917 3,700 

Medyan 4,2000 4,2000 4,2500 3,750 

Standart Sapma 0,56072 0,59962 0,87129 0,7881 

Çalışmada odaklanılan girişimcilik boyutları yenilik, yeni iş kurma, stratejik 
yenilenme ve proaktiflik boyutları olarak belirlenmiştir. Tablo 15’te belirlenen 
girişimcilik boyutlarına ait istatistikler bulunmaktadır. Çalışmaya girişimcilik 
boyutlarını incelemek üzere 180 işletme dâhil edilmiştir.  
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Tablo 16. İşletmelerin Girişimcilik Boyutlarına Göre Dış Ticarete Bakış Açılarına 
İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 

Girişimcilik 
Boyutu 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F P. Değeri 

 
Yenilik 
Boyutu 

Gruplar arası 0,809 2 0,405 1,291 0,277 

Gruplar içi 55,470 177 0,313   

Toplam 56,279 179    

 
Yeni İş 
Kurma 

Gruplar arası 1,632 2 0,816 2,302 0,103 

Gruplar içi 62,726 177 0,354   

Toplam 64,358 179    

 
Stratejik 
Yenilenme 

Gruplar arası 1,026 2 0,513 0,673 0,511 

Gruplar içi 134,862 177 0,762   

Toplam 135,888 179    

 
Proaktiflik 
Boyutu 

Gruplar arası ,211 2 0,106 0,169 0,845 

Gruplar içi 110,964 177 0,627   

Toplam 111,175 179    

Tablo 16 incelendiğinde, şirketlerin girişimcilik boyutları kapsamında yenilik 
boyutu, yeni iş kurma boyutu, stratejik yenilenme boyutu ve proaktiflik boyutuna göre 
dış ticarete bakış açıları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadığı 
görülmektedir (P>0,5). Böylelikle, çalışma kapsamında oluşturulan H1 hipotezi ve alt 
hipotezleri desteklenmektedir. Bu doğrultuda, çalışma kapsamındaki şirketlerin yenilik, 
yeni iş kurma, stratejik yenilenme ve proaktiflik açısından dış ticaret perspektifleri 
birbirleri ile örtüşmektedir. 
Tablo 17. İşletmelerin Girişimcilik Boyutlarına Göre Dış Ticaret İmkânına Sahip 
Olmanın Daha Fazla Yatırım Yapma Kararlarına İlişkin ANOVA Testi Sonuçları 

Girişimcilik 
Boyutu 

Varyans 
Kaynağı 

Kareler 
Toplamı 

Sd Kareler 
Ortalaması 

F P. Değeri 

 
Yenilik 
Boyutu 

Gruplar arası 0,809 2 0,405 1,291 0,278 

Gruplar içi 55,470 177 0,313   

Toplam 56,279 179    

 
Yeni İş 
Kurma 

Gruplar arası 1,458 2 0,729 2,052 0,132 

Gruplar içi 62,900 177 0,355   

Toplam 64,358 179    
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Stratejik 
Yenilenme 

Gruplar arası 1,513 2 0,756 ,996 0,371 

Gruplar içi 134,375 177 0,759   

Toplam 135,888 179    

 
Proaktiflik 
Boyutu 

Gruplar arası 4,101 2 2,051 3,390 0,036 

Gruplar içi 107,074 177 0,605   

Toplam 111,175 179    

Tablo 17 incelendiğinde, şirketlerin girişimcilik boyutları kapsamında yenilik 
boyutu, yeni iş kurma boyutu ve stratejik yenilenme boyutuna göre dış ticaret 
imkânlarının yatırım yapmaya yönlendirmesi açısından aralarında istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir (P>0,5). Buna karşın, şirketlerin 
girişimcilik boyutlarından proaktiflik boyutuna göre şirketlerin dış ticaret imkânlarının 
yatırım yapmaya yönlendirmesi açısından aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunduğu görülmektedir (P<0,5). Bu doğrultuda, H2a, H2b ve H2c alt hipotezleri 
desteklenirken; H2d alt hipotezinin reddedildiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Tablo 18. İşletmelerin Faaliyet Süreleri ve Dış Ticaret Yapma İmkânına Sahip 
Olmanın Yatırım Kararları Üzerindeki Etkisine İlişkin Ki Kare Testi Sonuçları 

Faaliyet Süresi 
Daha 
Fazla 

Yatırım 

Yatırım 
İmkânının 
Artması 

Kararsız Toplam 

1 Yıldan Az 
Sayı 5 2 0 7 

% 3,4% 7,1% 0,0% 3,9% 

1–5 Yıl Arası 
Sayı 24 8 0 32 

% 16,2% 28,6% 0,0% 17,8% 

6–10 Yıl 
Arası 

Sayı 26 11 2 39 

% 17,6% 39,3% 50,0% 21,7% 

11–15 Yıl 
Arası 

Sayı 18 0 0 18 

% 12,2% 0,0% 0,0% 10,0% 

15 Yıl ve 
Üzeri 

Sayı 75 7 2 84 

% 50,7% 25,0% 50,0% 46,7% 

Toplam 
Sayı 148 28 4 180 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Gerçekleştirilen Ki Kare testi sonucunda Tablo 18’de görüldüğü üzere, şirketlerin 
faaliyet gösterme süreleri ile dış ticaret yapma imkânlarının yatırım kararları üzerindeki 
etkisi arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık gösterdiği görülmektedir 
(P=0,024). Bu doğrultuda, H3 hipotezi reddedilerek şirketlerin faaliyet sürelerinin 
artmasıyla birlikte dış ticaret imkânlarının daha fazla yatırım yapma olanağı sağladığı 
ortaya koyulmuştur. Test sonuçlarına göre, şirketlerin % 82’sinin dış ticaret 
olanaklarının daha fazla yatırım yapma kararına imkân tanıdığı görülmüştür. 

Tablo 19. İşletme Türleri ve Dış Ticaret Yapma İmkânına Sahip Olmanın Yatırım 
Kararları Üzerindeki Etkisine İlişkin Ki Kare Testi Sonuçları 

İşletme Türleri 
Daha 
Fazla 

Yatırım 

Yatırım 
İmkânının 
Artması 

Kararsız Toplam 

Anonim Şirket 
Sayı 71 5 0 76 

% 48,0% 17,9% 0,0% 42,2% 

Limited Şirket 
Sayı 69 23 4 96 

% 46,6% 82,1% 100,0% 53,3% 

Kolektif Şirket 
Sayı 1 0 0 1 

% 0,7% 0,0% 0,0% 0,6% 

Tek Kişi 
İşletmesi 

Sayı 6 0 0 6 

% 4,1% 0,0% 0,0% 3,3% 

Adi Ortaklık 
Sayı 1 0 0 1 

% 0,7% 0,0% 0,0% 0,6% 

Toplam 
Sayı 148 28 4 180 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Gerçekleştirilen Ki Kare testi sonucunda Tablo 19’de görüldüğü üzere, şirket 
türleri ile dış ticaret yapma imkânlarının yatırım kararları üzerindeki etkisi arasında 
istatistiksel olarak anlamlı düzeyde bir farklılık bulunduğu görülmektedir (P=0,046). Bu 
doğrultuda, H4 hipotezi reddedilerek farklı şirket türlerinin, dış ticaret imkânlarının daha 
fazla yatırım yapma olanağı yaratmasına bakış açısı arasındaki farklılık ortaya 
koyulmuştur. Test sonuçlarına göre, anonim ve limited şirket türlerinin dış ticaret 
yapma imkânlarının yatırım kararları üzerinde toplam %94,6 oranında daha fazla 
yatırım yapma imkânı sağlayacağı görülmektedir. 

5. Sonuç ve Tartışma 
Uluslararası ekonomide küreselleşme ile birlikte, girişimciliğin ve dolayısıyla 

aktör konumundaki KOBİ’lerin hem işlevsel boyutu hem de önemi giderek artmaktadır. 
Küresel ekonomi anlayışı dolayısıyla serbest piyasa ekonomisi ve rekabet koşullarının 
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yükselmesi sonucunda ülkelerin bu koşullara uyum sağlama süreçlerinde KOBİ’lerin 
önemli bir rolü bulunmaktadır. KOBİ’ler girişimci karakterleri sayesinde yeni üretim 
bilgi ve koşullarına uyum sağlama, piyasadaki riskleri üstlenebilme ve dış ticarette 
karşılaşılan yoğun rekabet şartlarına uyum sağlama gibi önemli yeteneklere sahiptirler. 

Ülkeler, küresel ekonomide meydana gelen değişimler sonucunda oluşan yeni 
ekonomik eğilimlere uyum göstererek ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmektedirler. 
Ekonomide oluşan bu değişimlere çabucak uyum sağlama yeteneği, esnek üretim 
yapıları doğrultusunda KOBİ’lerde bulunmaktadır. Bu nedenle, KOBİ’ler ülke 
ekonomilerinde sürekliliği sağlama açısından önemli bir ekonomik aktördür. 
KOBİ’lerin az maliyetli ve kaliteli üretim yapabilmesi sayesinde ülke ekonomileri için 
büyük önem taşımaktadır. Ülkemizde de ekonominin önemli bir yapıtaşı olan KOBİ’ler 
toplam işletmelerin % 99,8’ni oluşturmaktadırlar. 

Bu çalışmada, KOBİ’lerin girişimcilik boyutları ve dış ticaret faaliyetleri 
arasındaki ilişki Khandwalla (1977) ve Zahra (1991) tarafından geliştirilen anket 
çalışması aracılığıyla incelenmiştir. Geliştirilen ölçek ile girişimciliğin yenilik, yeni iş 
kurma, stratejik yenilenme ve proaktiflik boyutları ile şirketlerin dış ticaret faaliyetleri 
arasındaki ilişki değerlendirilmiştir. 

Çalışmada kapsamında yapılan analizler sonucunda, araştırmaya katılan 
şirketlerin %95,6’sının dış ticaret faaliyetlerine olumlu baktıkları ve dış ticaret 
faaliyetlerinin şirketleri için yararlı olacağını düşündükleri görülmüştür. Bununla 
birlikte şirketlerin %97,6’sı dış ticaret faaliyetlerinin şirket yatırımlarına imkân 
sağladığını ve bu imkânları arttırdığını ifade etmiştir. Buna karşın şirketlerin dış ticaret 
faaliyetlerinde karşılaştıkları en önemli sorunlar, %31,1 oran ile eğitimli personel 
bulamamak iken, %23,9 oranla dış ticaret faaliyetlerinin bürokratik engelleri olmuştur. 

Şirketlerin girişimcilik değerleri ile dış ticarete bakış açıları arasında ve şirketlerin 
girişimcilik değerlerinden yenilik, yeni iş kurma ve stratejik yenilenme boyutlarına göre 
dış ticaret imkânlarının yatırım yapmaya yönlendirmesi açısından aralarında herhangi 
bir farklılığın olmadığı görülmüştür. Ancak, proaktiflik boyutuyla şirketlerin dış ticaret 
imkânlarının yatırım yapmaya yönlendirmesi açısından farklılıkların olduğu tespit 
edilmiştir. 

Şirketlerin faaliyet süreleri ile dış ticaret imkânlarının yatırım kararları üzerindeki 
etkisi arasında farklılık olduğu görülmüştür. Şirketlerin faaliyet sürelerinin artmasıyla 
birlikte dış ticaret imkânlarının daha fazla yatırım yapma olanağı sağladığı ortaya 
koyulmuştur. Araştırmaya dâhil edilen şirketlerin % 82’si, dış ticaret olanaklarının daha 
fazla yatırım yapma kararına imkân tanıdığı tespit edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, şirket türleri ile dış ticaret yapma imkânlarının 
yatırım kararları üzerindeki etkisi arasında farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Şirket 
türlerinin, dış ticaret imkânlarının daha fazla yatırım yapma olanağı oluşturmasında 
farklılık tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, dış ticaret yapma imkânlarının yatırım 
kararları üzerinde %77 oranla anonim ve limited şirket türleri, daha fazla yatırım imkânı 
sağlanacağını ifade etmektedir. 

Gerçekleştirilen araştırmanın sonucunda, şirketlerin girişimcilik değerleri ile dış 
ticaret faaliyetlerinin arasında olumlu bir ilişkinin bulunduğu görülmüştür. Çalışma 
öncesinde şirketlerin girişimcilik değerlerine göre dış ticarete bakış açıları ve dış ticaret 
imkânına sahip olmalarının daha fazla yatırım yapma kararları arasında farklılığın 
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bulunmadığı yönünde oluşturulan hipotezler gerçekleştirilen analizler sonucunda 
desteklendiği tespit edilmiştir. Araştırma kapsamındaki şirketlerin dış ticaret faaliyetleri 
vasıtasıyla daha fazla yatırım yapma olanağının ortaya çıkacağı tespit edilmiştir. 
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Extensive Summary 

Nowadays, SME’s and entrepreneurs have important roles in the national and 
international economy in terms of countries. SME’s and entrepreneurs have several 
advantages in competitive market economy. These advantages are adapting increasing 
competition, gaining knowledge of market and production, undertaking the risks that 
may occur, adapting quickly to innovations in the organization. SMEs which are adapt 
quickly to changing economic conditions thanks to flexible production structures and 
properties became the locomotive in the economy of the country. 

SMEs have low cost and high quality in manufacture. Therefore, they are of great 
importance in economy of countries.  In addition, SMEs which have great importance in 
economy constitute per cent 98,8 of enterprises in Turkey. 

In the scope of the research, it is researched that the effect on foreign trade 
performance of entrepreneurship value of enterprises. In this regard, the generated 
model is as follows; 

 

Figure 1. Research Model 
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Research hypotheses is defined as follows; 

H1: According to the entrepreneurship dimension of SMEs, there is not 
statistically significant difference of perspectives on foreign trade between SMEs. 

H1a: According to the innovation dimension of entrepreneurial values of the 
enterprises, there is not statistically significant difference of perspectives on foreign 
trade between SMEs. 

H1b: According to the creating a new business dimension of entrepreneurial values 
of the enterprises, there is not statistically significant difference of perspectives on 
foreign trade between SMEs. 

H1c: According to the strategic renewal dimension of entrepreneurial values of the 
enterprises, there is not statistically significant difference of perspectives on foreign 
trade between SMEs. 

H1d: According to the proactive dimension of entrepreneurial values of the 
enterprises, there is not statistically significant difference of perspectives on foreign 
trade between SMEs. 

H2: According to the entrepreneurship dimension of SMEs, there is not 
statistically significant difference between having foreign trade opportunity and invest 
more among SMEs. 

H2a: According to the innovation dimension of entrepreneurship values of SMEs, 
there is not statistically significant difference between having foreign trade opportunity 
and invest more among SMEs. 

H2b: According to the creating a new business dimension of entrepreneurship 
values of SMEs, there is not statistically significant difference between having foreign 
trade opportunity and invest more among SMEs. 

H2c: According to the strategic renewal dimension of entrepreneurship values of 
SMEs, there is not statistically significant difference between having foreign trade 
opportunity and invest more among SMEs. 

H2d: According to the proactive dimension of entrepreneurship values of SMEs, 
there is not statistically significant difference between having foreign trade opportunity 
and invest more among SMEs. 

H3: There is not statistically significant difference among SMEs that effect of 
activity duration of SMEs and having foreign trade opportunity on investment decision. 

H4: There is not statistically significant difference among SMEs that types of 
SMEs and having foreign trade opportunity on investment decision. 

In this study, it is analyzed relationship between SME’s entrepreneurship values 
and foreign trade activities. It has been included to study that foreign trade firms in 
Ankara, Istanbul, Adana, Mersin, Bursa and Kocaeli in order to evaluate their views of 
foreign trade activities and determine relationship between entrepreneurship and foreign 
trade. In the scope of the research, it is used primary data that belong to 180 SMEs.  

The empirical result of research shows that there are positive relationship between 
entrepreneurship values and foreign trade. According to the empirical result, hypotheses 
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of H1a, H1b, H1c, H1d, H2a, H2b and H2c have not been rejected. However, hypotheses of 
H2d, H3 and H4 have been rejected. 

Results of the research show that there is a positive relationship between 
entrepreneurship values of the companies and foreign trade activities. It has been 
determined that SMEs within the scope of the research have possibility of further 
investment through foreign trade activities. 
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Özet 

İnsan kaynakları yönetimi açısından oldukça önemli olan personel seçimi, işin 
yapılabilmesi için işe uygun personelin belirlendiği bir süreç olarak ifade edilir. 
Personel seçimi, genellikle bir grup karar verici tarafından adayların çeşitli kriterlere ve 
sübjektif yargılara göre değerlendirilmesi sonucunda verilen karara göre gerçekleşir. 
Hâlbuki organizasyonların rekabet avantajı elde edebilmeleri ve bu avantajı devam 
ettirebilmeleri, doğru personelin doğru iş için objektif kriterlere göre seçilmesine 
bağlıdır. Personel seçimi problemi, karar verici ve aday sayısının birden fazla olması ve 
karar üzerinde çok sayıda kriterin etkili olması açısından çok kriterli karar problemleri 
içerisinde yer alır. Kişisel yargılara dayanan kararlar belirsizlik içerir. Bu nedenle, bu 
çalışmada çok kriterli karar verme tekniklerinden biri olan bulanık TOPSIS yöntemi 
tercih edilmiştir. Çalışma kapsamında bir kamu üniversitesinde araştırma görevlisi alımı 
sürecinde, başvuru yapan adaylardan hangilerinin giriş sınavına davet edileceği, her bir 
aday için yakınlık katsayıları hesaplanarak yapılan sıralama ile objektif kriterlere göre 
belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Personel seçimi, çok kriterli karar verme, bulanık TOPSIS 
yöntemi 

Abstract 
Which are very important in terms of human resource management, personnel 

selection, it expressed as a process of determining the appropriate personnel hired to 
perform the work. Personnel selection, often occurs as a result of decisions made by a 
group decision based on the evaluation of candidates by various criteria and subjective 
judgment transmitter. Whereas the organization that they can gain competitive 
advantage and this advantage can continue, according to the right personnel for the 
right job it depends on the objective criteria chosen. Personnel selection problems, 
decision-making and be more than the number of candidates and the terms of a number 
of criteria involved in the decision to take effect on multi-criteria decision problems. 
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Decisions based on personal jurisdiction includes the uncertainty. Therefore, one of the 
multiple-criteria decision analysis techniques in this study preferred method of fuzzy 
TOPSIS. In the process of recruiting a research assistant in a public university under 
study, which will be invited to the scientific examination of the candidates who apply, 
with proximity to the ranking made by calculating the coefficients for each candidate is 
determined based on objective criteria. 
Keywords: Personnel selection, multi- criteria decision making, fuzzy TOPSIS 

Giriş 
Çok sayıda organizasyonun yer aldığı günümüz pazarlarında en önemli rekabet 

aracı, organizasyonların sahip oldukları kaynakların etkin kullanılabilmesidir. Bu 
kaynakların başında ise insan kaynakları gelmektedir. Bir organizasyonun insan 
kaynakları yönetimi süreci, iş analizi, iş tanımları ve iş gerekleri ile şekillenir; 
planlamayla başlar ve dinamik bir fonksiyon olarak iş gören bulma ve seçmeyle devam 
eder (Bayraktaroğlu, 2015: 65). Görüldüğü üzere, insan kaynakları yönetiminin temel 
işlevlerinden birisi olan personel tedariki ve seçimi, organizasyonun ihtiyaç duyduğu 
niteliklere sahip kişilerin bulunması, seçilmesi ve işe alınması süreci olarak tanımlanır 
(Erenel, 2012: 14). Personel tedariki, iş arayan bireylerin organizasyona başvurmalarını 
sağlamayı, seçim süreci ise, başvuran adaylar arasından en nitelikli olanları belirlemeyi 
ve işe almayı yani doğru yerde doğru insanı bulundurmayı içermektedir (Bingöl, 2010: 
233). İyi seçilmiş personel, organizasyonun amaçlarına yönelik faaliyetlerin yapılması, 
sürdürülmesi ve diğer kaynakların etkin kullanılması açısından oldukça önemlidir 
(Erenel, 2012: 14). Bir organizasyonun sahip olduğu üretim faktörlerini yönlendiren, 
organizasyonun başarılı ya da başarısız olmasında belirleyici olan en önemli öğe insan 
kaynaklarıdır. Bu nedenle, organizasyonlar amaçlarına katkıda bulunacak ve 
organizasyonu başarıya taşıyacak bilgi ve yeteneğe sahip iş gücünü istihdam etmeye 
çalışmaktadırlar (Dağdeviren, 2007: 791). İş gören tedariki ve seçim sürecinin insan 
odaklı, objektif ve stratejik bir bakış açısı içinde planlanması ve yürütülmesi, hem 
organizasyonların hem de çalışanların beklenti ve hedeflerine yanıt verilebilmesi 
bakımından önemlidir (Koçak ve Yüksel, 2011: 82). İşe en uygun personelin 
bulunabilmesi için, iş analizleri yoluyla toplanmış ve standart formlara geçirilmiş 
bilgilerin kullanılması gerekir (Kurt ve Dağdeviren, 2003: 165).  

İşe en uygun personelin bulunabilmesi, diğer organizasyonlarda olduğu kadar 
üniversiteler için de önemlidir. Üniversitelere personel bulunmasında da diğer 
organizasyonlarda uygulanan yöntemler kullanılabilir.   

Üniversiteler, toplumun bilimsel araştırma ve yüksek nitelikli insan gücü 
gereksinimini karşılamak ve bilgi üretmek için kurulmuş kurumlardır. Üniversitelerin 
bilimsel faaliyetlerini yürütebilmeleri için, bilim alanlarıyla ilgili bilimsel çalışmaları 
yapan ve geleceğin öğretim üyesi olmaya aday bilim insanlarını istihdam etmesi ve 
yetiştirmesi gerekir (Çelebi ve Tatık, 2012: 128). Bu amaçla istihdam edilen araştırma 
görevlileri 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3p. maddesinde öğretim 
yardımcıları kapsamında tanımlanan akademik personeldir. Aynı kanunun 33a. 
maddesinde “Araştırma görevlileri, yükseköğretim kurumlarında yapılan araştırma, 
inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri 
yapan öğretim yardımcılarıdır.” şeklinde daha detaylı bir araştırma görevlisi tanımı 
yapılmıştır. Aynı maddede ayrıca “Lisans üstü eğitim - öğretim için yurt dışına 
gönderilecek araştırma görevlileri ile ilk defa bu amaçla bu göreve atanacaklarda 
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aranacak nitelikler ve diğer hususlar Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.” şeklinde 
bir hüküm yer almaktadır. Araştırma görevlisi alımı ile ilgili düzenleme ise, “Öğretim 
Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak 
Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir (www.yok.gov.tr). 

Uygulamada personel tedarik süreci, organizasyon tarafından personel seçim 
politikalarının belirlenmesi ve seçim kriterlerinin tanımlanması, aday adaylarının 
başvurularının alınması, aday adaylarının mukayese edilmesi ve adayların belirlenmesi, 
adaylara yazılı, sözlü ya da test sınav uygulanması, belirlenen adaylarla görüşme ve işe 
alma kararının verilmesi, güvenlik soruşturması, işe kabul ve yerleştirme gibi 
aşamalardan oluşmaktadır (Boran, Genç ve Akay 2011: 493; Yüksel, 2004: 101-124; 
Ertürk, 2011: 106-111). Süreç sonunda ise genellikle yalnızca sınav sonuçlarına ya da 
kişisel yargılara dayanan bir karar ortaya çıkmaktadır. Üniversitelere araştırma görevlisi 
bulma ve istihdam etme süreci de bu sürece benzer aşamalardan oluşmaktadır. Bu 
nedenle, diğer personel seçimi problemlerinde olduğu gibi araştırma görevlisi seçiminde 
de geleneksel personel seçim teknikleri doğru kararın verilebilmesi açısından yetersiz 
kalabilmektedir. Organizasyonun gerçek ihtiyaçlarına uygun personelin temini ancak 
objektif ilkeler ve yöntemler temelinde yapılacak bir seçim kararı ile mümkündür. İşe 
uygun personelin seçilmesi için, ölçme ve değerlendirmeye temel olacak kriterlerin ve 
bu kriterlerin ağırlıklarının belirlenmesi gerekir (Dağdeviren, 2007: 791). Birden fazla 
karar vericinin olması ve çok sayıda kritere göre farklı adayların değerlendirilmesi 
sebebiyle personel seçimi karmaşık bir yapıya sahiptir ve çok kriterli karar problemleri 
içerisinde yer alır. 

Çok kriterli karar verme, genellikle birbiriyle çelişen çok sayıda kriterin olması 
durumunda, seçilen kriterlere göre en uygun çözümün belirlenebilmesi için kullanılan 
bir yöntemdir (Hwang ve Yoon, 1981: 1). Yöntem, birbirinden bağımsız ve farklı 
şekillerde ifade edilen çok sayıda faktörün dikkate alınması durumunda, faktörleri 
analiz etmeye, elde edilen sonuçlara göre alternatifleri sıralamaya, karşılaştırmaya, 
sınıflamaya ve en iyi alternatifi seçmeye olanak sağlar (Urfalıoğlu ve Genç, 2013: 330). 
Çok kriterli karar verme yöntemleri birçok alanda başarı ile uygulanmıştır. Farklı 
performans kriterlerini ve ağırlıklarını dikkate alan hesaplamalarda nicel ve nitel verileri 
kullanan electre, analitik hiyerarşi prosesi (AHP), faktör puan yöntemi, analitik netwok 
süreci (ANP) vs. gibi pek çok teknik kullanılmaktadır (Velasquez ve Hester, 2013: 56-
57). Bu tekniklerden biri de TOPSIS (İdeal çözüme benzerlik bakımından sıralama 
performansı) tekniğidir (Ertuğrul ve Özçil, 2014: 269). Hwang ve Yoon’un (1981) 
çalışması referans gösterilerek, Chen ve Hwang (1992) tarafından geliştirilen TOPSIS 
tekniği, kriterlerin göreceli ağırlıklarını kapsayan bir tekniktir (Zolfani ve 
Antucheviciene, 2012:427; Demireli, 2010: 104). TOPSIS tekniğinin uygulanmasındaki 
amaç, pozitif ideal çözüme (PIS) en yakın alternatiflerin seçilerek, çözümün fayda 
kriterlerini maksimize ve maliyet kriterlerini minimize etmektir. Bir diğer ifade ile 
amaç, negatif ideal çözüme (NIS) en uzak kriterlerin seçilerek, maliyet kriterlerini 
maksimize ve fayda kriterlerini de minimize eden çözümlerin elde edilmesidir (Shih, 
Shyur ve Lee, 2007: 801-802). Böylece her bir alternatif için elde edilen pozitif ve 
negatif uzaklık değerleri kullanılarak, yakınlık katsayısı hesaplanır ve alternatiflerin 
sıralanması sağlanır (Perez, Martinez ve Martinez, 2012: 106). 

TOPSIS uygulamalarında, kriterlerin performans düzeyleri ve ağırlıkları net 
değerler olarak verilir. Hâlbuki kişisel yargılara dayanan tercihler genellikle belirsizdir 
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ve net sayısal değerlerle tahmin edilemez (Chaghooshi, Janatifar, ve Dehghan, 2014: 
30; Chen, 2000: 2; Chen ve Tzeng, 2004: 1476). Bu nedenle farklı koşullar altında net 
veriler, gerçek hayat durumlarını modellemek için yetersiz kalmaktadır. Bu durumun 
ortadan kaldırılabilmesi için sayısal değerlerin yerine çok kötü, kötü, orta, iyi, çok iyi 
gibi dilsel ifadelerin kullanılması daha gerçekçi sonuçlara ulaşmayı sağlayacaktır (Chen, 
2000: 2; Chen ve Tzeng, 2004: 1476). Bu amaçla kullanılan bulanık küme kuramı, 
doğrusal olmayan, belirsizlik ifade eden, karmaşık ve modellenmesi güç olan 
kavramlara üyelik derecesi atayarak, kavramların belirli hale getirilmesini sağlar 
(Tiryaki ve Kazan, 2007: 3-5).  

Bu çalışmada geleneksel personel seçimi yöntemlerine alternatif olarak, daha 
objektif ve daha isabetli personel tedarik etme ve seçme kararının verilebilmesi için çok 
kriterli karar verme yöntemlerinden biri olan bulanık TOPSIS yöntemi tanıtılmaktadır. 
Bu amaçla çalışmanın uygulama kısmı kamu sektöründeki bir yükseköğretim kurumuna 
araştırma görevlisi istihdam etme sürecinde bilim sınavına alınacak adayların 
belirlenmesi için yapılmıştır. Literatürde yer alan personel seçimi problemleri 
incelendiğinde öğretim üyesi dışında kalan öğretim elemanlarının seçimine yönelik bir 
çalışmaya rastlanamamıştır. Bu nedenle bu çalışmanın alana katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 

Mevcut sistemde araştırma görevlisi alımı için yapılacak bilim sınavına davet 
edilecek adaylar sadece ALES puanının %60’ı ve yabancı dil puanının %40’ı dikkate 
alarak oluşturulan sıralama dâhilinde belirlenmektedir. Bu çalışmada ise, bilim sınavına 
davet edilecek adayların seçimi sürecinde birden fazla karar vericinin olması ve 
adayların çok sayıda kritere göre değerlendirilmesi sebebiyle, bulanık TOPSIS 
yaklaşımı tercih edilmiştir. Bulanık TOPSIS yöntemiyle, başvuru yapan tüm adayların 
karar vericiler tarafından farklı karar kriterleri dikkate alınarak, objektif olarak 
değerlendirilmesi ve sıralanması sağlanmıştır. Çalışma literatür taraması, yöntem ve 
uygulama kısmı olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır.  

Literatür Taraması 

TOPSIS yöntemi, m sayıda alternatifi ve n sayıda kriteri olan karar 
problemlerinde kullanılan bir yöntemdir (Jiang ve Diğ., 2011: 9401). Bu yöntem ile 
ilgili ilk çalışmalar Hwang ve Yoon (1981) tarafından yapılmıştır (Chen, 2000: 2).  
Hwang ve Yoon’un çalışmaları referans gösterilerek Chen ve Hwang (1992) tarafından 
ortaya konulan bulanık TOPSIS yöntemi ile yapılan çalışmalar, bulanık ortamlarda çok 
kriterli karar problemlerinin çözülebilmesi için geliştirilmiştir (Kaya, Kılınç ve 
Çevikcan, 2009: 9-10). Bulanık TOPSIS yönteminin, ekonomi, yönetim, eğitim, üretim, 
planlama, ulaştırma, insan kaynakları seçimi, muhasebe-finansman vb. gibi pek çok 
alanda uygulanabilmesi sebebiyle son yıllarda literatürde konu ile ilgili olarak yapılan 
çalışmaların sayısı artmaktadır. Chu (2002) kuruluş yeri seçimi probleminde, Erkayman 
ve Diğ. (2011) lojistik merkezi için yer seçimi probleminde ve Ashrafzadeh ve Diğ. 
(2012) depo yeri seçimi ile ilgili örnek olay çalışmasında bulanık TOPSIS yöntemini 
uygulamışlardır.  Jahanshahloo, Lotfi ve Izadikhah (2006) ve Jahanshahloo, Lotfi ve 
Davoodi (2009) aralıklı verilerin kullanıldığı karar problemleri için TOPSIS yöntemini 
kullanmışlardır. Dündar, Ecer ve Özdemir (2007) sanal mağazaların web sitelerini, Sun 
ve Lin (2009) alış-veriş sitelerinin rekabet avantajlarını değerlendirmek için, Lo ve Diğ. 
(2010) internet servisi seçim problemi için bulanık TOPSIS yöntemini kullanmıştır. 
Kabir ve Hasin (2012) ise, seyehat şirketlerinin web sitelerinin hizmet kalitelerini 



 
 

N. G. Akın 8/2 (2016) 224-254 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

228 

değerlendirmek için TOPSIS ve bulanık TOPSIS yöntemlerini karşılaştırmalı olarak 
vermiştir. Eleren ve Ersoy (2007) mermer blok kesim yöntemlerinin 
değerlendirilmesinde, Chamodrakas, Alexopoulou ve Martakos (2009) sipariş 
kabulünde müşterilerin değerlendirilmesinde, Demireli (2010) kamu bankalarının 
performanslarının değerlendirilmesinde, Madi ve Tap (2011) firmaların karşılaştıkları 
operasyonel riskleri dikkate alarak, nereye yatırım yapmaları gerektiği kararının 
verilmesinde, Ömürbek, Demirci ve Akalin (2013) lisansüstü eğitimde bilim dalı 
seçiminde, Yang, Huang ve Huang (2014) esnek üretim sistemlerinin 
değerlendirilmesinde TOPSIS yöntemini uygulamıştır. Özdemir ve Seçme (2009) 
bulanık TOPSIS yöntemini tedarikçi seçim probleminde kullanmıştır. Liao ve Kao 
(2011) bulanık TOPSIS yöntemi ve hedef programlama yaklaşımını, Supçiller ve 
Çapraz (2011) AHP ve TOPSIS yöntemlerini birlikte tedarikçi seçim problemine 
uygulamıştır. Zaman (2012) hazırlamış olduğu master tezinde bulanık TOPSIS 
yöntemini kullanarak, yalın tedarik zincirinde çok kriterli performans ölçüm modeli 
geliştirmiştir. Selim, Yunusoğlu ve Balaman (2015) uluslararası bir gıda firmasında 
bulanık TOPSIS yöntemi ile hata türleri ve etkileri analizini kullanarak dinamik bakım 
planlaması çalışması yapmıştır.  

Personel seçimi ile ilgili olarak, Ecer (2006) satış elemanı seçiminde, Kelemenis 
ve Askounis (2010) bilgi sistemleri ekibi için başkan seçiminde, Dursun ve Karsak 
(2010) Liang ve Wang tarafından 1994 yılında yapılan çalışma referans gösterilerek 
hazırlanan personel seçimi probleminde, Kelemenis, Ergazakis ve Askounis (2011) orta 
düzey yönetici seçiminde, Fengru ve Lili (2011) destek ekibi kurulabilmesi için, Perez, 
Martinez ve Martinez (2012) yazılım geliştirme takımında yer alan personelin 
değerlendirilmesinde, Martin ve Diğ. (2011) personel seçimi problemde bulanık 
TOPSIS yöntemini uygulamışlardır. Boran, Genç ve Akay (2011) sezgisel bulanık 
kümeler yaklaşımını, bir üretim işletmesine satış müdürü seçimi sürecinde uygulamıştır. 
Güngör, Serhadlıoğlu ve Kesen (2009) bulanık AHP yöntemini, Dağdeviren (2010), 
Zolfani ve Antucheviciene (2012), Chaghooshi, Janatifar ve Dehghan (2014) AHP ve 
TOPSIS yöntemlerini, Safari ve Diğ. (2014) TOPSIS ve Macar yöntemlerini birlikte 
personel seçimi problemine uygulamıştır. Singh ve Malik (2014) ise çok kriterli karar 
verme tekniklerinin personel seçimindeki rolü ile ilgili bir çalışma yapmıştır. 
Literatürde yer alan personel seçimi problemleri incelendiğinde öğretim üyesi dışında 
kalan öğretim elemanlarının seçimine yönelik bir çalışmaya rastlanamamıştır. 

Yöntem 

Bulanık TOPSIS yöntemi, bulanık ortamlarda grup kararı vermede kullanılan bir 
yöntemdir. Bu yöntem, dilsel değişkenlerle yapılan değerlendirmelere üyelik 
fonksiyonu vererek sayısal hale getiren ve algoritması yardımıyla alternatifleri 
değerlendirme imkânı sunan bir karar aracıdır. Bulanık TOPSIS yönteminde her bir 
alternatifin yakınlık katsayıları hesaplanarak sıralama yapılır. Yakınlık katsayısı 0 ile 1 
arasında bir değer alır. Sonucun 1’e yakın olması o alternatifin seçilme ihtimalini artırır 
(Ecer, 2006: 83).    

Dilsel ifadelere, üçgen veya yamuk bulanık sayılar kullanılarak, üyelik 
fonksiyonu verilebilmesi ve sayısal olarak ifade edilebilmeleri için bulanık kümeler 
teorisinden faydalanılır (Fakhry, 2010: 64). Bulanık kümeler teorisi ilk defa Zadeh 
(1965) tarafından ortaya atılmıştır. Zadeh, küme elemanlarının üyelik derecesini [0; 1] 
aralığındaki gerçel sayılar olarak tanımlanmıştır. Buna göre eğer bir elemanın üyelik 
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derecesi 1 ise, tümüyle o kümenin elemanıdır; 0 ise, hiçbir şekilde o kümenin elemanı 
değildir; 0 ile 1 aralığında ise, kısmi olarak o kümeye aittir (Zadeh, 1965: 339; Hong ve 
Choi, 2000: 104). Bu çalışmada, üçgen üyelik fonksiyonundan faydalanılarak,  üçgensel 
bulanık sayılar kullanılmıştır. (n1, n2 , n3) üçlü değeriyle tanımlanabilen  sayısı 
üçgensel bir bulanık sayı olmak şartıyla, üçgen bulanık sayının üyelik fonksiyonu µn(x) 
şu şekilde gösterilir (Chen, 2000: 3): 

 
Şekil 1. Üçgensel Bulanık Sayı . 

 
(n1, n2 , n3) üçlü değeriyle tanımlanabilen  sayısı üçgensel bir bulanık sayı olmak 

şartıyla, üçgen bulanık sayının üyelik fonksiyonu µn(x) ise şu şekilde ifade edilir (Chen, 
2000: 3): 
 

 µn(x)=  

 
Bulanık sayılar arasındaki uzaklığın hesaplanabilmesi için ise, Vertex metodu 

kullanılır. m= (m1, m2, m3) ve n= (n1, n2, n3) olarak ifade edilen iki üçgen bulanık sayı 
arasındaki uzaklık aşağıdaki formül kullanılarak hesaplanır: 
 

  d(m,n) =  

 
Bulanık TOPSIS yönteminin uygulanma adımları şöyledir: 

1. Adım: K adet karar verici tarafından,  m adet alternatifi değerlendirmede kullanılacak 
olan n adet karar kriterlerinin belirlenmesi. 

2. Adım: Dilsel ifadeler (çok yüksek, yüksek, biraz yüksek, orta, biraz düşük, düşük, çok 
düşük) kullanılarak karar vericiler tarafından, karar kriterlerinin önem ağırlıklarının 
belirlenmesi. 
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3. Adım: Dilsel ifadeler (çok iyi, iyi, biraz iyi, orta, biraz kötü, kötü, çok kötü) 
kullanılarak karar vericiler tarafından, alternatiflerin karar kriterlerine göre 
değerlendirilmesi. 

4. Adım: Karar kriterleri için dilsel ifadelerin bulanık üçgen sayılara dönüştürülerek, 
bulanık ağırlıklar vektörünün oluşturulması.  

Burada kullanılan dilsel ifadelerin pozitif üçgen bulanık sayılar olarak karşılıkları 
aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir: 

Tablo 1. Karar Kriterleri İçin Dilsel İfadelerin Pozitif Üçgen Sayılar Olarak 
Karşılıkları 

Ağırlıklar Bulanık Kümeler 

Çok yüksek 
Yüksek 
Biraz yüksek 
Orta 
Biraz düşük 
Düşük 
Çok düşük 

(0.9, 1, 1) 
(0.7, 0.9, 1) 
(0.5, 0.7, 0.9) 
(0.3, 0.5, 0.7) 
(0.1, 0.3, 0.5) 
(0, 0.1, 0.3) 
(0, 0, 0.1) 

K adet karar vericiden oluşan bir grupta,  k. karar vericinin her bir alternatife 
verdiği kriter değerini ve  k. karar vericinin değerlendirdiği karar kriterinin önem 
ağırlığını göstermek üzere, karar kriterlerinin önem ağırlıkları şöyle hesaplanır: 

=   [  +  +…..+ ] 

5. Adım: Alternatiflerin karar kriterlerine göre değerlendirilmesinde kullanılan dilsel 
ifadelerin üçgen bulanık sayılara dönüştürülmesi ve bulanık karar matrisinin 
hazırlanması.  

Burada kullanılan dilsel ifadelerin pozitif bulanık üçgen sayılar olarak karşılıkları 
ise Tablo 2’de gösterilmiştir: 

Tablo 2. Alternatiflerin Değerlendirilmesinde Kullanılan Dilsel İfadelerin 
Pozitif Üçgen Sayılar Olarak Karşılıkları 

Dereceler Bulanık Kümeler 

Çok iyi 
İyi 

Biraz iyi 
Orta 

Biraz kötü 
Kötü 

Çok kötü 

(9, 10, 10) 
(7, 9, 10) 

(5, 7, 9) 
(3, 5, 7) 

(1, 3, 5) 
(0, 1, 3) 

(0, 0, 1) 
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K adet karar vericiden oluşan bir grupta,  k. karar vericinin her bir alternatife 
verdiği kriter değerini ve  k. karar vericinin değerlendirdiği karar kriterinin önem 
ağırlığını göstermek üzere, alternatiflerin önem dereceleri şöyle hesaplanır: 

 =   [  +  +…..+ ] 

 
m adet alternatifi (A= 1,2,3,…..,m) ve n adet kriteri (C=1,2,3,…..,n) olan bir 

bulanık karar matrisi ve bulanık ağırlıklar vektörü ise şu şekilde gösterilir: 

 
 = [ , ,….., ] 

Burada  bütün (ij) ve  ise j=1,2,….., n olmak üzere n. değere kadar olan 
dilsel değişkenleri gösterir. Bu dilsel değişkenler  = ( , , ) ve  = ( , 

, )   şeklinde üçgen bulanık sayılar olarak tanımlanabilir. Bulanık karar matrisi ve 
ağırlık vektörü kullanılarak, problemin amacı doğrultusunda karar vericiler tarafından 
değerlendirilen tüm alternatiflere ilişkin bir sıralama elde edilir.  

6. Adım:  Normalize edilmiş bulanık karar matrisinin hazırlanması.  
Normalizasyon, her bir kriteri [0,1] aralığına indirgemek için yapılan ve 

sonuçların karşılaştırılmasına imkan sağlayan matematiksel bir işlemdir (Özdemir ve 
Seçme, 2009: 90). Bir önceki aşamada hazırlanmış olan bulanık karar matrisi 
kullanılarak,  ile gösterilen normalize edilmiş bulanık karar matrisi elde edilir. 
Normalize edilmiş bulanık karar matrisi  = [ ]mxn’dir.  Ayrıca B fayda ve C de 
maliyet kriterlerini göstermek üzere üçgen bulanık sayıların  [0, 1] aralığında olmalarını 
sağlayan normalizasyon işlemi aşağıdaki gibi ifade edilebilir:  

 =  , j є B; 

 =  , j є C; 

=  , j є B; 

          i 

=  , j є C; 

         i 

7. Adım: Ağırlıklı normalize edilmiş bulanık karar matrisinin hazırlanması. 
Her bir kriterin farklı önem ağırlıklarını gösteren ağırlıklı normalize edilmiş 

bulanık karar matrisi,   = [ ]mxn      i= 1,2,3,….,m ;  j= 1,2,3,….,n şeklinde 
oluşturulur ve  =  .  formülü ile hesaplanır. 
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8. Adım: Bulanık pozitif ideal çözüm ve bulanık negatif ideal çözüm değerlerinin 
belirlenmesi. 

Pozitif ya da negatif ideal çözüm, tüm alternatifler dikkate alındığında, 
ulaşılabilen en iyi ya da en kötü kriter değerlerinden oluşur (Chaghooshi, Janatifar ve 
Dehghan, 2014: 28).  

 = (1, 1, 1) ve  = (0, 0, 0) olmak üzere, (FPIS, A*)  bulanık pozitif ideal 
çözümü ve (FNIS, ) bulanık negatif ideal çözümü gösterdiğinde, 

A*= ( ) ve  

= ( ) şeklinde tanımlanır. 

9. Adım: Her bir adayın FPIS ve FNIS’ten olan uzaklıklarının belirlenmesi. 
d(. , .) iki bulanık sayı arasındaki uzaklığı göstermek üzere, her bir alternatifin 

FPIS ve FNIS’ten uzaklıkları sırasıyla şöyle hesaplanır: 
 

 

 
10. Adım: Her bir adayın yakınlık katsayısının hesaplanması ve adayların sıralanması. 

Her bir alternatif için hesaplanan pozitif ve negatif uzaklık değerleri kullanılarak, 
yakınlık katsayıları belirlenir. Yakınlık katsayıları, 

 =  , i= 1,2,3,…., m 

formülü kullanılarak hesaplanır. Elde edilen sonuçlara göre alternatifler büyük değerden 
başlanılarak sıralanır ve seçim yapılarak süreç tamamlanır.  

Uygulama 
Uygulama, kamu sektöründeki bir yükseköğretim kurumuna araştırma görevlisi 

seçimi sürecinde yapılmıştır. Hali hazırda araştırma görevlisi alımı, “Öğretim Üyesi 
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda 
Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 
Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Bu yönetmelik, 2/9/1983 tarihli ve 78 
sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin ek 8 inci maddesi ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  Bu 
yönetmelik kapsamında araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda başvuru 
yapan adaylarda aranan şartlar, genel şartlar ve unvan şartlar olmak üzere iki başlık 
altında belirtilmiştir. Genel şartlar kapsamında adayların, 

Ø 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması,  
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Ø Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan 
yapılan her türlü atamada Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan 
(ALES) en az 70.0 puan almış olması,  

Ø Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’ndan en az 50.0 puan veya Ölçme, 
Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan 
muadili bir puan almış olması,  

Ø Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması ile ön 
değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun 
hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine 
eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenmiş olması gerekir.  

Unvan şartları kapsamında ise adayların, araştırma görevlisi kadrosuna 
başvurabilmesi için, ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış 
olması ve atama yapılacak programın Lisans/ Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci 
alınıyorsa o alanda Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) en az 
70 puan almış olması gerekmektedir.  

Araştırma görevlisi alım süreci iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, 
yazılı ilanda belirtilen şartları taşıyan adayların başvuruları alınmaktadır. Sınav jürisi, 
başvuru yapan adayların ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını 
dikkate alarak ön değerlendirme yapar ve müracaat eden adaylar arasından ilan edilen 
kadro sayısının on katına kadar adayı belirleyerek, giriş sınavına alınacak adayları ilan 
 eder. İkinci aşamada ise jüri tarafından, adayların ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini 
ölçmek üzere yazılı sınav şeklinde giriş sınavı yapılmaktadır. Giriş sınavı sonucunda 
sınav jürisi, başvuru yapan adayların ALES puanının %30’unu, yabancı dil puanının 
%10’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu dikkate 
alarak son değerlendirmeyi yapar. Puanı 65’in altında olan adaylar başarısız kabul edilir 
(www.yok.gov.tr).  

Çalışma kapsamda, kurum tarafından verilen bir kişilik araştırma görevlisi kadro 
ilanına, ilanda belirtilen genel şartları ve unvan şartlarını taşıyan toplam otuz dokuz 
aday başvurmuştur. İlan edilen kadro sayısının on katı kadar aday yani on aday giriş 
sınavına alınmak üzere kurum tarafından davet edilecektir. Başvuru yapan adayların 
değerlendirilmesi ve seçimi ile ilgili çalışmaları yapmak üzere, dekan yardımcısı, bölüm 
başkanı ve anabilim dalı başkanından oluşan üç kişilik sınav jürisi oluşturulmuştur. 
Jürinin oluşturulmasından sonra, Yükseköğretim Kurulu’nun araştırma görevlisi 
alımında uyguladığı yönetmeliğe dayalı yönteme alternatif olmak üzere, bulanık 
TOPSIS yaklaşımı kullanılarak hangi adayların giriş sınavına girmek üzere seçileceği 
aşağıdaki adımlar takip edilerek belirlenmiştir: 

1. Adım: Jüri üyeleri tarafından adayların değerlendirilmesinde kullanılacak olan 
karar kriterleri, eğitim, yabancı dil ve ALES puanları, adayın lisans mezuniyet 
ortalaması, iş ile ilgili deneyimleri, ceza alıp almaması, ikamet ettiği şehir, 
referansları, yurt dışı tecrübesi, teknolojiyi kullanabilme becerisi ve yaş olarak 
belirlenmiştir. Belirlenen karar kriterlerine ilişkin tanımlar aşağıda Tablo 3’te 
verilmiştir.   
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Tablo 3. Karar Kriterleri 

D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
 

Eğitim 
Yabancı dil 
ALES 
Not ortalaması 
Tecrübe 
Ceza alıp almama 
 

D7 
D8 
D9 
D10 
D11 
 

İkamet 
Referanslar 
Yurt dışı tecrübe 
Teknolojiyi kullanabilme 
Yaş 
 

2. Adım: Karar vericiler (jüri) tarafından dilsel ifadeler (çok yüksek, yüksek, biraz 
yüksek, orta, biraz düşük, düşük, çok düşük) kullanılarak, karar kriterlerinin önem 
ağırlıklarının değerlendirilmesi. Ek 1’de her bir karar kriterine karar vericiler tarafından 
verilen önem ağırlıkları yer almaktadır. 

3. Adım: Karar vericiler (jüri) tarafından dilsel ifadeler (çok iyi, iyi, biraz iyi, orta, biraz 
kötü, kötü, çok kötü) kullanılarak, adayların karar kriterlerine göre değerlendirilmeleri 
sağlanmıştır. Adayların her bir karar kriterlerine göre değerlendirilmesine ilişkin tablo 
Ek 2’de yer almaktadır.   

4. Adım: Karar kriteri için bulanık ağırlıklar matrisinin oluşturulması. Bu amaçla, karar 
kriterleri için kullanılan dilsel ifadelere karşılık gelen bulanık üçgen sayılar kullanılarak, 
üç kişiden oluşan jürinin değerlendirdiği karar kriterlerinin önem ağırlıkları 
hesaplanmıştır. Hesaplamaya ilişkin detaylar Ek 3’te yer almaktadır. 

5. Adım: Bulanık karar matrisinin hazırlanması. Bu aşamada öncelikli olarak, adayların 
karar kriterlerine göre değerlendirilmesinde kullanılan dilsel ifadeler bulanık üçgen 
sayılara dönüştürülmüştür. Daha sonra alternatiflerin önem dereceleri hesaplanarak, 
bulanık karar matrisi ve bulanık ağırlıklar vektörü hazırlanmıştır. Ek 4’te adayların 
karar kriterlerine göre değerlendirilmesi sonucunda elde edilen bulanık karar matrisi yer 
almaktadır.  
6. Adım: Normalize edilmiş bulanık karar matrisinin oluşturulması. Bu matrisin 
oluşturulabilmesi için, her bir karar kriteri için adaylar bazında en yüksek üçüncü 
bileşen değeri belirlenerek, ilgili sütunda yer alan tüm değerler bu sayıya oranlanmıştır. 
Normalizasyon işlemi sonunda elde edilen bulanık karar matrisi Ek 5’te yer almaktadır.  
7. Adım: Ağırlıklı normalize edilmiş bulanık karar matrisinin oluşturulması. Normalize 
edilmiş bulanık karar matrisinin, karar kriterleri için hazırlanan bulanık ağırlıklar 
matrisi ile çarpımı sonucunda elde edilir. Ek 6’da ağırlıklı normalize edilmiş bulanık 
karar matrisi gösterilmektedir.  
8. Adım: FPIS ve FNIS değerlerinin gösterilmesi 

A* = [(1, 1, 1); (1, 1, 1); (1, 1, 1); (1, 1, 1); (1, 1, 1); (1, 1, 1); (1, 1, 1); (1, 1, 1); 
(1, 1, 1); (1, 1, 1); (1, 1, 1); (1, 1, 1); (1, 1, 1); (1, 1, 1)]   

A- =  [(0,0, 0); (0, 0, 0); (0, 0, 0); (0, 0, 0); (0, 0, 0); (0, 0, 0); (0, 0, 0); (0, 0, 0); (0, 
0, 0); (0, 0, 0); (0, 0, 0); (0, 0, 0); (0, 0, 0); (0, 0, 0)] 

9. Adım: Her bir adayın FPIS ve FNIS’ten olan uzaklığının hesaplanması. Her bir aday 
için hesaplanan pozitif ve negatif ideal çözüme olan uzaklıklar Ek 7’de yer almaktadır.  
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10. Adım: Her bir adayın yakınlık katsayısının hesaplanması ve adayların sıralanması. 
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Sonuç 

Bu çalışmada kamu sektöründe yer alan bir yükseköğretim kurumuna araştırma 
görevlisi alımı sürecinde giriş sınavına davet edilecek adayların belirlenebilmesi için 
bulanık TOPSIS yöntemi uygulanmıştır. Adayların değerlendirilebilmesi ve doğru 
adayların belirlenebilmesi için öncelikli olarak karar vericiler tarafından karar kriterleri 
belirlenmiştir. Daha sonra bulanık TOPSIS süreci adım adım uygulanarak, pozitif ideal 
çözüm ve negatif ideal çözüm değerleri belirlenerek, her bir aday için yakınlık 
katsayıları hesaplanmıştır. Her bir aday için hesaplanan yakınlık katsayıları 
incelendiğinde, belirlenen karar kriterleri açısından elde edilen değerler arasında çok 
büyük farklılıklar olmadığı görülmektedir. Böylesi bir durumda karar vericilerin 
sübjektif yargılarından uzaklaşarak, doğru kararı vermesi güçleşmektedir. Bulanık 
TOPSIS yöntemiyle, başvuru yapan tüm adayların karar vericiler tarafından farklı karar 
kriterleri dikkate alınarak, objektif olarak değerlendirilmesi ve sıralanması sağlanmıştır. 
İdeal çözüme yakınlık bakımından en yüksek puandan en düşük puana doğru yapılan 
sıralamaya göre, giriş sınavına girecek adaylar sırasıyla A38, A37, A36, A31, A30, A39, A24, 
A33, A10 ve A12 olarak belirlenmiştir.   

Çalışmada, araştırma görevlisi sınavına çağırılacak adaylar yürürlükteki sınav 
yönetmeliği gereği ilk aşamada sadece ALES ve yabancı dil puanına göre sıralanarak 
sınava davet edilmiştir. Bu nedenle, bu çalışma kapsamında, pek çok kriter dikkate 
alınarak yapılan sıralama ile belirlenen on kişinin tamamı bilim sınavına girmedikleri 
için, adayların sınav puanlarını önerilen yönteme dahil etmek ve hangi adayın 
alınacağını belirlemek mümkün olmamıştır. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda 
sınava giren adayların sınav puanları da karar kriterlerine ilave edilerek, TOPSIS 
yöntemi hangi adayın seçilmesi gerektiği ile ilgili nihai kararın verilmesinde 
kullanılabilir.   

Bulanık TOPSIS yönteminin, çok sayıda karar vericinin olduğu ve çok sayıda 
kriterin karar üzerinde etkili olduğu, personel seçimi probleminin de içinde yer aldığı, 
bulanık ortamlardaki problemlerin çözümünde oldukça kullanışlı bir yöntem olduğu 
söylenebilir.  

Bu çalışma, kamu üniversitelerine araştırma görevlisi alımında uygulanan 
yönetmeliğe dayalı yönteme bir alternatif oluşturmaktadır. Bulanık TOPSIS yöntemi, 
adayların değerlendirilmesinde ALES ve yabancı dil puanının yanı sıra çok sayıda 
kriteri dikkate alması bakımından, karar vericiler açısından personel seçiminde 
isabetlilik düzeyini ve kararın güvenilirliğini; adaylar açısından ise verilen kararla ilgi 
adalet algısını ve karar vericilere olan güveni artırabilir.  
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EKLER 

Ek 1.  Karar vericiler tarafından her bir karar kriterine verilen önem ağırlıkları 
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Ek 2. Karar vericiler tarafından karar kriterlerine göre adayların 
değerlendirilmesi 
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Ek 3. Karar kriterleri için bulanık ağırlıklar matrisinin oluşturulması 
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Ek 4. Bulanık karar matrisi 
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Ek 5. Normalize edilmiş bulanık karar matrisi 
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Ek 6. Ağırlıklı normalize edilmiş bulanık karar matrisi 
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Ek 7. Her bir adayın FPIS ve FNIS’ten olan uzaklığı 
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Extensive Summary 
Introduction 

The most important competition tool in today's market, the effective use of 
resources in the organization of the resources they have. The first of these sources are 
from human resources. Human resources and the choice of one of the personnel 
providing the basic functions of management, there are people who have the qualities 
needed by the organization, defined as the selection and recruitment process. Well-
chosen personnel, to carry out activities for the purpose of the organization is very 
important in terms of effective use of maintenance and other resources. Supply and 
people-oriented business sees the electoral process, objectively and in the planning and 
execution of a strategic perspective, it is important for both organizations to respond to 
the expectations and goals of both employees. 

Personnel selection problems, decision-making and be more than the number of 
candidates and the terms of a number of criteria to be effective in the decision lies in the 
multi-criteria decision problems. Decisions based on personal jurisdiction includes the 
uncertainty. Therefore, one of the multiple-criteria decision analysis techniques in this 
study preferred method of fuzzy TOPSIS. In the process of recruiting a research 
assistant in a public university under study, which will be invited to the entrance 
examination of the applicant who, with proximity to the ranking made by calculating 
the coefficients for each candidate is determined based on objective criteria. 

Methodology 
In this study, fuzzy TOPSIS method is used in a higher education institution, one 

of the research assistants, multi-criteria decision-making methods for the determination 
of candidates to be the science exam in the process of employment in the public sector. 

Research assistant hiring process consists of two stages. In the first stage, it is 
taken applications from candidates who meet the criteria specified in the written notice. 
Exam jury is to determine the candidate to ten times the 60 % and make a preliminary 
assessment, taking into account 40% of foreign language score and who applied for the 
number of staff declared among the candidates of the applicant who ALES, declare the 
candidates to be the entrance examination. In the second stage by a jury, the entrance 
exam is a written test to measure the level of knowledge related to the area of declared 
candidates is done. Entrance exam results in the exam jury, 30% of the students who 
apply ALES, 10% of foreign language score of 30% of the graduation grades and 
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entrance examination score, taking into account the 30 % makes the final selection. 
Candidates who score below 65 is considered failing. 

In the study, a research assistant personality given by the ad agency staff, a total 
of thirty-nine candidates with the general terms and conditions stated in the ad title was 
admitted. These candidates will be invited to ten of the examination. Have multiple 
decision makers in the selection process and due to the large number of fuzzy TOPSIS 
approach to evaluate candidates based on different criteria are preferred. 

Applications of fuzzy TOPSIS method steps are as follows: 
Step 1. Determination of the decision criteria that will be used in the evaluation of 

alternatives by decision making group. 
Step 2. Using linguistic expressions (very low, low, medium low, medium, 

medium high, high, very high), by decision making group to evaluate the decision 
criteria importance weights. 

Step 3. Using linguistic expressions (very poor, poor, medium poor, fair, medium 
good, good, very good), evaluation of alternatives according to decision criteria by 
decision making group. 

Step 4. The linguistic expressions for decision criteria, to be converted into 
triangular fuzzy numbers and the creation of fuzzy weight vector. 

Step 5. The linguistic expressions used in the evaluation of alternative decision 
criteria, to be converted into triangular fuzzy numbers and preparation of fuzzy decision 
matrix. 

Step 6. Calculate the normalized decision matrix. It is applied the following 
formula: 

 =  , j є B; 

 =  , j є C; 

=  , j є B; 

          i 

=  , j є C; 

         i 

Step 7. Calculate the weighted normalized decision matrix. The weighted 
normalized decision matrix is calculated as  

 =  .  

Step 8. Determine the positive ideal solution (PIS) and negative ideal solution 
(NIS). 

A*= ( ) ve  

= ( ) 

Step 9. Calculate the separation measures for positive and negative ideal solution. 
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is the distance between PIS,  

 
is the distance between NIS.  
 

Step 10. Calculate the relative closeness to the ideal solution and rank the 
preference order. the relative closeness to the ideal solution is calculated as 

 =  , i= 1,2,3,…., m 

Findings and Discussion 

In this study, fuzzy TOPSIS method was applied in a higher education institution 
in the process of recruiting research assistants involved in the public sector in order to 
determine the candidates will be invited to the entrance examination. Decision criteria 
for determining priority by decision makers to evaluate the candidates and the right 
candidate is identified. Then, by applying fuzzy TOPSIS process step by step, positive 
ideal solution and negative ideal solution for determining the values of proximity 
coefficients were calculated for each candidate. The closeness coefficients are 
calculated for each candidate; it is observed that there are huge differences between the 
values obtained for the designated decision criteria. In such a case away from the 
subjective judgments of the decision makers, making it difficult to make the right 
decision. Fuzzy TOPSIS method by considering different decision criteria by the 
decision-makers of all candidates who apply, to be evaluated objectively and 
sequencing is provided. Based on the highest score in terms of closeness to the ideal 
solution to the ranking made towards the lowest points, the candidates will take the 
entrance exam, respectively, A38, A37, A36, A31, A30, A39, A24, A33, is designated 
as the A10 and A12. 

Fuzzy TOPSIS method, where large numbers of decision-makers, and many have 
an effect on the decision of the criteria to be included in the staff selection problem, said 
to be a very useful method to solve problems in a fuzzy environment. 

A method used in this study, based on the regulations applicable to the purchase is 
a research assistant for an alternative to public universities. Fuzzy TOPSIS method of 
evaluating candidates ALES and foreign language as well as a number of points to 
consider in terms of criteria, decision-makers at the level of accuracy in terms of 
personnel selection and the reliability of the decision; In terms of candidates it may 
increase confidence in the justice perception and attention given to decision makers. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı, firmaların yıllık faaliyet raporlarında yer alan çevresel 

açıklama miktarları ile firma özellikleri arasındaki ilişkinin tespitidir. Bu amaçla Borsa 
İstanbul da işlem gören, kimya, petrol, kauçuk ve plastik ürünler sektöründe faaliyet 
gösteren 19 adet firmaya ait faaliyet raporları; 2008-2014 dönemi için içerik analizi 
yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma kapsamında incelenen firma özellikleri; büyüklük, 
özsermaye karlılığı, aktif karlılığı, borçlanma düzeyi, borsaya kote olma tarihi ve 
firmanın kuruluş tarihidir. Araştırmada çevresel açıklama düzeyi ile bağımlı firma 
özellikleri arasındaki ilişki panel regresyon metodu ile analiz edilmiştir. Araştırma 
sonuçlarına göre; çevresel açıklama düzeyi, firmanın kuruluş tarihi ve borçlanma düzeyi 
ile pozitif; büyüklük ve borsaya kote olma tarihi ile negatif ilişkili olup, istatistiksel 
olarak anlamlıdır. Ancak özsermaye karlılığı ve varlık karlılığı ile çevresel açıklama 
düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır.  
Anahtar Kelimeler: Çevresel Açıklama, Firma Özellikleri, Firma Performansı, Faaliyet 
Raporu 

Abstract 
The purpose of this research is to determine the relation between company 

features and environmental statement amounts in the annual activity reports of 
companies. To this end, activity reports of 19 companies making business in chemistry, 
petroleum, rubber and plastic products industry in Borsa Istanbul were inspected with 
content analysis method for 2008 - 2014. The company features inspected within the 
research are size, equity profitability, active profitability, debt levels, stock market 
listing date and date of foundation of companies. In the research, the relation between 
environmental statement level and related company features were analyzed with panel 
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regression model. According to the results of research, the environmental statement 
level has positive relation with date of foundation and debt level and it has negative 
relation with size and stock market listing and it is statistically meaningful. However, no 
statistically meaningful relation was found between equity profitability and asset 
profitability and the environmental statement level.  
Keywords: Environmental Disclosure, Company Charachteristics, Firm Performance, 
Annual Report  

1.GİRİŞ 

Küreselleşme olgusu işletmelere hızlı büyüme, yüksek kar elde etme gibi finansal 
hedeflerin yanısıra; dünyada yaşanan çevresel sorunlara daha duyarlı olma konusunda 
yeni sorumluluklar getirmekte ve bu doğrultuda gerçekleştirilen düzenlemelerde 
çevresel sorumluluk düzeylerinin artmasına neden olmaktadır. Kurumsal sosyal 
sorumluluk ve sürdürülebilirlik kapsamında değerlendirilen çevresel sorumluluklar, bir 
işletmenin ekonomik faaliyetlerinin ekosistemler üzerindeki etkisi ile ilgilidir. 
İşletmeler çevreye yönelik olumsuz etkilerin azaltılması ve çevresel performansın 
artırılması konusunda müşteriler, hissedarlar, yatırımcılar, kreditörler, sivil toplum 
örgütleri, ulusal ve uluslararası kuruluşlar gibi pek çok farklı grubun baskısı altındadır. 

Toplumsal baskılara yanıt olarak ve küresel rekabet ortamında sürdürülebilir, 
güvenilir, şeffaf ve hesap verebilir bir şirket imajı oluşturabilmek için; günümüzde 
işletmeler yasal zorunluluk olmasa bile gönüllü olarak çevresel konulara dikkat etmekte 
ve çevreye olan duyarlılığın bir göstergesi olarak çevresel açıklamalara yer vermektedir. 
Bu doğrultuda geri dönüşümlü malzeme kullanımı, yenilenebilir enerji üretimi, emisyon 
salınımının azaltılması, etkin atık yönetimi, ağaçlandırma faaliyetleri vb. uygulamalara 
ilişkin bilgiler çevresel performans göstergesi olarak ilgili raporlarda yer almaktadır.  

İşletmelerin üstlendiği yeni sorumluluklara ilişkin paydaş beklentilerini 
karşıladığına dair bilgiler; faaliyet raporu, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu, çevre 
raporu, sürdürülebilirlik raporu, kurumsal sosyal sorumluluk raporu, sosyal sorumluluk 
raporu gibi farklı isimlerle oluşturulan raporlar ile düzenli olarak açıklanmaktadır. 
Sözkonusu raporlar içinde genellikle yıllık faaliyet raporları ya da çevresel raporlar, 
çevresel açıklamalar için önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Bu raporlarda yer alan 
çevresel açıklamalar; şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk kapsamında genel çevre 
politikaları, çevre yönetim ve çevresel etki değerlendirme sistemleri, çevresel maliyet, 
çevresel yatırım gibi işletme faaliyetlerinin çevresel etkileri hakkında bilgi vermektedir. 

Başka bir ifadeyle, kurumsal çevresel açıklamalar, firmanın geçmişteki, bugünkü 
ve gelecekteki çevresel yönetim kararları ve ekonomik faaliyetlerinin mali etkileri; 
çevresel faaliyetleri ve performansıyla ilgili bilgilerin bütünüdür (Berthelot, Cormier, ve 
Magnan, 2003, s. 2). Bu tarz gönüllü çevresel açıklamalar, şirketlerin uzun vadede 
finansal performansını, piyasa ve marka değerini, kurumsal imaj ve itibarını artırmada 
etkili olabilmektedir. Çünkü bugün, işletmeler sadece bilançoları, karları gibi mali 
sermayeleri ile değil aynı zamanda sosyal sorumluluk faaliyetleri ile de 
değerlendirilmektedir. Örneğin, işletmenin çevreye olan duyarsızlığı onu bir anda 
negatif anlamda medyanın hedefi haline getirebilmekte, işletme kamu kesiminden kredi 
almakta sorunla karşılaşabilmekte, hisse senetlerinin borsadaki değeri düşebilmekte, 
ayrıca kalifiye iş gücü için tercih edilir bir işyeri olmaktan çıkabilmektedir (Ateşoğlu ve 
Türker, 2010, s. 210).  
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Kurumsal sürdürülebilirliği esas alan yeni paradigmaya göre, bir işletmenin genel 
performansının belirleyicileri yalnızca finansal sonuçlar değil, sosyal ve çevresel 
performans bütünüdür. Bu yaklaşım işletme faaliyetleriyle etkileşim halindeki tüm 
taraflara finansal bilgilerin yanında çevresel ve sosyal bilgilerinde raporlanmasını 
gerektirir (Önce, Onay ve Yeşilçelebi,  2015, s. 235). Deegan (2002) çevresel bilgi 
raporlama konusunda yöneticileri motive eden unsurları; sorumluluk bilincine sahip 
olma, borçlanma şartlarına uyma, toplumsal beklentileri karşılama, paydaşların 
menfaatlerini yönetmek, işletmeye yatırım fonu çekme, raporlamaya ilişkin ödüller 
kazanma ve daha kapsamlı raporlamaya ilişkin yasal düzenlemelerin önüne geçme 
olarak ifade etmiştir (Burgwal ve Vieira, 2014, s. 62). 

Çevresel açıklamaların stratejik bir araç olarak şirketlerin yıllık raporlarında yer 
alması paydaş teorisi ve meşruiyet teorisi tarafından da desteklenmektedir.  Meşruluk 
teorisine göre gönüllü çevresel açıklamalar, şirketlerin içinde bulundukları toplumun 
doğal çevreye karşı tutumuna ilişkin beklenti, kural, değer ve inançlarına uyduklarını 
göstererek meşruluk kazanmak ve korunmak için kullanabilecekleri önemli bir araçtır. 
Benzer şekilde, şirketin başarısını tüm paydaşlarla olan ilişkilerin etkin yönetilmesine 
dayandıran paydaş teorisi de gönüllü çevresel açıklamaların paydaşların algılarını 
olumlu yönde yönetmek üzere bir strateji olarak kullanılabileceğini söylemektedir 
(Almagtome, 2015, ss. 47-50). Böylece bu iki teori doğrultusunda çevresel performans 
hakkında bilgi paylaşımı yapan şirket, uzun vadede olumlu tüketici ve yatırımcı 
davranışı olarak geri dönüş alabilmektedir. 

Kurumsal sosyal sorumluluk ile birlikte hissedar ve diğer paydaş gruplarının artan 
bilgi talebi nedeniyle işletmelerde çevre muhasebesi, çevresel yönetim muhasebesi,  
çevresel maliyet, çevresel açıklama ve çevresel raporlamanın önemi giderek artmış ve 
bu çerçevede çok sayıda araştırma yapılmıştır. Türkiye özelinde ise kurumsal çevresel 
açıklamaların firma karakteristikleri bağlamında belirleyicileri konusuna doğrudan 
değinen tek ampirik çalışma Akbaş (2014) tarafından gerçekleştirilmiştir. Akbaş 
çalışmasında tek bir yıl (2011) verilerini kullanarak bazı firma özellikleri ile çevresel 
açıklamalar arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. Bu çalışma ele alınan dönem, örneklem ve 
kullanılan değişkenler açısından Akbaş (2014)’ın çalışmasından farklılaşmaktadır. Bu 
araştırmanın mevcut literatürdeki çalışmadan en önemli farklılığı panel verinin 
kullanılmasıdır. Böylece sektörde yer alan birden fazla firmanın, birden fazla yıl için 
çevresel açıklama düzeyi ile firma özellikleri arasındaki ilişki incelenebilmiştir. Ayrıca 
literatürdeki mevcut çalışmaların hiçbirinde firmanın borsaya kote olduğu tarihin, 
çevresel açıklama düzeyi üzerindeki etkisini inceleyen çalışmaya rastlanılmamıştır. 
Firmaların borsada işlem görmeye başlaması, daha şeffaf bir yatırım ve yönetim 
ortamının da oluşması noktasında önemlidir. Kamuyu aydınlatma ilkesi gereğince,  
firmanın sosyal sorumlulukları hakkındaki hassasiyetinin ve bilgilendirilmesinin de en 
üst düzeyde olması beklenmektedir. Bu nedenle firmaların borsaya kote olma tarihleri 
ile çevre bilinçleri arasında herhangi bir anlamlı ilişkinin olup olmadığının tespiti 
noktasında bu çalışma ayrıca önemlidir. 

Çalışma sonucunda firmalar arasında çevresel açıklamalarda görülen 
farklılaşmanın nedenlerinin anlaşılmasının; gerek işletme yönetimini gönüllü çevresel 
açıklama miktarını artırarak çevresel raporlama yapma, gerekse kanun koyucuları mali 
tablolarda çevresel bilgilere yer verilmesinin zorunlu tutulması konusunda teşvik edici 
olacağı; ayrıca yatırımcılar ve diğer paydaş grupları için fayda sağlayacağı 
düşünülmektedir. Yine çevresel açıklamaların artan önemi nedeniyle çevresel 
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raporlama/sürdürülebilirlik raporlaması konularında yapılan araştırmalara katkı 
sağlayacağı beklenmektedir.  

Bu doğrultuda çalışmanın amacı şirket kurumsal çevre açıklamaları ile firmanın 
büyüklüğü, özsermaye karlılığı, aktif karlılığı, borçlanma düzeyi, borsaya kote olma 
tarihi ve firmanın kuruluş tarihi olarak belirlenen şirket özellikleri arasındaki ilişkiyi 
incelemektir. Bu amaç doğrultusunda çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Giriş 
bölümünün ardından ikinci bölümde konuya ilişkin literatür taramasına yer verilmiş, 
üçüncü bölümde ise çalışmada kullanılan veri seti ve model açıklanmıştır. Dördüncü 
bölümde yapılan analiz sonucunda elde edilen ampirik bulgulara ilişkin bilgiler yer 
almaktadır. Son bölümde ise elde edilen bulgulardan yola çıkılarak genel bir 
değerlendirme yapılmıştır.  

2. LİTERATÜR TARAMASI 
Kurumsal sosyal sorumluluğa dair çok sayıda araştırma yapılmış olmasına karşılık 

çevresel raporlama-çevresel açıklama özelinde yapılmış çalışma sayısı görece olarak 
daha azdır. Aşağıda uluslararası ve ulusal literatürde şirketlerin çevre açıklamalarını 
konu alan çalışmalara yer verilecektir.  

Harte ve Owen (1991) tarafından, İngiltere deki 30 şirketin yıllık faaliyet 
raporlarındaki çevresel açıklamaların incelendiği çalışmada; raporlardaki çevresel bilgi 
seviyesinin nispeten düşük olduğu ve daha çok çevresel konulara genel bir bağlılık 
olarak değerlendirilebileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Bewley ve Li (2000), çalışmalarında, gönüllü açıklama teorisi çerçevesinde 188 
Kanadalı üretim firmasının 1993 yılı faaliyet raporlarındaki genel ve finansal çevresel 
bilgi açıklamalarını Wiseman İndeksini kullanarak ölçmüşlerdir. Çalışma sonucunda, 
yüksek düzeyde kirliğe sebep olma, çevreye zarar verme eğilimi ve siyasi etkileri 
konusunda medyada sık yer alan şirketlerin genel çevresel bilgi açıklamalarına daha 
yatkın olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Gray ve Diğ., (2001) tarafından İngiltere’deki şirketlerin 1988-1995 dönemi yıllık 
raporlarındaki çevresel açıklama miktarı ile firma özellikleri arasındaki etkileşimin 
incelendiği çalışma sonucunda, büyüklük, karlılık ve içinde bulunulan sektör ile 
çevresel açıklama düzeyi arasında pozitif bir ilişki tespit edilmiştir. 

Hughes, Anderson, ve Golden (2001), çevresel açıklamaların gerçek çevresel 
performans göstergesi olarak kullanılıp kullanılmayacağını araştırdıkları çalışmada, 51 
ABD üretim firmasının 1992 ve 1993 dönemi çevresel açıklamalarını esas almışlardır. 
Araştırma sonucunda farklı çevresel performans puanlarına sahip şirketlerin çevresel 
açıklamaları farklılaşmasına rağmen bu ayrımın firmanın gerçek performans düzeyini 
sınıflandırma için yeterli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca düşük seviyede puan 
alan çevresel performans gruplarının, diğer gruplara nazaran daha fazla açıklama 
yaptıkları gözlenmiştir. 

Patten (2002), çevresel açıklama ile çevresel performans arasındaki ilişkiyi 
araştırdığı çalışmada, 24 farklı sektörde faaliyet gösteren 131 ABD şirketinin 1990 yılı 
faaliyet raporlarını wiseman indeksi ve içerik analizi yöntemi ile incelemiştir. Yazar 
satışla normalleşmiş Toksik Madde Salınım Envanteri (TRI) verilerini kullandığı 
çalışmada, TRI/satışlar ve çevresel açıklama ölçütleri arasında olumlu bir ilişki 
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belirlerken, çevresel performans ve çevresel açıklamalar arasında ise olumsuz bir ilişki 
olduğunu tespit etmiştir. 

Campbell (2004), çalışmasında beş sektörden 10 adet şirketin 1974-2000 dönemi 
yıllık raporlarını gönüllü çevresel açıklama miktarı açısından incelemiş ve 1980’lerin 
sonundan itibaren açıklama hacminde belirgin bir artış olduğunu tespit etmiştir. Benzer 
şekilde Cowan ve Gadenne (2005), Avusturalyalı şirketlerin 1998-2000 dönemi için 
yıllık raporlarındaki gönüllü ve zorunlu çevresel açıklamaları içerik analizi yöntemiyle 
incelemiştir. Araştırma sonucunda ilgili şirketlerin raporlarda gönüllü çevresel 
açıklamalara yasal zorunluluk gereği yapılan açıklamalardan daha fazla yer verdikleri 
görülmüştür. 

Al-Tuwaijri, Christensen, ve Hughes (2004), eş zamanlı denklemler modeli ile 
198 firma verilerini kullanarak ekonomik performans, çevresel performans ve çevresel 
açıklama arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. Patten’ın çalışmasına benzer şekilde 
yazarlar da çevresel performans ölçümünde TRI (toksik madde salınım envanteri) 
temelli veriler kullanmışlar ve geri kazanılan toplam atık yüzdesini çevresel performans 
kriteri olarak değerlendirmişlerdir. Araştırma sonucunda çevresel performans, çevresel 
açıklama ve ekonomik performans arasında olumlu bir etkileşim olduğu tespit 
edilmiştir.  

Clarkson ve Diğ., (2008), ABD de faaliyet gösteren 191 firma üzerinde yaptıkları 
çalışmada, çevresel performans ile gönüllü çevresel açıklamalar arasındaki ilişkiyi 
araştırmışlardır. Araştırma sonucunda çevresel-sosyal raporlarda ve ilgili web 
sayfalarında yapılan gönüllü çevresel açıklama düzeyi ile çevresel performans arasında 
olumlu bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir. 

Pahuja (2009), Hindistan’daki büyük ölçekli üretim firmaları üzerinde yaptığı 
çalışmada, şirketlerin çevresel açıklamaları ile firma özellikleri arasındaki ilişkiyi 
araştırmıştır. Bu amaçla, çevresel açıklama indeksi oluşturulmuş ve üç yıllık bir süreçte 
şirketlerin faaliyet raporları incelenerek çevresel açıklama puanları belirlenmiştir. 
Yapılan çoklu regresyon analizi sonucunda, şirketlerin büyüklük, içinde yer aldıkları 
sektör, karlılık gibi özellikleri ile çevresel performansları arasında önemli bir etkileşim 
olduğu tespit edilmiştir. 

Liu ve Anbumozhi (2009), paydaş teorisi perspektifiyle Çin de borsaya kayıtlı 
şirket verilerinden hareketle firmaların kurumsal çevresel bilgilendirme düzeyini 
belirleyen faktörleri araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, örneklemi oluşturan 
firmaların %40’ının önemli çevresel faaliyetler hakkında toplumu bilgilendirmediği, 
şirketlerin çevresel bilgi stratejilerini etkilemede hissedar, kreditörler gibi paydaşların 
rolünün zayıf olduğu, mevcut uygulamaların hükümetin çevre konusundaki kaygılarını 
gidermeye yönelik olduğu tespit edilmiştir. Yine şirketlerin ekonomik performansı 
arttıkça çevresel yatırım, emisyon ve çevre kirliliği kontrol maliyetlerine ilişkin daha 
fazla açıklama yaptıkları ve çevre bilgilendirme çabalarının büyük oranda çevre 
duyarlılığı ve şirketin büyüklüğü ile ilgili olduğu tespit edilmiştir.  

Wu, Liu ve Sulkowski (2010) tarafından firma özellikleri, firma performansı ve 
çevresel açıklamalar arasındaki ilişkiyi tespit için S&P 100 endeksindeki 287 firma 
üzerinde yapılan çalışmada 2004-2008 yılları arasında belirlenen anahtar kelimelerin 
sıklığı sayımı ile firma raporlarındaki çevresel açıklama miktarı ölçülmüştür. Sonuçlar, 
firma büyüklüğü, yaş ve kaldıraç oranı ile çevresel açıklama miktarı arasında negatif 
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yönlü bir ilişki olduğunu göstermiştir. Yine yüksek kaldıraç oranına sahip ve finansal 
performansı iyi olan firmalar daha az çevresel açıklama yapma eğilimindedirler. 

Huang ve Kung (2010), kurumsal çevresel açıklama ile paydaş beklentileri 
arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmada Tayvan borsasına kayıtlı 759 şirketin 2003-
2005 dönemi yıllık faaliyet raporlarındaki çevresel açıklamaları esas almışlardır. 
Çalışma sonuçları hükümet, kreditörler, tüketiciler gibi dış baskı grupları yanında 
hissedar ve çalışanlardan oluşan iç paydaş gruplarının beklentilerinin çevresel açıklama 
düzeyi üzerinde önemli etkisi olduğunu göstermiştir. Yine çevre koruma 
organizasyonları ve muhasebe kurulları da çevresel açıklama stratejinin tespitinde 
şirketin yönetsel seçimlerini etkilemektedir. 

Zeng, Xu, Dong ve Tam (2010),tarafından Çin’de borsada işlem gören 871 üretim 
firmasının verileri kullanılarak yapılan çalışmada firmaların kurumsal çevresel bilgi 
açıklama düzeyi incelenmiştir. Sonuçlar, petrol, gaz sektörleri gibi çevreyi kirletme 
potansiyeli yüksek olan şirketlerin hükümet baskısının da etkisiyle çevresel bilgi 
açıklama düzeyinin de yüksek olduğunu ve örgütsel imaj ve itibar gibi değişkenlerin 
firmaların çevresel açıklama içeriğini etkilediğini göstermiştir. 

Cho, Roberts ve Patten (2010) kurumsal çevresel açıklamalarda kullanılan dil ve 
üslubun şirketin çevresel performansına göre nasıl bir değişiklik gösterdiğini 
inceledikleri çalışmada, 190 firmanın 2002 yılı raporlarındaki açıklamalardaki önyargı 
derecesinin şirketin çevresel performansına dayanarak sistematik olarak değiştiğini 
tespit etmişlerdir.. Çalışmada, daha kötü çevresel performansa sahip şirketlerin 
açıklamalarının daha iyi performans gösteren emsallerinden daha fazla “iyimserlik” ve 
daha az “kesinlik” sergilediğini varsayılmıştır.  

Sun ve Diğ., (2010), çalışmalarında kurumsal çevresel açıklamalar ile kazanç 
yönetimi arasındaki ilişkiyi ve kurumsal yönetim uygulamalarının bu ilişki üzerindeki 
etkisini araştırmışlardır. Çalışmada Nisan 2006 ile Mart 2007 dönemi için 245 reel 
sektör İngiliz şirketinin kurumsal yönetim ölçütü olarak performansa uyumlu ihtiyari 
tahakkukları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, çevresel açıklama ile ihtiyari 
tahakkuk ölçütleri arasında belirli bir istatistiksel ilişkiye rastlanmamıştır. Ayrıca, 
kurumsal yönetim ilkelerinin çevresel açıklama ile kazanç yönetimi ilişkisi üzerindeki 
etkisinin çok az olduğu belirlenmiştir. 

Da Silva Monteiro ve Aibar-Guzmán (2010) tarafından Portekiz de faaliyet 
gösteren 109 firmanın 2002-2004 dönemi yıllık raporlarındaki çevresel açıklamaların 
içerik analizi yöntemiyle incelendiği çalışmada, ilgili dönemde yapılan çevresel 
bilgilendirme seviyesinin düşük olduğu tespit edilmiştir. Yine sonuçlara göre çevresel 
açıklama miktarı ile firma büyüklüğü ve şirketin borsaya kayıtlı olma durumu arasında 
olumlu yönde bir ilişki vardır. 

Kavut (2010), çalışmasında, kurumsal sosyal ve çevresel açıklamalar ile kurumsal 
yönetim arasındaki ilişkiyi araştırmışlar, bu amaçla İMKB 100 endeksindeki şirketlerin 
tamamının 2003-2004 dönemi kurumsal yönetim uyum ve faaliyet raporlarını içerik 
analizi yöntemi ile incelemiştir. Çalışma sonucunda, şirketlerin çevresel bilgi düzeyinin 
incelenen dönemde artış göstermesine karşılık bu düzeyin uluslararası çevresel 
raporlama uygulamalarına nazaran yetersiz kaldığı tespit edilmiştir.  

Iwata ve Okada (2011), 2004-2008 dönemi için 268 Japon imalat firmalarının 
verilerini kullanarak çevresel performansın finansal performans üzerindeki etkisini 
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inceledikleri çalışmada, özellikle atık ve sera gazı emisyonu bilgilerini kurumsal çevre 
yönetimi faktörleri olarak analize dahil etmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre, atık 
emisyonunun mali performans üzerinde önemli bir etkisi yokken, sera gazı 
emisyonunun azalması temiz sektörlerde finansal performansı artırmaktadır. Ayrıca 
firma büyüme oranı arttıkça, firma performansı üzerindeki atık emisyonunun etkisi 
azalırken, sera gazı emisyonunun etkisi artmaktadır. 

Zhongfu, Jianhui, ve Pinglin (2011) tarafından Çin de Şanghay Borsasına kayıtlı 
445 imalat şirketinin 2008-2009 dönemi yıllık raporlarının incelendiği çalışmada, 
firmaların ekonomik performansları ile çevresel bilgiye dayalı açıklamaları arasındaki 
ilişki araştırılmıştır. Araştırma sonucunda çevresel bilgilendirmenin ekonomik 
performans üzerinde olumlu etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Acereta,Liena ve Moneva (2011), çalışmalarında, İspanya’daki ücretli otoyol 
işletme hakkına sahip şirketler tarafından yapılan çevresel bilgilendirmede, muhasebe 
raporlama standartlarının ne ölçüde benimsendiğini araştırmışlardır.  İçerik analizi 
yöntemi kullanılarak 1999-2007 dönemi şirket finansal tablolarında çevresel 
açıklamalara ne derece yer verildiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma sonucunda 
ele alınan dönemde çevresel açıklama miktarında yıllar itibariyle giderek artış 
görüldüğü, ancak yine de yapılan çevresel açıklama miktar ve kalitesinin düşük düzeyde 
olduğu tespit edilmiştir. 

Galani, Gravas ve Stavropoulos (2011), 2009 yılı 34 Yunan şirketinin yıllık 
raporlarındaki çevresel açıklamalar ile firma özellikleri(büyüklük, karlılık)arasındaki 
ilişkiyi inceledikleri çalışmada, çoklu lineer regresyon analizi yapmışlar ve büyüklük ile 
çevresel bilgi açıklamaları arasında pozitif yönlü ilişki tespit etmişlerdir. Karlılık 
açısından şirketlerin çevresel açıklama uygulamaları arasında anlamlı bir fark 
bulunamamıştır. 

Suttipun ve Stanton (2012), Tayland Menkul Kıymetler Borsasına kayıtlı 75 
şirketin 2007 yılı yıllık raporlarında sunulan çevresel bilgilendirme içeriğini 
incelemişlerdir. Yıllık faaliyet raporlarındaki en fazla bilgilendirmeyi kaynak sektörü 
şirketleri yaparken en düşük bilgilendirme yapan şirketler tarım ve gıda sektörüne aittir. 
Yıllık raporlardaki en yaygın çevresel raporlama kurumsal yönetim başlığı altında 
verilmiş, en yaygın açıklama konuları ise, çevre politikaları, çevre faaliyetleri ve atık 
yönetimi olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çevresel açıklama miktarı 
ile şirketin büyüklüğü arasında olumlu yönde bir ilişki vardır. 

Khaveh ve Diğ., (2012) çevresel ve sosyal performansa dair açıklamaları 
inceledikleri çalışmada, Malezya’daki halka açık 45 şirketin 2008-2010 dönemi 
sürdürülebilirlik raporlarını inceleyerek belirledikleri çevresel göstergeler çerçevesinde 
raporları puanlandırmışlar ve söz konusu raporlarla net kar ve hisse senedi fiyatları 
arasındaki ilişkiyi regresyon analizi ile araştırmışlardır. Araştırma sonucunda, 
sürdürülebilirlik açıklamaları ile net kar ve hisse fiyatı arasında olumlu bir ilişki olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır. 

De Villiers ve Van Staden (2012), tarafından Yeni Zelandalı hissedarlar ile 
yapılan anket çalışmasında, hissedarların çevresel bilgilendirme konusunda olumlu 
düşünceye sahip oldukları, işletmenin çevresel etkilere karşı hesap verebilir olmasını 
istedikleri, çevresel bilgilendirmenin zorunlu hale getirilmesi, denetlenmesi ve şirket 
web sayfasında yayınlanması konusunda istekli oldukları tespit edilmiştir.  
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Iatridis (2013), çalışmasında farklı çevre bilgilendirme skorlarına sahip şirketlerin 
finansal özelliklerini çevresel açıklama ile çevresel performans çerçevesinde incelemiş, 
aynı zamanda çevresel açıklamaların kalitesini, kurumsal yönetim ve çevresel 
performans açısından ele alarak, söz konusu açıklamaların yatırımcı algısı üzerindeki 
etkisini de araştırmıştır. Çalışmanın sonucunda, çevresel açıklamanın çevresel 
performansla bağlantılı olduğu, büyük ölçek, sermaye ihtiyacı, karlılık ve sermaye 
harcamaları gibi şirket özellikleri ile çevresel açıklama kalitesi arasında olumlu bir ilişki 
olduğu tespit edilmiştir. Yine analiz sonuçlarına göre çevresel bilgi kalitesi yüksek olan 
şirketler etkin bir kurumsal yönetim uygulamasına sahiptir ve daha kolay şekilde 
sermaye piyasalarına erişim sağlamaktadırlar. 

Bowrin (2013), Karayipler’de halka açık 55 şirket üzerinde yaptığı çalışmada, 
şirketlerin sosyal ve çevresel açıklama seviyeleri ve bu seviyeyi etkileyen faktörleri 
araştırmıştır. Araştırmada çoklu regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışma sonuçlarına 
göre, açıklama miktarı ile firma büyüklüğü, kurum kültürü, yabancı etkisi ve endüstriyel 
bağlantı arasında olumlu yönde ilişki olmasına karşılık karlılık, milli kültür, kamu 
finansmanının önemi, cinsiyet çeşitliliği ve yönetim kurulu bağımsızlığı ile açıklama 
miktarı arasında anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır. 

Makori ve Jagongo (2013), tarafından çevre muhasebesi ile firma karlılığı 
arasındaki ilişkinin araştırıldığı çalışmada, Hindistan’da Bombay Borsasına kayıtlı 14 
şirkettin 2007 yılı raporları ve kullanılan hesaplar çoklu regresyon modeli kullanılarak 
analiz edilmiştir. Çevre muhasebesi uygulama göstergesi olarak firmaların çevre 
korumaya yönelik yaptıkları harcama tutarı esas alınmıştır. Sonuçlar çevre muhasebesi 
uygulaması ile hisse başına kar ve işletme sermaye getirisi arasında negatif yönlü ilişkili 
olduğunu gösterirken, net kar marjı ve hisse başına temettü ile pozitif ilişkili olduğunu 
göstermiştir. 

Andrikopulos ve Kriklani (2013), yaptıkları çalışmada Kopenhag Borsasına 
kayıtlı şirketin web sitelerindeki açıklamaları incelemişler ve çalışma sonucunda firma 
büyüklüğü, kaldıraç oranı, piyasa değeri/defter değeri ve karlılık ile çevresel açıklama 
miktarı arasında önemli bir etkileşim olduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Burgwal ve Vieira (2014), çalışmalarında Hollanda borsasında kayıtlı 28 şirketin 
2008 yılı çevresel açıklamalarını içerik analizi ile incelemişlerdir. Çalışma sonucunda 
firma büyüklüğü ve içinde bulunulan sektör ile çevresel açıklama düzeyi arasında 
olumlu ilişki tespit edilirken, karlılık ile çevresel açıklama miktarı arasında anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır. 

Akbaş (2014), çalışmasında Borsa İstanbul 100 endeksinde yer alan 62 reel sektör 
firmasının, çevresel açıklama miktarı ile firma özellikleri arasındaki ilişkiyi incelemiş, 
bu amaçla örneklemi oluşturan firmaların 2011 yılı faaliyet raporları içerik analizi 
yöntemi ile değerlendirilmiştir. Regresyon analizi yapılan çalışmanın sonuçlarına göre, 
firma büyüklüğü ve içinde bulunulan sektör; çevresel açıklamaların miktarı ile pozitif 
yönlü ilişkili iken, karlılık negatif yönlü ilişkilidir. Firma yaşı ve kaldıraç oranı ile 
çevresel açıklamaların miktarı arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 
bulunmadığı tespit edilmiştir. 

Chang (2015), Çin deki sekiz ağır kirlilik endüstrisinde faaliyet gösteren 124 
firmanın 2008-2012 verilerini kullanarak gerçekleştirdiği çalışmada, çevresel 
performans ve çevresel açıklamanın finansal performans üzerindeki etkisini 
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araştırmıştır. Birim kök ve panel veri eş bütünleşme testi uygulanan araştırma 
sonuçlarına göre, çevresel performansın firmanın Tobin Q değeri üzerinde önemli 
ölçüde olumsuz etkisi varken, çevresel eğilim ile firma değeri arasında olumlu etkileşim 
tespit edilmiştir. 

Eljayash (2015), çalışmasında Mısır, Libya ve Tunus ülkelerinde faaliyet gösteren 
12 petrol şirketinin 2008-2010 dönemi yıllık raporlarında çevresel açıklamaların miktar 
ve kalitesini ölçmek amacıyla içerik analizi yöntemini kullanmış ve çevre uygulama 
indeksi oluşturmuştur. Araştırma sonucu, incelenen şirketlerin ilgili dönemde çevresel 
açıklama düzeyinde hafif bir artış olmasına rağmen hala düşük seviyede olduğunu 
göstermiştir. 

Çetin, Varan ve Fışkın (2015), Türkiye’de faaliyet gösteren 41 firmanın 2012-
2013 dönemi kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik raporlarını paydaş 
yönetimi ve katılımı açısından inceledikleri çalışmada içerik analizi yöntemini 
kullanmışlardır. Çalışma sonucunda, incelenen raporlardaki paydaşlar ile ilgili 
açıklamalarda paydaş yönetimi kavramının ön planda tutulduğu, ancak paydaş katılımı 
ile ilgili açıklamaların yetersiz kaldığı tespit edilmiştir. Yine “çevre” sözcüğünün sağlık 
ve finans sektörü firmalarında daha sık kullanıldığı tespit edilmiştir.  

Can ve Güney (2015), çalışmalarında BİST 100 Endeksindeki 39 imalat şirketinin 
2013 yılı faaliyet raporlarında yer alan çevresel açıklamaların niteliksel durumunu içerik 
analizi yöntemiyle incelemişlerdir. Çalışma sonucunda faaliyet raporlarındaki çevresel 
bilgilerin niteliksel olarak yetersiz olduğu, bu durumun da büyük oranda çevresel 
verilerin açıklanmasında standart bir raporlama şeklinin ve yasal zorunluluğun 
olamamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. 

Önce, Onay ve Yeşilçelebi (2015), Türkiye’de kurumsal sürdürülebilirlik 
raporlamasının mevcut durumunu araştırdıkları çalışmada, 2005-2014 yılları arasında 
72 işletme tarafından yayınlanan 181 sürdürülebilirlik raporunu GRI’nın baz aldığı 26 
ölçüte göre incelemişlerdir. Çalışma sonucunda yıllar itibariyle yayınlanan 
sürdürülebilirlik raporu sayısının arttığı, rapor türü olarak GRI’nın tercih edildiği ve en 
çok imalat sektöründeki kuruluşların rapor yayınladığı görülmüştür. Çalışmaya göre 
Türkiye de sürdürülebilirlik anlayışını dikkate alan firma sayısı giderek artmaktadır. 

Almagtome (2015), ulusal kültürel değerlerle ilgili kurumsal çevresel açıklama 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmıştır. 20 ülkeden 6 sanayi sektöründe faaliyet 
gösteren 655 şirketin 2012 yılına ait yıllık raporlarının içerik analizi ile değerlendirildiği 
çalışma sonuçlarına göre kültürel değerlerle çevresel açıklama düzeyi arasında bir 
etkileşim vardır ve firma ölçeği, bölge ve sektör farklılaştıkça çevresel açıklama miktarı 
da değişmektedir. 

Li ve Diğ., (2016), yaptıkları çalışmada Çin’de metal endüstrisinde faaliyet 
gösteren 205 şirketin 2008-2012 dönemi raporlarını incelemişler ve çalışma sonucunda, 
şirket büyüklüğü, karlılık ve hükümet düzenlemeleri değişkenleri ile çevresel açıklama 
düzeyi arasında pozitif ilişki tespit etmişlerdir. 

3.VERİ VE METODOLOJİ 
3.1.Veri Seti 

Bu araştırmada Borsa İstanbul’da işlem gören ve kimya, petrol, kauçuk ve plastik 
ürünler sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait yıllık faaliyet raporları, bilanço ve 
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gelir tablosundaki bazı bilgiler veri seti olarak kullanılmıştır. Araştırmaya konu olan 
firmalardan sadece 19 tanesi için; 2008-2014 yılları arasında kesintisiz veriye 
ulaşılabilmiştir. Bu nedenle araştırmaya konu olan örneklem 2008-2014 yılları için 19 
adet firma ile sınırlandırılmıştır. Buna göre araştırmaya dahil edilen firmalar Tablo 1’de 
olduğu gibidir.  

Tablo 1. Araştırmaya Dahil Edilen Firmalar 
Firma 
Kodu 

Firmanın Adı 

AKSA AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. 
ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 
AYGAZ AYGAZ A.Ş. 
BAGFS BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. 
BRISA BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. 
DEVA DEVA HOLDİNG A.Ş. 
DYOBY DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 
EGPRO EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 
GOODY GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. 
GUBRF GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. 
HEKTS HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 
MRSHL MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİİ A.Ş. 
PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. 
PIMAS PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. 
SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 
SODA SODA SANAYİİ A.Ş. 
TRCAS TURCAS PETROL A.Ş. 
TUPRS TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. 

Araştırmada bu 19 firmanın yıllık faaliyet raporları ve mali tablolarından 
faydalanarak çevresel açıklamalar, firma büyüklüğü, özsermaye karlılığı, varlık 
karlılığı, kaldıraç oranı, borsaya kote olma tarihi ve kuruluş tarihi esas alınarak ilgili 
değişkenler hesaplanmıştır. 

Araştırmada çevresel açıklama düzeyi, ÇAM olarak ifade edilmiştir. Bu değişken 
hesaplanırken her bir firmanın 2008-2012 dönemindeki 5 yıl için ayrı ayrı faaliyet 
raporlarında içerik analizi yapılmıştır. Buna göre çevre, ekolojik, doğa, hava, su, toprak, 
görüntü, rüzgar, güneş, yenilebilir, doğal gaz, petrol, kömür, tazminat, temizlik, sera 
gazı, arıtma, dönüşüm, enerji, emisyon, kimyasal, kirlilik, atık, sorumluluk, 
biyoçeşitlilik, azaltma, ISO-50001, ISO- 14001, TS1-6001, ISO-14064,  yeşil, orman, 
fidan, tasarruf, tüketim, ozon, iklim, çed, karbon, gürültü, zararsız, ekosistem, 
sürdürülebilir, ıslah, duyarlı, rekreasyon, toksik, koku, tehlikeli, koruma, kurtarma, 
döküntü kelimelerinin sayısı her yıl için, ilgili firmanın çevresel açıklama düzeyi 
değişkeni olan ÇEM’i oluşturmuştur. Büyüklük değişkeni ise firmanın ilgili yıldaki 
toplam varlıklarının logaritmasının alınması ile elde edilen değer olup, BÜYÜKLÜK 
olarak ifade edilmektedir. Kaldıraç oranı, her firmanın toplam borç düzeyinin, toplam 
varlıklarına bölünmesi ile elde edilen değişken olup, BORÇLANMA olarak ifade 
edilmiştir. Kuruluş yaşı ise firmanın kurulduğu tarihin esas alınması ile ilgili yıldaki 
yaşını ifade etmekte olup, KURULUŞYAŞI olarak kullanılmaktadır. Kote olma yaşı ise 
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firmanın borsaya kote olduğu tarihin esas alınması ile ilgili yıl için hesaplanan yaşı 
göstermekte olup, KOTEYAŞ olarak ifade edilmektedir. Özsermaye verimliliği, net 
karın özsermayeye oranı olup, ROE şeklinde ifade edilmektedir. Varlık karlılığı ise net 
karın toplam varlıklara oranı olup, ROA şeklinde ifade edilmektedir.  

Araştırmaya dahil edilen değişkenlerden büyüklük, kuruluş yaşı, kote yaşına ait 
olan değerlerin logaritması alınmış olup, diğerlerine böyle bir dönüşüm uygulanmıştır. 
Bu nedenle regresyon modeline ait sonuçlar bu doğrultuda yorumlanmıştır.  

Firmaların çevresel açıklama düzeyinin, ilgili firmaya ait olan hangi karakteristik 
özellikten etkilendiğini incelemek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada Borsa 
İstanbul’a kote olan ve 7kimya sektöründe faaliyet gösteren toplam 19 firma için 7’şer 
dönemde bu araştırma gerçekleştirilmiştir. İlgili literatürde genel olarak yatay kesit 
verisi (tek bir yıl) için gerçekleştirilen çalışmalar çevresel açıklamaların firma 
karakteristik özelliklerinden nasıl etkilendiğini sınırlı bir dönem için göstermekte olup, 
ulaşılan bilgilerin genele yorumlanması kısıtlıdır. Oysaki bu çalışmada panel veri seti 
kullanılarak, Borsa İstanbul kimya sektöründe faaliyet gösteren firmalar için daha 
güvenilir ve genellenebilir sonuçlar vermesi nedeniyle ayrıca önemlidir. Buna göre her 
bir değişken için 133 adet veri seti hesaplanmış olup, toplamda 931 adet veri ile tüm 
analizle gerçekleştirilmiştir.  

3.2. Metodoloji 

Bu çalışmada da kimya sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2008-2014 
dönemindeki çevre açıklama düzeyleri ile firmanın büyüklük, borçlanma düzeyi, 
kuruluş yaşı, borsaya kote olma yaşı, özsermaye karlılığı ve varlık karlılığı gibi 
özellikleri arasındaki ilişki panel regresyon analizi ile incelenmektedir.  Panel veri 
analizleri ile bir den fazla firmaya ait olan çevresel açıklama düzeyi, birden fazla yıl için 
firma özellikleri ile ilişkilendirilebilmektedir. Buna göre araştırmada kullanılan model 
aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

 
ÇAMi = α + βlBÜYÜKLÜKit + β2BORÇLANMAit + β3KURULUŞYAŞIit +     

β4KOTEYAŞIit + β5ROAit + β6ROEit + εit 

 

Araştırmada kullanılan veri seti dengeli panel olduğundan kullanılan modelde bu 
veri setine uygun olarak belirlenmiştir. Panel regresyon modeli incelenmeden önce 
panel birim kök analizleri ise Levini Lin, Chu (LLC) ile yapılmıştır. Bu test ile ortak 
birim kök araştırmaları gerçekleştirilmektedir. LLC(2002) panel birim kök testine ait 
hipotezler: 

H0: Tüm panel durağan değildir. 

H1: Tüm panel durağandır, şeklindedir. 
Araştırmada incelenen tüm değişkenlere ait birim kök incelemesi 

gerçekleştirildikten sonrra panel regresyon modeli tahmini için Hausmann (1978) testi 
uygulanmıştır. Hausmann (1978) testi ile panel regresyon analizi için tesadüfi etkiler mi 
yoksa sabit etkiler mi modelinin seçileceğine karar verilmektedir. Hausmann (1978) 
testinde hipotezler ise aşağıdaki gibidir. 

H0: Tesadüfi etkiler modeli sabit etkiler modelinden daha etkindir. 
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H1: Sabit etkiler modeli tesadüfi etkiler modelinden daha etkindir. 

Hausmann testinde H0 hipotezine göre hata terimleri ile açıklayıcı değişkenler 
arasında ilişki bulunmamaktadır. Buna göre H0 hipotezinin kabul edilmesi; regresyon 
modelinin tesadüfi etkiler modeline göre, red edilmesi ise sabit etkiler modeline göre 
tahmin etmeyi gerektirmektedir. 

4. Araştırmaya İlişkin Bulgular 
Araştırma kapsamında incelenen firmalara ait tanımlayıcı istatistik değerleri Tablo 

2’de olduğu gibidir.  
Tablo 2. Değişkenler İçin Tanımlayıcı İstatistik Değerler 

Panel : Bağımlı ve Bağımsız Değişkenler 
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ÇEM 133 79,038 17,000 1012,000 1,000 159,985 3,216 14,581 
BORÇLANMA 133 0,456 0,432 0,913 0,024 0,178 0,184 2,946 
BÜYÜKLÜK 133 19,104 19,547 22,055 12,876 2,291 -1,309 3,869 
KOTEYAŞ 133 21,099 22,993 27,990 7,998 5,446 -0,828 2,638 
KURULUŞYAŞ 133 41,248 430650 62,340 18,030 10,833 -0,355 2,134 
ROA 133 0,045 0,054 0,268 -0,187 0,067 -0,439 4,825 
ROE 133 0,065 0,093 0,453 -1,199 0,193 -3,821 24,050 

Elde edilen tanımlayıcı istatistik değerlere göre araştırmaya dahil edilen kimya 
sektöründe faaliyet gösteren 19 farklı firmanın, 2008-2014 dönemindeki 7 yıl için 
düzenlenen faaliyet raporlarına göre, ortalama olarak 79,038 çevresel açıklama 
beyanatında bulunmuştur. İncelenen dönemde en fazla 1012, en az ise 1 tane çevresel 
açıklama sözkonusudur. Firmaların ortalama borçlanma oranı 0,456 olup, varlık 
karlılığı 0,045, özsermaye verimliliği ise 0,065’tir. Firmaların ortalama varlık 
büyüklüğü 197.652.148 TL olup, bu değer maksimum 3,778,954,585 TL, minimum 
390,298 TL olarak belirlenmiştir. İncelen firmaların ortalama kuruluş yaşı 41,248 olup, 
en eski firma 62,340, en yeni firma ise 18,030’dır. Firmaların borsada işlem görme 
zamanı esas alındığı durumunda ise 21,099, en eski firma 27,990, en yeni firma ise 
7,998 yıl borsada işlem görmektedir. 

İncelenen değişkenlerin birbiri ile olan ilişkilerini gösteren korelasyon değerleri 
ise Tablo 3’de olduğu gibidir.  
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Tablo 3. Değişkenlere Ait Korelasyon Matrisi 
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ÇEM  1 
 

 
    BORÇLANMA  0,170** 1  
    BÜYÜKLÜK -0,243* -0,029 1     

KOTEYAS  -0,057 0,353* 0,063 1 
   KURULUŞYAŞ -0,357 -0,141 -0,175** 0,191** 1 

  ROA  0,089 -0,428* 0,002 -0,069 0,065 1 
 ROE  0,194** -0,286* -0,029 -0,009 0,039 0,795* 1 

*,** Korelasyon katsayısı %1, %5 düzeyde anlamlıdır.  

Değişkenler arasındaki korelasyon katsayılarına göre firmaların çevresel 
açıklamaları ile büyüklük arasında negatif yönlü bir ilişki söz konusudur.  Bu ilişki %1 
anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır. Ayrıca borçlanma düzeyi ve 
özsermaye verimliliği ile çevresel açıklamalar arasında pozitif yönlü bir ilişki söz 
konusu olup, bulunan sonuç %5 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak anlamlıdır.  

Değişkenler arasında uygun panel regresyon modeli seçimine geçmeden önce 
panel birim kök testlerinden Levin, Lin, Chu (LLC) t istatistiği ile değişkenlerin birim 
kök analizi yapılmıştır. Buna göre LLC(2002) panel birim kök analizi sonuçları Tablo 
4’de olduğu gibidir. 

Tablo 4. Birim Kök Analizi Sonuçları 
 

DEĞİŞKENLER Levin, Lin, Chu t İstatistiği Olasılık 
ÇEM -4,076 0,000* 
BORÇLANMA -4,580 0,000* 
BÜYÜKLÜK -60,978 0,000* 
KOTEYAŞI -76,072 0,000* 
KURULUŞYAŞI -2,134 0,000* 
ROA -9,467 0,000* 
ROE -3,741 0,000* 

*, %1 düzeyinde anlamlıdır. 

Değişkenlere ait olarak uygulanan LLC(2002) panel birim kök testine ait olasılık 
değerleri %10’dan daha küçüktür. Dolayısıyla temel hipotez red edilip, alternatif 
hipotez kabul edilir. Buna göre araştırmada kullanılan tüm panel durağandır, denilebilir.  

Araştırmada kullanılacak değişkenlerin durağan olduğu belirlendikten sonra panel 
veri analizinin çözümleneceği modele karar verilmelidir. Uygulanacak panel regresyon 
modelinin tesadüfi etkiler mi, yoksa sabit etkiler mi modeline göre tahmin edilmesi 
gerektiğini belirlendiği Hausmann (1978) testi sonuçları Tablo 5’de olduğu gibidir.  
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Tablo 5. Hausmann Test İstatistiği Sonuçları 
 Sabit Etki  Tesadüfi Etki Var.(Fark) Olasılık 

ÇEM 
(BağımlıDeğişken) 

    

BORÇLANMA 227,306 314,677 3518,845 0,1408 
BÜYÜKLÜK -18,769 -17,369 9,067 0,642 
KOTEYAŞ -18,341 6,875 103,937 0,013** 
KURULUŞYAŞ 1136,073 -48,330 155201,650 0,002* 
ROA 18,850 65,536 1442,718 0,219 
ROE 3,867 42,441 116,379 0,000* 
X2   22,953 
Olasılık    0,000 

*, ** %1 ve %5 düzeyinde anlamlıdır.  

Hausmann testi ile tesadüfi etkiler modelinin parametreleri ile sabit etkiler 
modelinin parametreleri arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı 
incelenmektedir. Elde edilen ki-kare test istatistiğine göre sonuç anlamlıdır. Panel 
regresyon analizi için H0 hipotezi red edilir. Buna göre sabit etkiler modeline göre panel 
regresyon modeli tahmin edilmelidir.  Sabit etkiler modeline göre panel regresyon 
analizi sonuçları Tablo 6’da olduğu gibidir. 

Tablo 6. Sabit Etkili Model İçin Panel Regresyon Analizi Sonuçları 
 Katsayı Std. Hata t İstatistiği Olasılık 

SABİT -3458,267 1251,575 -2,763 0,006* 
BORÇLANMA 227,306 107,794 2,108 0,037** 
BÜYÜKLÜK -18,769 6,659 -2,818 0,005* 
KOTEYAŞ -18,341 10,847 -1,690 0,093*** 
KURULUŞYAŞ 1136,074 405,085 2,804 0,006* 
ROA 18,850 208,627 0,090 0,9282 
ROE 3,867 65,426 0,059 0,953 

  
Toplam Panel Gözlemleri 133 
Dönem (2008-2014) 7 
KESİT(Firma sayısı) 19 
R2 0,823 
Adj. R2 0,784 
Durbin-Watson İstatistiği 2,211 
F Değeri 21,024 
Olasılık(F Değeri) 0,000 

*, **, *** %1, %5 ve %10 düzeyinde anlamlıdır. 

Elde edilen sabit etkili panel regresyon analizi sonuçlarına göre firmaların 
çevresel açıklama düzeylerini etkileyebileceği düşünülen altı adet firmaya özgü 
değişkenden; özsermaye karlılığı ve varlık karlılığı değişkenleri %10 anlamlılık 
düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı değildir. Ancak bu iki değişkende çevresel 
açıklama düzeyini pozitif olarak etkilemektedir. Bu değişkenlerin dışındaki seçilen tüm 
diğer firma karakteristik özellikleri ise %10 anlamlılık düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamalıdır. Elde edilen sonuçlara göre Borsa İstanbul’da kimya sektöründe faaliyet 
gösteren firmaların çevresel açıklama düzeyleri, ilgili firmanın borçlanma düzeyi ve 
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kuruluş tarihinden pozitif yönde etkilenmektedir. Bu ilişki istatistiksel olarak da 
anlamlıdır. Ancak buna karşılık %10 anlamlılık düzeyinde firmanın büyüklüğü ve 
borsaya kote olduğu tarih, firmaların çevresel açıklama düzeyini  negatif olarak 
etkilenmektedir. 

Regresyon modeline ait F Değeri %10 anlamlılık düzeyinde dikkate alındığında 
modelin bütün olarak da anlamlı olduğunu ifade etmektedir. Firmaların özellikleri ile 
çevresel açıklama düzeyi arasındaki ilişkiyi açıklamak amacıyla oluşturulan modelin 
düzeltilmiş R2 değeri %78 olup, modelin açıklama gücünün yüksek olduğu söylenebilir. 

5. SONUÇ 

Bu araştırmada kimya sektöründe faaliyet gösteren 19 firmanın 2008-2014 
dönemindeki çevresel açıklama düzeyleri, firmanın büyüklüğü, özsermaye karlılığı, 
aktif karlılığı, borçlanma düzeyi, borsaya kote olma tarihi, firmanın kuruluş tarihi esas 
alınarak incelenmiştir.  Sabit etkiler panel regresyon analizinin uygulandığı bu 
araştırmada veriler Eviews 9 programında analiz edilmiştir. 

Analiz sonuçlarına göre, firma büyüklüğü ile çevresel açıklama düzeyi arsında 
negatif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, Wu, Liu ve Sulkowski (2010) 
tarafından yapılan çalışma bulgularıyla paralellik arz ederken; literatürdeki firma 
büyüklüğü ile çevresel açıklama düzeyi arasında pozitif ilişki olduğunu gösteren bazı 
çalışma sonuçlarıyla tutarlı değildir (Akbaş, 2014; Almagtome, 2015; Al-Tuwaijri, 
Christensen ve Hughes,  2004; Bowrin, 2013; Da silva ve Guzman, 2010; Galani, 
Gravas ve Stavropoulos, 2011; Iatridis, 2013; Liu ve Anbumozhi, 2009; Patten, 2002; 
Pahuja, 2009; Suttipun ve Stanton, 2012). Wu, Liu ve Sulkowski (2010) yaptıkları 
çalışmada, firmaların büyüdükçe ve daha iyi bir finansal performans gösterdikçe, 
genellikle daha iyi çevre uygulamaları ve daha az çevresel sorunlara sahip olma olasılığı 
sebebiyle, çevresel konularda daha düşük raporlama yapma eğiliminde olacaklarını 
ifade etmişlerdir (Wu, Liu ve Sulkowski, 2010, s. 76). Büyüklük ile çevresel açıklama 
düzeyi arasında pozitif ilişki bulan çalışmalarda ise firma büyüklüğü arttıkça, çevreyi 
korumaya yönelik faaliyetlere ve teknolojilere ayırılabilecek kaynak miktarının küçük 
şirketlere nazaran daha fazla olacağı ve yine görünürlük ve kamu baskısı nedeniyle 
büyük şirketlerin gönüllü çevresel açıklama yapma olasılığının daha fazla olacağı 
vurgulanmaktadır (Almagtome, 2015, s. 167; Da silva ve Guzman, 2010, s. 188; Huang 
ve Kung, 2010, s.449; Pahuja, 2009, s. 232). 

Ele alınan diğer bir şirket özelliği olan kaldıraç oranı ile çevre açıklama düzeyi 
arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu durum literatürdeki bazı çalışmalarla 
uyumludur (Burgwal ve Vieira, 2014, s. 60 ; Clarkson ve Diğ., 2008, s. 314; Huang ve 
Kung, 2010, s. 445; Pahuja, 2009, s. 233). İlgili çalışmalarda kaldıraç oranı arttıkça 
yatırımcıların şirketin çevresel performansını da içeren genel faaliyet performansını 
izleme talebinin artacağı ve temsil maliyetlerini azaltmak için kurumsal açıklamaları 
artırma yoluna gidileceği ifade edilmiştir. Kredi kuruluşlarının bilgi ihtiyacının fazlalığı 
nedeniyle, gelişmiş ekonomilerde özellikle bankacılık sektörünün çevre raporu 
kavramının gelişmesinde oldukça aktif rol oynadığı bilinmektedir (Özbirecikli, 2002). 
Yine borçlanma oranı arttıkça yeni teknoloji elde etme ve bu paralelde çevreyi 
korumaya yönelik yatırımlarda bulunabilme imkanı artmaktadır. Diğer yandan kaldıraç 
oranı ile çevresel açıklama miktarı arasında negatif ilişki olduğunu tespit eden bir grup 
yazar ise düşük kaldıraç oranına sahip şirketlerin çevresel açıklamaları finanse etmek 
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için yeterli fona sahip olmasının daha olası olduğunu ve kreditörlerden gelen daha az 
baskı nedeniyle şirketin finansal başarısını dolaylı etkileyen çevresel açıklamalar gibi 
örgütsel faaliyetlere odaklanmalarının daha kolay olacağını söylemişlerdir 
(Andrikopoulos ve Kriklani, 2013; Brammer ve Pavelin, 2006-2008’den aktaran: 
Akbaş, 2014, s. 148; Wu, Liu ve Sulkowski, 2010). Wu, Liu ve Sulkowski (2010) 
çalışmalarında, çevresel bilgi açıklamalarının yüksek kaldıraç oranına sahip firmalarda 
özel maliyetleri artıracağını ve artan maliyetler nedeniyle kredi görüşmelerinin daha zor 
ve maliyetli olacağını vurgulamışlardır. Yine yüksek kaldıraç oranına sahip firmalarda 
çevresel düzenlemelere ve yasalara uyma olasılığı daha yüksek olacağından raporlarda 
gösterilecek daha az çevresel sorun olacağı ifade edilmiştir (Wu, Liu ve Sulkowski, 
2010, s. 79). 

Yaş değişkeni ise bu çalışmada kuruluş yaşı ve kote yaşı olmak üzere iki açıdan 
ele alınmıştır. Analiz sonucunda şirketin kuruluş yaşı ile çevresel açıklama miktarı 
arasında olumlu yönde ilişki tespit edilmiştir. Bu sonuç literatürdeki bazı çalışma 
sonuçlarıyla tutarlıdır (Liu ve Anbumozhi, 2009). Şirketin kuruluş yaşının, şirketin 
kararlılığının, stratejik duruş, finansal performans ve paydaş gücünün bir göstergesi 
olarak kabul edilebileceği ifade edilmektedir (Liu ve Anbumozhi, 2009, s.597). Ayrıca 
şirket faaliyet süresi uzadıkça, şirketin bilgi birikimi, tecrübesi, edindiği çevre, 
kaynaklara ulaşabilme kolaylığı, yönetsel becerileri vb. özelliklerinin de artacağı; 
çevresel bilgi açıklamaları ve çevre koruma faaliyetlerinin şirketin itibarını, imajını, 
şirket değerini ve kalıcılığını yükselttiği söylenmiştir (Roberts, 1992, s.605’ den 
aktaran: Akbaş, 2014, s. 150).  

İşletmenin borsaya kote olduğu yaş ile çevresel açıklama düzeyi arasında ise 
negatif yönde ilişki tespit edilmiştir. Literatürde bu değişkene ilişkin bir çalışmaya 
rastlanmamıştır. Borsada işlem görmeye başladıktan sonra işletmenin ortaklık ve 
sermaye yapısının etkilendiği,  hisseleri geniş bir yatırımcı portföyüne yayılmış olan 
işletmelerde dağınık ortaklık yapısı nedeniyle işletmeyi gözetim altında tutmada 
ortakları birleştirecek bir etken olmadığından genel olarak performans düşüklüğü 
yaşanabileceği söylenmektedir (Sorensen, 2006’dan akratan: Durak ve Taşkın, 2014, s. 
33). Kanaatimizce bu durum genel performans bileşenlerinden olan çevresel performans 
içinde söylenebilir. Borsaya kote olmak işletmeler için önemli bir adımdır. Ancak 
işletmeler başarıya ulaştıklarında davranışsal bir katılık içine girebilmekte, 
değişikliklere daha az adapte olabildikleri için esnek kararlar verememekte, yenilikçi 
düşünceleri bile bünyelerinde kabul etmemektedirler (Loderer ve Waelchli, 2011’den 
aktaran: Durak ve Taşkın, 2014, s. 37). Başka bir açıdan bakılacak olursa elde edilen 
sonuç, şirket borsaya açıldıktan sonra, karar vericilerin çevre raporlama hakkında doğru 
karar veremedikleri, yatırımcıların ve hissedarların gözünü boyamak adına uzun vadede 
kar getirecek çevresel yatırımlardan kaçındıkları, kısa dönem karlılık rakamlarına 
odaklandıkları anlamında yorumlanabilir.  

Son olarak analiz sonuçlarına göre özkaynak karlılığı ile varlık karlılığı 
değişkenleri ile çevresel açıklama miktarı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. Bu sonuç litaratürdeki bazı çalışma sonuçları ile uyumludur (Bowrin, 
2013; Burgwal ve Vieira, 2014; Galani, Gravas ve Stavropoulos, 2011; Zheng ve Diğ., 
2012). 
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Gelecekte yapılacak çalışmalarda, farklı sektörlerden daha fazla firma analize 
dahil edilebilir. Böylece elde edilen sonuçlar, sektörel bazlı olarak gruplandırılabilir. 
Ayrıca bu çalışmada yapılan borsaya kote olma tarihi gibi literatürdeki çalışmalarda 
bulunmayan firma özellikleri de uygulanacak modele eklenebilir. 
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Extensive Summary 

In the recent years, importance of environmental accounting and environmental 
reporting has increased due to the demand of information of the related parties on 
corporate environment activities and responsibilities.  Nowadays, the challenging 
competition conditions in the business world makes the companies more sensitive 
against the environment for continuing their existence in parallel with sustainable 
growth and profitability targets.  Because the community in which the businesses live 
request them to act more within social responsibility awareness, to give importance on 
activities bringing social benefits, to make less emission release by not polluting the 
environment and not using harmful technologies, to make better energy consumption 
and to make production by making better waste management. 

In the presentation to be made with the stakeholders regarding completion of 
expectations in order to be sustainable, transparent and accountable companies, annual 
activity reports or environmental reports can be used as important tools. In these reports, 
information is given on environmental impacts of business activities such as companies' 
environmental policies, environmental management and environmental impact 
assessment systems, environmental costs and investments within corporate social 
responsibility.  

This kind of voluntary environmental statements can be effective for increasing 
the companies' financial performance, market and brand value, corporate image and 
reputation in long term. For this reason, the companies give importance to this subject 
by themselves even without any legal obligations. 

In this study, the reason of differentiation between companies regarding the 
environmental statement amounts which can be accepted as the indicator of 
environmental sensitivity and environmental performance of the companies for creating 
a better environment.  It is thought that the results of study will be beneficial for 
investors and other stakeholder groups as well as it will be encouraging for business 
managers in making environment reporting by increasing the voluntary environmental 
statement amounts and for law makers in making it obligatory to include environmental 
information in financial tables. Again, due to the increasing importance of 
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environmental statements, it is expected that it will contribute to the researches made in 
subjects such as environmental reporting and sustainability.  

In this respect, the purpose of research is to review the relation between 
environmental statements levels and company features.  To this end, activity reports of 
19 companies making business in chemistry, petroleum, rubber and plastic products 
industry in Borsa Istanbul were inspected with content analysis method for 2008 - 2014. 
Environmental statement levels of companies are variables which are created as result 
of counting the words within the activity reports with content analysis method. As the 
features of company, size, equity profitability, asset profitability, leverage ratio, stock 
market listing date and foundation date variables are used. In this study, it was not 
found that the stock market listing date was used as a variable in the previous studies in 
the literature. At this point, this study is important for determination of impacts of the 
company's public offering date on the environment statements.  In this research, annual 
activity reports and financial tables of 19 companies were used for calculating the 
related variables by taking environmental statements as base. The relation between 
variables were reviewed with panel regression analysis. Panel data analyses and 
environmental statement levels belonging to more than one companies can be related 
with the company features for more than one years. According to this, the model used in 
the research was created as follows. 

CAMi = α + βlSIZEit + β2DEBTSit + β3AGEOFCOMPit + β4LISTINGAGEit + 
β5ROAit + β6ROEit + εit 

Panel unit root analyses were made with Levini Lin, Chu (LLC) before reviewing 
panel regression models. Hausmann (1978) test was applied for panel regression model 
estimation. With Hausmann (1978) test, it is decided whether to select random effects or 
fixed effects for the panel regression model. According to the results of Hausmann 
(1978), fixed effects panel regression model was decided.  

According to the analysis results, negative and statistically meaningful relation 
was found between company size and environmental statement level. Positive and 
statistically meaningful relation was found between debt level and environmental 
statement level.  

In this study, the age variable was quoted in two aspects as age of the organization 
and listing age. According to the analysis results, positive relation was found between 
company's age and environmental statement level while negative and statistically 
meaningful relation was found between stock market listing date and environmental 
statement level. No statistically meaningful relation was found between equity 
profitability and asset profitability variables and the environmental statement level.  

In future studies, more companies from different sectors can be included in the 
analysis. Thus, the results obtained can be grouped with sectoral basis. In addition, 
features such as stock market listing date, which are not in the studies existing in 
literature, can be added to the model to be applied. 
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Özet 
Günümüz işletmeleri çalışandan maksimum verimliliği almak ve bunun yanında 

kalıcılığı sağlamak için farklı stratejiler geliştirmişlerdir. Bunlardan birisi de esnek 
çalışma uygulamalarıdır. Bu çalışmada sağlık sektöründe çalışan personelin, esnek 
çalışma modellerine bakış açıları ve örgüte olan bağlılığı ile bu iki yapı arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Araştırma anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir. Anket soruları üç 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcılara ait demografik değişkenler yer 
almaktadır. İkinci bölümde esnek çalışma ile ilgili sorular,  üçüncü bölümde ise örgütsel 
bağlılığa yönelik sorular sorulmuştur. Örgütsel bağlılığa ilişkin sorular Allen ve Meyer 
tarafından 1991 yılında geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeği kullanılarak hazırlanmıştır. 
Anket sağlık sektöründe çalışan 228 personele yapılmış, anket sonuçları SPSS 22.0 
paket programına girilerek çalıştırılmıştır. Esnek çalışma uygulamaları ile örgütsel 
bağlılık arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Esnek çalışma, Örgütsel bağlılık  

Abstract 
Today’s businesses have developped different strategies to get them maximum 

efficiency their working. One of them is the flebxible working. In this study, the 
personnel working in the Health sector, The correlation between these two structures 
with Flexible working models perspectives and commitment to the organization was 
investigated. Araştırma anket yöntemi ile gerçekleştirilmiştir.The research has been 
conducted by survey method. Questionnaire consists of three sections. In the first part, 
demographic variables of the participantsare determined. In these condand the third 
sections, the questions about the concepts of flexibleworking and Organizational 
Commitment are asked, respectively. The qustions about Organizational Commitment 
have been prepare dusing the scale of Organizational dedication developed by Allen and 
Meyer in 1991. The survey was distributed to 228 employees working in Health sector. 
The survey results were entered and runusing the software package of SPSS 22.0. The 
study, a meaningful weak and positive directed correlation between Flexible working 
and Organizational commitment has been obtained. 
Keywords: Flexibleworking, Organizational commitment 
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1. Giriş 

1980'lerde hız kazanmaya başlayan esnek çalışma kavramının birçok yazarca 
tanımı yapılmıştır. Bu tanımlamalardan bazıları şu şekildedir; 

Esnek çalışma, standart çalışma sisteminden farklı olarak, işçilerin, haftanın hangi 
günlerinde çalışacaklarını, işe başlama ve işi bırakma zamanlarını seçtikleri alternatif 
bir çalışma sistemidir (Franklin, Quinn ve Kristen, 1993, Kerka, 1990). 

Esnek çalışma, işveren ve işçi tarafından kabul edilen saatlerde işbaşı yapmak, 
tam zamanlı çalışanların kendi program ve yaşan tarzları için uygun saatleri seçmesi ve 
böylece trafik sıkışıklığı, işe geç kalma, mesai ücreti vermeden fazla çalışmayı sağlayan 
bir iş uygulamasıdır (Brown, Bettina Lankard, 1998, s.2). 

Esnek çalışma standart çalışma sisteminden farklı olarak çalışana yer ve zaman 
açısından fayda sağlayan çalışma biçimidir (Jain ve Swami, 2014). 

Örgütlerde geleneksel çalışma düzeni genellikle, belirli bir yerde (işyeri), belirli 
günlerde (örneğin pazartesi - cuma arası), belirli saatler arasında (örneğin 08.00-17.00 
arası) çalışma biçiminde tanımlanabilir. (Çamlı, 2010, s.4). 

Bu çalışmada tarama modeli kullanılarak, sağlık profesyonellerinde esnek çalışma 
modeli çerçevesinde örgütsel bağlılık düzeyleri SPSS22.0 programında 
değerlendirilmiştir. Araştırmadaki temel varsayım, esnek çalışma uygulamalarının 
hayata geçirilmesi ile örgüt çalışanlarının örgütsel bağlılıklarının artırılması ve personel 
devamlığının sağlamasıdır. 

2. Esnek çalışmayı ortaya çıkaran nedenler 
Esnek çalışmanın ortaya çıkmasında çeşitli nedenler vardır. Bu nedenler zamanla 

değişebilmekte veya artabilmektedir. Günümüzde esnek çalışmanın ortaya çıkmasında 
rol açan başlıca nedenler; 

- Teknolojik değişim ve işgücü talebinin azalması,  
- Küreselleşme ve uluslararası rekabet (Tozlu, 2011),  
- İşsizlik (Çelik, 2007, s.39),  
- Hizmet sektöründeki gelişmeler, 
- Ekonomik gelişmeler ve artan rekabet,  
- İşgücü niteliği (Uyanık, 2003), 
- Ücret sistemleri 
- Kesimler arası uzlaşma ve diyalog (Karadağ ve Usta, 2011) olarak sıralanabilir. 
3. Esnek çalışma modelleri 
Literatürde esnek çalışma modelleri birçok şekilde sıralanmaktadır. Bunlardan 

bazıları şunlardır. 
3.1. Tele Çalışma 
Tele Çalışma; telework, teleworking ve telecommuting kavramları ile 

kullanılmaktadır. Buna göre; çalışanlar işlerini, normal işyerinden uzak bir noktadan 
gerçekleştirmektedirler. Buradan hareketle Tele Çalışma çalışanın işini işvereninden ve 
müşterisinden uzakta gerçekleştirmesi ve yaptığı işi, bilgi ve iletişim teknolojileri 
aracılığıyla ulaştırması biçimidir (DiMartino ve Wirth 1990). Diğer bir ifadeyle tele 
çalışmaolabilmesi için iş yerinden farklı bir ortamda olunması ve bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanılması zorunluluktur (Kördeve, 2016). 
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3.2. Evde çalışma 
ILO’nun tanıma göre bir işveren veya aracı için işçinin seçtiği bir yerde, 

genellikle işçinin kendi evinde, işveren veya aracın denetimi olmaksızın, bir sözleşme 
gereğince bir malın üretilmesi veya malın sağlanmasıdır (Tan, 2007). 

3.3. Ödünç iş ilişkisi 
Genel olarak geçici iş ilişkisi, bir işyerinde çalışan işçinin işveren tarafından 

geçici süreliğine başka bir işverene devredilmesi halidir.  İşveren, mevsimlik işlerde ve 
ihtisas gerektiren işlerde olduğu gibi, geçici olarak duyduğu işgücü ihtiyacını, diğer 
işverenden ödünç olarak karşılayabilir (TİSK, 1999, s.41). 

3.4. İş paylaşımı 
İş paylaşımı günlük çalışma süresinde bir kişi tarafından yapılacak bir işin birden 

fazla işçi tarafından kısmi süreli olarak yapılmasıdır. Taraflar arasında iş ve çalışma 
süreleri bölündüğü gibi, ücret ve ikramiyeler, emeklilik maaşı, izinler, sorumluluklar, 
sosyal yardımlar da paylaşılmaktadır (Tozlu, 2011, s.6). Bir diğer ifadeyle paylaşılan 
sadece iş yükü değil aynı zamanda iş yükünden elde edilen faydalardır. 

Bu modellerin yanında literatürde geçen diğer esnek çalışma çeşitleri ise 
yoğunlaştırılmış haftada çalışma, çağrı üzerine çalışma, part-time çalışma ve alt 
işverenliktir. 

4. Örgütsel bağlılık 
Literatürde, örgütsel bağlılık, bireysel veya alt guruplardan çok, örgütün çıkarına 

önem verme ve onları koruyacak şekilde davranma eğitimi (Balay, 2000, s.238), örgüt 
için çok çalışma isteği ve örgüt içinde kalmak için karşı konulmaz bir istek (Özkaya, 
Karakoç ve Karaa, 2006) olarak tanımlamıştır. Örgüt ve çalışan ilişkisi sonucu oluşan 
örgütsel bağlılık, çalışanın örgüte karşı hissettiği bağın gücünü ifade etmektedir (Vural 
ve Coşkun, 2007, s.142). 

5.Örgütsel bağlılık ile esnek çalışma arasındaki ilişki 
Esnek çalışma ile işgücü piyasasının etkinliği korunur ve geliştirilir ve toplam 

istihdam arttırılır. İşsizlik sorunun aşılamadığı ülkelerde istihdamın arttırılması esnek 
düzenlemeleri kaçınılmaz kılmaktadır (Selamoğlu, 2002). İşsizliği önleyecek 
politikaların geliştirilmesi ise çalışanların örgüte olan bağlılığını olumlu 
etkileyebilecektir. 

Jain ve Swami 2014 yılında 100 kişi üzerinde yaptığı araştırmada esnek çalışma 
uygulamalarının büyüyen ekonomilerde ve rekabetçi pazarlarda yetenekli çalışanları 
örgütte tutmak için iyi bir politika olduğunu savunmuşlardır. Yapılan bu araştırmada 
çalışanlara sağlanacak esneklik ile verimliliğin artacağı ve devamsızlığın azalacağı ve 
çalışanların örgüte daha iyi hizmet vereceği savunulmuştur (Jain ve Swami, 2014). 

Örgütsel bağlılık çalışanların performansını, iş tatminini, örgütsel verimliliğini 
arttırdığı gibi işe devamsızlığı, personel devir hızını azaltmaktadır (Kaya, 2008). Aynı 
zamanda örgüt, çalışanının iş hayatı dışındaki sosyal ve kişisel ihtiyaçlarını 
karşılayabilmesi için onlara fırsat sunmayı sağlar. Böylece çalışanların amaçlarına 
hizmet edebilme boyutu örgütsel bağlılığı etkilemektedir (Öztürk, 2013).  

Esnek çalışma uygulamaları da çalışanların kişisel ihtiyaçlarını sağlama da onlara 
kolaylıklar sağlamaktadır (Tan, 2007) Stres altında çalışma, çalışanların motivasyonunu 
düşürür ve buna bağlı olarak da örgütsel bağlılık etkilenir (Öztürk, 2013). Esnek 
çalışma ile çalışanların baskı altında çalışmaları azalacaktır (Çarhoğlu, 2011). 
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Dolayısıyla esnek çalışma uygulamaları ile stresi azalan çalışanın örgütsel bağlılığı 
olumlu yönde etkilenir sonucu çıkarılabilir. 

Örgütsel bağlılığı etkileyen kavramlardan birisi de medeni durumdur (Demirel, 
2009). Çalışanlardan evli olanların bakmakla yükümlü oldukları bireylerden dolayı 
örgütsel bağlılıkları daha yüksek olabilir; bununla beraber esnek çalışma uygulamaları 
ise evli bireylere farklı avantajlar sağlamaktadır (Gürkanlar, 2010). Bu durum da 
örgütsel bağlılıkla esnek çalışmayı kesiştiren noktalardan birisidir. 

6. Çalışmanın amacı 
Bu çalışmanın amacı demografik değişkenlere göre, sağlık profesyonellerinde 

esnek çalışma düzenlemeleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkiyi 
araştırmaktır. Araştırmanın temel varsayımı, esnek çalışma uygulamalarının hayata 
geçirilmesi ile örgüt çalışanlarının örgütsel bağlılığını artırmak ve personel devamlığını 
sağlamaktır. 

7. Çalışmanın yöntemi 
Bu çalışma Ankara ilinde sağlık sektöründe çalışan sağlık personeli üzerinde basit 

tesadüfi örnekleme yöntemi ile yapılmıştır. 
7.1. Araştırmanın modeli 
Bu araştırma “tarama modeli” olarak tasarlanmıştır. Tarama modelleri, geçmişte 

ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan araştırma 
yaklaşımlarıdır. Araştırmaya konu olan olay, birey ya da nesne, kendi koşulları içinde 
ve olduğu gibi, herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası gösterilmeden 
tanımlanmaya çalışılır (Karasar, 2009). Araştırma, sağlık profesyonellerinin esnek 
çalışma modeli çerçevesinde örgütsel bağlılık düzeylerini değerlendirmek üzere yapılan 
nicel bir araştırmadır. Esnek çalışma ve örgütsel bağlılığa etki eden başlıca faktörler 
bağımsız değişken olarak belirlenerek, gruplar arasındaki benzerlik ve farklılıklar 
ölçülmeye çalışılmıştır. 

7.2. Araştırmanın evren ve örneklemi 
Araştırma evrenini Ankara ilinde sağlık sektöründe çalışan profesyonellerden 

oluşmaktadır. Söz konusu ana kitleyi temsil edecek örneklem büyüklüğünün 
belirlenmesinde; 

n = N t2 p q / d2 (N-1) + t2pq 

N: Hedef kitledeki birey sayısı 
n: Örnekleme alınacak birey sayısı 
p: İncelenen olayın görülüş sıklığı (gerçekleşme olasılığı) 
q: İncelenen olayın görülmeyiş sıklığı (gerçekleşmeme olasılığı) 
t: Belirli bir anlamlılık düzeyinde, t tablosuna göre bulunan teorik değer 
d: Olayın görülüş sıklığına göre kabul edilen  ± örnekleme hatası (Salant ve Dillman, 
1994).  
formülü kullanılmıştır. Homojen yapıda olmayan bu evren için % 95 güven aralığında ± 
% 5 örnekleme hatası ile gerekli örneklem büyüklüğü n = 2000 (1,96)2 (0,1) (0,9) / 
(0,5)2 (22000-1) + (1,96)2 (0,1) (0,9)= 219 olarak hesaplanmıştır. 
Katılımcılara ait demografik bilgiler Tablo 1. de sunulmuştur. 
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Tablo 1. Örnekleme yapılan sağlık personeli ile ilgili bilgiler 

 

Gruplar Frekans (n) Yüzde (%) 

 
 
 
Yaş Grupları 

18-25 32 14,0 
26-35 94 41,2 
36-45 67 29,4 
46-55 25 11,0 
56+ 10 4,4 

 
2.Cinsiyetiniz? 

Bay 93 40,8 
Bayan 135 59,2 

 
 
 
3.Eğitim durumunuz? 

Ortaöğrenim 18 7,9 
Ön Lisans 52 22,8 
Lisans 104 45,6 
Y.Lisans/Doktora 54 23,7 
Toplam 228 100,0 

 
4.Medeni durumunuz? 

Evli 174 76,3 
Bekâr 54 23,7 

 
 
 
 
5.Evliyseniz kaç çocuğunuz var? 

0 76 33,3 
1 50 21,9 
2 73 32,0 
3 25 11,0 
4 3 1,3 
5 1 ,4 

 
 
İş hayatındaki çalışma sürelerine göre gruplar 

1-3 Yıl 45 19,7 
4-10 Yıl 70 30,7 
11-20 Yıl 68 29,8 
21-30 Yıl 37 16,2 
31+ 8 3,5 

 
 
Çalıştığı işyerinin kaçıncı işyeri olduğuna göre 
gruplar 

1. işyeri 63 27,6 
2. İşyeri 55 24,1 
3. işyeri 47 20,6 
4. işyeri 35 15,4 
5. ve üzeri işyeri 28 12,3 

 
 
 
Çalıştığı kurumda çalışma süresine göre gruplar 

1-z2 yıl 70 30,7 
3-5 yıl 64 28,1 
6-10 yıl 57 25,0 
11-19 yıl 24 10,5 
20 yıl ve üzeri 13 5,7 

 
 
Unvanı 

Doktor 52 22,8 
Hemşire 92 40,4 
Sağlık Memuru 84 36,8 

 
 
 
Aylık Gelirlerine Göre Gruplar 

850-1500 17 7,5 
1501-2150 12 5,3 
2151-2700 91 39,9 
2701-3350 54 23,7 
3351+ 54 23,7 

Kurumda esnek çalışma modeli uygulanıyor mu? Evet 25 11,0 
Hayır 203 89,0 
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7.3. Araştırmanın hipotezleri 

H1: Sağlık personelinin esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumları ile örgütsel 
bağlılıkları arasında ilişki vardır. 

H2: Sağlık personelinin esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının örgütsel 
bağlılık üzerine etkisi vardır. 

H3: Sağlık personelinin esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumları demografik 
özelliklere göre anlamlı farklılık göstermektedir. 

H4: Sağlık personelinin örgütsel bağlılıkları demografik özelliklere göre anlamlı 
farklılık göstermektedir. 

8. Bulgular 
Araştırmaya katılan sağlık personelinin “duygusal bağlılık” düzeyi orta (3,491 ± 

1,217); “zorunlu bağlılık” düzeyi orta (3,088 ± 1,163); “normatif bağlılık” düzeyi orta 
(3,546 ± 1,203); “genel örgütsel bağlılık” düzeyi orta (3,374 ± 1,194) olarak 
saptanmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2. Sağlık Personelinin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri 

  N Ort. Ss Min. Max. 

Duygusal Bağlılık 228 3,491 1,217 1,000 5,000 

Zorunlu Bağlılık 228 3,088 1,163 1,000 5,000 

Normatif Bağlılık 228 3,546 1,203 1,000 5,000 

Genel Örgütsel Bağlılık 228 3,375 1,194 1,000 5,000 

Araştırmaya katılan çalışanların “esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum” 
düzeyi (4,203 ± 0,953)  yüksek olarak saptanmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3. Sağlık Personelinin Esnek Çalışma Uygulamalarına Yönelik Tutum 
Düzeyleri 

  N Ort Ss Min. Max. 

Esnek Çalışma Uygulamalarına Yönelik Tutum 228 4,203 0,953 1,000 5,000 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun duygusal bağlılık üzerine etkisine 
yönelik regresyon analizine ilişkin bulgular tabloda (Tablo 4) verilmiştir. 

Tablo 4. Esnek Çalışma Uygulamalarına Yönelik Tutumun Duygusal Bağlılık 
Üzerine Etkisi 

Bağımlı 
Değişken Bağımsız Değişken ß t p F Model 

(p) R2 

Duygusal Bağlılık 

Sabit 12,947 4,716 0,000 

30,684 0,000 0,120 Esnek Çalışma 
Uygulamalarına 
Yönelik Tutum 

0,324 5,539 0,000 
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Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum ile duygusal bağlılık arasındaki 
ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak (F=30,684; 
p=0,000<0.05) değerlendirildiğinde anlamlı bulunmuştur. Duygusal bağlılık düzeyinin 
belirleyicisi olarak esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum değişkenleri ile 
ilişkisinin(açıklayıcılık gücünün) zayıf olduğu görülmüştür(R2=0,120). Sağlık 
personelinin esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi duygusal bağlılık 
düzeyini arttırmaktadır (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Esnek Çalışma Uygulamalarına Yönelik Tutumun Duygusal Bağlılık 
Üzerine Etkisine Yönelik Sonuç Modeli 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun zorunlu bağlılık üzerine etkisine 
yönelik regresyon analizine ilişkin bulgular tabloda (Tablo 5) verilmiştir. 

Tablo 5. Esnek Çalışma Uygulamalarına Yönelik Tutumun Zorunlu Bağlılık 
Üzerine Etkisi 

Bağımlı 
Değişken Bağımsız Değişken ß t p F Model 

(p) R2 

Zorunlu 
Bağlılık 

Sabit 20,782 8,505 0,000 
2,657 0,104 0,012 Esnek Çalışma Uygulamalarına 

Yönelik Tutum 0,085 1,630 0,104 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum ile zorunlu bağlılık arasındaki ilişki 
belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır 
(F=2,657; p=0,104>0.05). Zorunlu bağlılık düzeyinin belirleyicisi olarak esnek çalışma 
uygulamalarına yönelik tutum değişkenleri ile ilişkisinin(açıklayıcılık gücünün) çok 
zayıf olduğu görülmüştür(R2=0,012). Sağlık personelinin esnek çalışma uygulamalarına 
yönelik tutum düzeyi zorunlu bağlılık düzeyini fazla etkilememektedir (Şekil 2). 

 
Şekil 2. Esnek Çalışma Uygulamalarına Yönelik Tutumun Zorunlu Bağlılık 

Üzerine Etkisine Yönelik Sonuç Modeli 
Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun normatif bağlılık üzerine etkisine 

yönelik regresyon analizine ilişkin bulgular tabloda (Tablo 6) verilmiştir. 
 

 

	  

Esnek	  Çalışma	  
Uygulamalarına	  
Yönelik	  Tutum	  

	  
	  

Duygusal	  Bağlılık	  

	  

Esnek	  Çalışma	  
Uygulamalarına	  
Yönelik	  Tutum	  

	  
	  

Zorunlu	  Bağlılık	  
ß=0,085 

ß=0,324 
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Tablo 6. Esnek Çalışma Uygulamalarına Yönelik Tutumun Normatif Bağlılık 
Üzerine Etkisi 

Bağımlı 
Değişken Bağımsız Değişken ß t p F Model 

(p) R2 

Normatif 
Bağlılık 

Sabit 13,270 5,352 0,000 
38,401 0,000 0,146 Esnek Çalışma Uygulamalarına 

Yönelik Tutum 0,328 6,197 0,000 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum ile normatif bağlılık arasındaki ilişki 
belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(F=38,401; p=0,000<0.05). Normatif bağlılık düzeyinin belirleyicisi olarak esnek 
çalışma uygulamalarına yönelik tutum değişkenleri ile ilişkisinin(açıklayıcılık gücünün) 
zayıf olduğu görülmüştür(R2=0,146). Sağlık personelinin esnek çalışma uygulamalarına 
yönelik tutum düzeyi normatif bağlılık düzeyini arttırmaktadır (ß=0,328). 

 
Şekil 3. Esnek Çalışma Uygulamalarına Yönelik Tutumun Normatif Bağlılık 

Üzerine Etkisine Yönelik Sonuç Modeli 
Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumun örgütsel bağlılık üzerine etkisine 

yönelik regresyon analizine ilişkin bulgular tabloda (Tablo 7) verilmiştir. 
Tablo 7. Esnek Çalışma Uygulamalarına Yönelik Tutumun Örgütsel Bağlılık 

Üzerine Etkisi 

Bağımlı 
Değişken Bağımsız Değişken ß t p F Model 

(p) R2 

Genel 
Örgütsel 
Bağlılık 

Sabit 46,825 7,611 0,000 

31,992 0,000 0,124 Esnek Çalışma 
Uygulamalarına Yönelik 
Tutum 

0,742 5,656 0,000 

Esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum ile genel örgütsel bağlılık arasındaki 
ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur 
(F=31,992; p=0,000<0.05). Genel örgütsel bağlılık düzeyinin belirleyicisi olarak esnek 
çalışma uygulamalarına yönelik tutum değişkenleri ile ilişkisinin(açıklayıcılık gücünün) 
zayıf olduğu görülmüştür(R2=0,124). Sağlık personelinin esnek çalışma uygulamalarına 
yönelik tutum düzeyi genel örgütsel bağlılık düzeyini arttırmaktadır (ß=0,742). 

	  

Esnek	  Çalışma	  
Uygulamalarına	  
Yönelik	  Tutum	  

	  
	  

Normatif	  Bağlılık	  
ß=0,328 



 
 

M. K. Kördeve – B. Aydıntan 8/2 (2016) 277-292 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

285 

 
 

Şekil 4. Esnek Çalışma Uygulamalarına Yönelik Tutumun Örgütsel Bağlılık 
Üzerine Etkisine Yönelik Sonuç Modeli 

Eğitim durumu Ortaöğrenim olanların genel örgütsel bağlılık puanları (3,516 ± 
1,298), eğitim durumu Lisans olanların genel örgütsel bağlılık puanlarından (3,428 ± 
1,185) yüksek bulunmuştur. Kurumda çalışma süresi 11-20 yıl olanların duygusal 
bağlılık puanları (3,715 ± 1,130), kurumda çalışma süresi 4-10 yıl olanların duygusal 
bağlılık puanlarından (3,184 ± 1,197) yüksek bulunmuştur. Unvanı hemşire olanların 
esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum puanları (4,333 ± 0,766), unvanı sağlık 
memuru olanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum puanlarından (4,104 ± 
0,926) yüksek bulunmuştur. Aylık geliri 2701-3350 olanların esnek çalışma 
uygulamalarına yönelik tutum puanları (4,399 ± 0,789) aylık geliri 850-1500 olanların 
esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum puanlarından (3,856 ± 1,195) yüksek 
bulunmuştur. çalıştığı kurumda esnek çalışma uygulanmayanların esnek çalışma 
uygulamalarına yönelik tutum puanları (4,233 ± 0,935) çalıştığı kurumda esnek çalışma 
uygulananlarının tutum puanlarından (3,953 ± 1,058) yüksek bulunmuştur. Cinsiyeti 
kadın olanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum puanları (4,296 ± 0,906) 
cinsiyeti erkek olanların tutum puanlarından (4,06 ± 1,003)yüsek bulunmuştur. evli 
olanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum puanı (4,208 ± 0,964) bekâr 
olanların tutum puanlarından (4,184 ± 0,919) yüksek bulunmuştur. 

9. TARTIŞMA VE SONUÇ 
Jain ve Swami 2014 yılında 100 kişi üzerinde yaptığı araştırmada esnek çalışma 

uygulamalarının büyüyen ekonomilerde ve rekabetçi pazarlarda yetenekli çalışanları 
örgütte tutmak için iyi bir politika olduğunu savunmuşlardır. Yapılan bu araştırmada 
çalışanlara sağlanacak esneklik ile verimliliğin artacağı ve devamsızlığın azalacağı ve 
çalışanların örgüte daha iyi hizmet vereceği savunulmuştur (Jain ve Swami, 2014). 

Leschkei’ye göre esnek çalışmaların olumlu yanı olabileceği gibi olumsuz yanları 
da olabilir. Buna göre esnek çalışma beraberinde sosyal problemleri getirebilir. Örneğin 
sigortasız işçi çalıştırmayı arttırabilir. Bu dezavantajının yanında özellikle evli çiftler 
için faydalar sağlayacaktır. Esnek çalışma ile çocuklu aileler için farklı izin sistemleri 
geliştirilerek çalışanlara avantajlar sağlanmıştır (Leschkei, 2011). Dolayısıyla olumlu ve 
olumsuz yanlarının iyi değerlendirilip genel anlamda katkısının mı fazla olacağına 
yoksa olumsuz yanlarının mı fazla olacağına göre esnek uygulamaya karar verilmelidir 

Bu araştırmada, çalışanların örgütsel bağlılık düzeyleri orta, esnek çalışma 
uygulamalarına yönelik tutumları yüksek saptanmıştır. Genel örgütsel bağlılık ve esnek 
çalışma uygulamalarına yönelik tutum arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki 
bulunmaktadır. Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi 
duygusal, normatif ve genel örgütsel bağlılık düzeyini arttırmaktadır. Kördeve (2016) 
tarafından 224 kişi üzerinde yapılan başka bir araştırmada da benzer sonuçlara 
ulaşılmıştır (Kördeve, 2016). Aynı şekilde, Scandura ve Lankau (1997) 160 yönetici 
üzerinde yapığı araştırmasında, esnek çalışma koşullarına sahip örgüte dair 
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değerlendirme ve tutumun özellikle iş doyumu ve örgütsel uyumu arttırdığını ifade 
etmiştir. Ayrıca kadınların erkeklere nazaran daha fazla esnek çalışma uygulamalarına 
yönelik tutum sergiledikleri gösterilmektedir (Scandura ve Lankau, 1997). 

Çalışmanın değişkenleri arasında ilişki olması hem ‘Çalışanların esnek çalışma 
uygulamalarına yönelik tutumları ile örgütsel bağlılıkları arasında ilişki vardır.’ ve 
‘Çalışanların esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının örgütsel bağlılık 
üzerine etkisi vardır.’ hipotezlerini onaylar hem de literatürü destekler nitelikte ifade 
edilebilmektedir. 

Çalışanların örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik 
tutumlarının düzeyleri cinsiyet açısından değerlendirildiğinde; literatürden farklı bir 
sonuç bulunmuş, anlamlı ilişki olmadığı görülmüştür. Literatüre göre ise çocuklu 
kadınların iş bulmalarını kolaylaştırması ve böylece kadın iş gücünden faydalanmayı 
sağlaması da esnek çalışmanın avantajlarındandır (Kocacık ve Gökkaya, 2005). 
Avrupa’da özellikle kadınlar arasında atipik istihdam oranları artmıştır. Toplam 
çalışanlar arasında esnek çalışanların oranı 1987’den 2009 ‘a kadar %12.7’den %20.9’a 
yükselmiştir. Bu oran kadınlarda %36,5’e çıkmıştır. Özellikle Fransa, Lüksemburg, 
Hollanda ve Avusturya'da  % 30'dan fazladır (Leschke, 2011).  

Çalışanların örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik 
tutumlarının düzeyleri medeni durum açısından değerlendirildiğinde; tüm alt 
boyutlarda, anlamlı bir farklılaşma olmadığı dikkat çekmiştir. 

Çalışanların örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik 
tutumlarının düzeyleri çocuk sayısı açısından değerlendirildiğinde; anlamlı farklılaşma 
olduğu görülmektedir. 
Çalışanların örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutumlarının 
düzeyleri yaş grubu açısından değerlendirildiğinde; tüm alt boyutlarda, anlamlı bir 
farklılaşma olmadığı dikkat çekmiştir. 

Çalışanların örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik 
tutumlarının düzeyleri bulunduğu yerde çalışma süreleri açısından değerlendirildiğinde; 
örgütsel bağlılıkta duygusal bağlılık alt boyutu dışında anlamlı bir farklılaşma olmaması 
dikkat çekicidir. Çalışma süresi en yüksek olan grubun duygusal bağlılık düzeyi de en 
yüksek olarak saptanmıştır. Buradan hareketle deneyime sahip olmanın duygusal 
bağlılığı arttırdığı söylenebilir. 

Çalışanların örgütsel bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına yönelik 
tutumlarının düzeyleri eğitim açısından değerlendirildiğinde; duygusal bağlılık dışında 
tüm alt boyutlarda anlamlı farklılaşma saptanmıştır.  

Araştırmaya katılan çalışanların “duygusal bağlılık”; “zorunlu bağlılık”; “normatif 
bağlılık”; “genel örgütsel bağlılık” düzeyi orta; “esnek çalışma uygulamalarına yönelik 
tutum” düzeyi yüksektir. Genel Örgütsel Bağlılık ve esnek çalışma uygulamalarına 
yönelik tutum arasında zayıf, pozitif yönde anlamlı ilişki saptanmışken genel örgütsel 
bağlılık ve zorunlu bağlılık arasında yüksek, pozitif yönde anlamlı ilişki 
gözlemlenmiştir. Genel Örgütsel Bağlılık ve normatif bağlılık arasında yüksek, pozitif 
yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Buna göre; 
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• Sağlık personelinin esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi 
duygusal bağlılık düzeyini arttırmaktadır. 

• Sağlık personelinin esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyinin 
zorunlu bağlılığa etkisinin anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. 

• Sağlık personelinin esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi 
normatif bağlılık düzeyini arttırmaktadır. 

• Sağlık personelinin esnek çalışma uygulamalarına yönelik tutum düzeyi genel 
örgütsel bağlılık düzeyini arttırmaktadır. 

Çıkan sonuçlardan hareketle örgütsel bağlılığı etkilediği düşünülen faktörlerin ve 
pozitif bir ilişki saptanmış olan esnek çalışma ve örgütsel bağlılığın bütünlüğünün 
farkındalığının arttırılması önerilmektedir. Yapılan araştırmaların yeterli sayıda 
olmadığından yeni araştırmaların yapılması konuya daha çok ışık tutacaktır.  

Modern yaşam şartları dahilinde personelin performansı örgüte ve işe dair tutumu 
ile doğrudan ilişkili kabul edilmektedir (Kördeve, 2016). Bu nedenle örgütle olan 
uyumu ve bağlılığını etkileyen faktörlere dair çalışmaların arttırılması önemlidir. 
Örgütsel bağlılığı arttırarak, performans kaygısını azaltma, devamlılığı sağlama 
üzerinde durulmalıdır. 

İş hayatı ve özel hayat arasında dengeyi sağlayacağı düşünülen esnek çalışma 
uygulamalarının daha fazla hayata uygulamaya geçirilerek işlerlik kazanması önem arz 
etmektedir. 
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Extensive Summary 

Introduction 
Businesses are trying to ensure their commitment to workers' organizations in 

order to compete with other businesses. The development of different working model to 
the needs of staff within the organization will affect the individual's commitment to the 
organization. However, the fulfilling of both the duties of motherhood and worklife of 
women without conflict realizes with presenting of the different working alternatives. 

Flexible working, unlike the standard working system is an alternative operating 
system, which determines their working times, starting and working out their time 
(Franklin, Quinn ve Kristen, 1993, Kerka, 1990). 

Flexible working has an important phenomenon in current working life. Even, the 
practices of flexible working become a necessity in some working areas. 

There are many reasons affecting the organizational commitment of employees. 
The most important of them are probably the model working. Within scope of this 
study, it was examined the relationship between organizational commitment of the 
different working models offered to employees. Therefore, this study will be a guide 
ensuring the degree of determination of flexible working models in the increasing of the 
organizational commitment. 

In this study, it was investigated the relationship between these two structures 
with flexible working models perspectives and commitment to the organization of the 
personnel working in the health sector,  

Method 

The study was conducted on medical personnel working in the health sector in 
Ankara. It was used the simple random sampling method and designed as a screening 
model 

This study is a quantitative resarch in the framework of flexible working models 
of health professional in order to assess the level of organizational commitment. The 
main factors determining the independent variables affecting organizational 
commitment and flexible working, was tried to measure the similarities and differences 
between the groups. The survey was made on 228 personnel working in the health 
sector and it’s results were entered into SPSS 22.0 software package runned with aid of 
5 point Likert Scale used in Section 2 and 3 of the questionnaire. It was asked to 
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participants giving their answers as from 'Strongly Agree (5)' option to 'strongly 
disagree (1). 

Findings 

The health personnel attending to this research were found moderate levels of 
emotional commitment (3,491 ± 1,217), compulsory commitment (3,088 ± 1,163), 
normative commitment (3,546 ± 1,203) and general organizational commitment (3,374 
± 1,194). 

The attitudes towards flexible working practices of participants attending to this 
research was obtained as higher level (4,203 ± 0,953). 

When considered statistically significant (F=30,684; p=0,000<0.05) regression 
analysis, it was performed to determine the relationship between attitudes towards 
flexible working practices and emotional commitment. 

The level of emotional commitment to flexible working practices as determinants 
of the relationship between attitude variables for (explanatory power). was found as 
weak (R2= 0,120). The attitude of health personnel for the level of emotional 
commitment increases the level of flexible working practices. 

When considered statistically significant (F=2,657; p=0,104>0.05) regression 
analysis in order to determine the relationship between attitudes towards flexible 
working practices and compulsory commitment wasn’t found meaningful. 

The level of compulsory commitment to flexible working practices as 
determinants of the relationship between attitude variables for (explanatory power) was 
found very weak (R2=0,012)  

The attitude of health personnel for the level of compulsory commitment doesn’t 
affect the level of flexible working practices. 

When considered statistically significant (F=38,401; p=0,000<0.05) regression 
analysis in order to determine the relationship between attitudes towards flexible 
working practices and normative commitment. was found meaningful.  

The level of emotional commitment to flexible working practices as determinants 
of the relationship between attitude variables for (explanatory power) was found weak 
(R2=0,146). Therefore, the attitude of health personnel for the level of normative 
commitment increases the level of flexible working practices. 

When considered statistically significant (F=31,992; p=0,000<0.05) regression 
analysis in order to determine the relationship between attitudes towards flexible 
working practices and general organizational commitment was found meaningful 

The level of emotional commitment to flexible working practices as determinants 
of the relationship between attitude variables (explanatory power) was found weak 
(R2=0,124).  The attitude of health personnel for the level of general organizational 
commitment increases the level of flexible working practices. (ß=0,742). 

Discussion 
According to the research performed on 100 person and carried out by Jain and 

Swami in 2014, Through flexible working increases the productivity and decreases the 
absenteeism. However, employees give better service to the organization (Jain ve 
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Swami, 2014). 

According to Leschke, flexible working practices could result in the social 
problems. For instance, it could increase to operating uninsured workers. However, it 
will provide benefits especially for married couples. For families owing to children, it 
was ensured the advantages by progressing different permitting systems 

According to this study, the attitude of health personnel for the level of emotional 
commitment, compulsory commitment, normative commitment and general 
organizational commitment increases the level of flexible working practices. 

According to research performed by Kördeve (2016) on 224 person, it was 
reached the similar conclusions (Kordeve, 2016). 

Likewise, Scandura ang Lankau (1997)’s research on the adhesion of 160 
managers, they said that it was seen the increasing of job satisfaction and organizational 
adaptation in individuals with flexible working conditions. It also has been observed to 
exhibit more flexible work practices attitudes towards women than men.(Scandura ve 
Lankau, 1997).  

The being of relationship between the variables of the study supports the research 
hypothesis. 

According to the literature, the advantages of flexible working are facilitating of 
the employment of women owing to children and ensuring benefit from women 
employeesup (Kocacık ve Gökkaya, 2005). Atypical employment rates particularly 
among women in Europe have increased from 1987 to 2009, the proportion of flexible 
working has increased among total employeesup from 12.7% to 20.9%(Leschke, 2011). 

According to this study, as the attitude of health personnel for the level of 
emotional commitment, compulsory commitment, normative commitment and general 
organizational commitment increases the level of flexible working practices, the attitude 
of health personnel for the level of compulsory commitment dooesn’t affect the level of 
flexible working practices. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı; banka çalışanlarının iş etiğine ilişkin tutumlarını ortaya 
çıkarmak ve demografik özelliklerine göre olası farklılaşmaları incelemektir.  Sonuçlara 
ulaşmak için demografik sorulardan ve iş etiğine yönelik tutum ölçeğinden 
yararlanılmıştır.  Anket soruları, kamu, özel sermayeli ve katılım bankası çalışanları 
olmak üzere toplam iki yüz yetmiş kişiye uygulanmıştır.  Frekans analizi, faktör analizi, 
güvenilirlik analizi, normallik testi, varyans analizi gibi çeşitli analizler kullanılmıştır.  
Elde edilen sonuçlara göre; iş ahlakı bilincinin cinsiyete göre değişiklik göstermekte 
olduğu ve bu konuda kadınların daha çok iş etiği üzerine kurallara dayalı, hukuka uygun 
ve çalışma koşullarını ortaya koyan bir tutum içerisinde olduğu görülmüştür.  Yaş 
değişkenine göre ise etik değerlerin anlamsızlığı, iş ahlakı bilinci, kişisel menfaatlerin 
örgüt menfaatinden üstün olması konularında iş ahlakı tutumunda farklılık olduğu 
ortaya çıkmıştır.  Eğitim ve gelir seviyesi değişkenlerine göre gruplar arası değişiklik 
görülmemiştir.  Çalışma süresine göre ise sadece banka çalışanlarının kurallara uyduğu 
sürece etik davranışlar sergileyeceği tutumunun farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler: İş Etiği, ATBEQ, Meslek Ahlakı, Etik Tutum, Bankacılık 

Abstract 

The main aim of this study is to find out business ethics attitudes of bankers and 
analyze potential differences about demographic qualifications.  In order to obtain the 
results, questionnaire was formed by demographic questions and ATBEQ scale 
questions.  Questionnaires were answered by the bankers, totally two hundred seventy, 
from public, private and participation banks.  Frequency analysis, factor analysis, 
reliability analysis, test of normality, and variance analysis were used.  According to 
the results, it was found out that, business ethics consciousness varies by gender.  
Women maintain attitudes about being rule-based, sincere to working conditions, and 
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legal more than men when compared.  Nonsense of ethical values, business ethics 
consciousness, and preference of personal values more than organizational values 
differs according to age factor.  There is no significant variation between the subgroups 
of education and income level.  Finally, the opinion of bankers behave ethically as long 
as they obey the rules, differs according to experience factor.                                    

Keywords: Business Ethics, ATBEQ, Work Ethic, Ethical Attitudes, Banking 
 

Giriş 
İş ahlakı kavramı, 1970’lerde yaygın olarak kullanılmaya başlamasına rağmen iş 

konusundaki ahlaki sorunların analizi ile uğraşmak antik çağlara dayanacak kadar 
eskidir (Luetge, 2015: 15).  İş ahlakı, uygulamalı bir ahlak bilgisi olup iş hayatında 
karşılaşılan tüm ahlaki sorunları incelemektedir (Arslan, 2005: 4).  Bu sorunlar; işletme 
çalışanları ile işletmenin paydaşları arasındaki ilişkiler üzerine olabildiği gibi işletmenin 
bizzat misyonu üzerine de olabilmektedir.  İş ahlakı; ahlaki ilkeleri, yönetişim hususunu 
ve bir işletmenin etik kurallarını içermektedir (Goel, Ramanathan, 2014: 49).  Önemli 
olan bir husus var ki o da; konu ile ilgili kavramlar açıklanırken ahlak kavramının 
sınırlarının iyi çizilmesi gerekmekte olduğudur.  Ahlak ve etik kavramları çoğunlukla 
birbirine bağlı kavramlardır.  Etik; çeşitli prospektüsler aracılığıyla bireylere önerilen 
bir takım değerler ve kurallar bütünü  (Foucault, 1985: 25) iken ahlak; bireyin davranış 
yoluyla ahlaki kodu ne ölçüde desteklediği ile ilgilidir (Holtzhausen, 2015: 770).  Bir 
başka ifade ile etik; bireylerin davranışlarını övmeye ya da tenkit etmeye yarayan 
kriterler bütünü olarak tanımlanmaktadır (Jones, Bos, Parker, 2005: 13).  Batı dilinde 
ethics olarak bilinen ve felsefenin bir alt dalı olan disiplin, dilimizde yakın zamanlara 
kadar ahlak ya da ahlakbilimi olarak adlandırılmış ve dilimizdeki ahlak teriminin hem 
morality hem ethics anlamlarını taşıdığı görülmüştür (Arslan, 2005: 4).  Oysaki bu iki 
kavramın birbirinden ayrılması gerekmektedir.  İş etiği işin daha felsefi yanı ile 
ilgilenirken iş ahlakı sadece teorik ahlak felsefesi ile değil, iş hayatındaki günlük ahlaki 
değerlerin çalışanlar tarafından nasıl benimsendiği ya da yansıtıldığı konuların 
incelenmesi ile ilgilenmektedir.  Bu anlamda iş etiği normatif bir çalışma (Buchholz ve 
Rosenthal, 1998: 263) iken iş ahlakı uygulamalı bir çalışma olma niteliğine sahiptir.       

Bu çalışmanın temel odağı, banka çalışanlarının iş ahlakı tutumlarının incelenmesi 
üzerinedir.  Çalışmanın amacı; banka çalışanlarının iş ahlakı tutumlarının demografik 
değişkenler üzerinden karşılaştırmalı olarak incelemektir.  Çalışmadaki odak grubun, 
banka çalışanları olarak seçilmesinin nedeni iki faktör üzerinden açıklanabilir.  
Birincisi; her bankanın kendine ait açıkça belirlenmiş ve yazılı olarak tüm çalışanlara 
verilen etik kodlarının olması.  İkincisi ise bankalarda yapılan işin etik dışı davranışları 
hemen ortaya çıkarabilecek nitelikte olmasından ötürüdür.  Elde edilen sonuçlara göre 
demografik faktörler üzerinden bazı alt gruplarda farklılıklar olduğu belirlenmiştir.  Bu 
sonuçlar daha sonra yapılacak daha kapsamlı çalışmalara yol gösterici niteliktedir.     

1. İş Ahlakı ve İş Etiğine Yönelik Tutumlar Anketi Üzerine 

İşletmelerdeki etik tutum ve davranışlar gerek akademik gerekse pratik hayatta 
çokça tartışılan bir konu olma özelliğindedir.  Literatür incelendiğinde özellikle 1960’lı 
yıllarda başlayan çalışmaların artan bir ivme ile günümüze kadar geldiği görülmüştür.  
Dilimizde de kısaltması ile yer eden ATBEQ (Attitudes Toward Business Ethics 
Questionnaire), birçok araştırmacı tarafından iş ahlakı tutumlarını ölçmek amacıyla 
kullanılmıştır.  Konu ile ilgili yapılmış ve alanda yer etmiş önemli çalışmalardan bir 



 
 

A. G. Gözüm 8/2 (2016) 293-306 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

295 

tanesi Preble ve Reichel’e (1988) aittir.  Söz konusu çalışmada ABD’li ve İsrailli lisans 
düzeyindeki işletme öğrencilerinin iş ahlakı tutumları karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir.  Çalışma sonucunda; iki grup arasında önemli derecede farklılıkların 
ortaya çıkmasının yanı sıra iki grup da yüksek ahlaki standartlar göstermiş ve bu 
doğrultuda gruplar arası benzerlikler de bulunmuştur.  Small (1992) ise; Preble ve 
Reichel’in (1988) elde etmiş olduğu sonuçları Avustralya’daki işletme öğrencilerinin 
sonuçları ile karşılaştırmıştır.  Buna göre; ABD ve Avustralyalı öğrencilerin iş ahlakı 
konusundaki değerleri benzer sonuçlar vermiştir.  Kültürler arası çalışmalar, farklı 
ülkelerdeki iş ahlakı algısının anlaşılması açısından oldukça önemlidir (Bageac, Furrer, 
Reynaud, 2011: 391) ve günümüzde de konu ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır.  
Shields, Comegys, Lupton ve Takei (2013) tarafından Japonya’da ve ABD’de bulunan 
lisans düzeyindeki öğrenciler üzerine ATBEQ kullanılarak yapılan karşılaştırmalı 
çalışmada söz konusu iki grup arasında verilen sonuçlar doğrultusunda ciddi farklar 
olduğu; Japon öğrencilerin Makyavelli felsefesi, sosyal darvinizm ve ahlaki objektiflik 
konularında diğer gruba kıyasla daha yüksek oranda mutabakat sağladığı sonucuna 
ulaşılmıştır.  Benzer bir çalışma da Jirotmontree (2012) tarafından yapılmıştır.  Söz 
konusu çalışmada, lisans öğrencileri ile çalışanların para tutumları ile etik algıları 
ATBEQ kullanılarak karşılaştırmalı olarak incelenmiştir.  Elde edilen sonuçlara göre 
lisans öğrencilerinin çalışanlara kıyasla para konusundaki tutumlarda daha düşük bir 
ortalama sunarken ATBEQ sonucunda Makyavelizm, nesnellik, ahlaki görecelik, 
kuralcılık gibi genel konularda daha yüksek sonuç verdiği görülmüştür.  Al-Shaikh, 
Elian ve Tahat (2012) tarafından işletme öğrencileri üzerine ATBEQ ile yapılan 
çalışmada Orta Doğu ve özelikle Kuveyt’teki öğrenciler temel çalışma grubu olarak 
alınmış ve diğer ülkelerdeki eş konumdaki akranları ile kıyaslama yapılmıştır.  Buna 
göre; kadın ve erkek katılımcılar arasında etik tutumlarda önemli farklılıklar olduğu, 
yüksek akademik dereceye sahip olanların iş etiği konusunda daha olumlu görüşlerinin 
olduğu ve daha önce yapılan çalışmalar referans alınarak ABD, Avustralya ve İsrail’den 
gelen cevaplar ile Kuveyt’ten elde edilen cevapların farklı olduğu sonucu elde 
edilmiştir.  Alayoğlu, Öztürk ve Babacan (2012) tarafından yapılan çalışmada ise 
öğrenci-özel sektör-kamu çalışanı arasındaki benzerlikler ve farklılıkları tanımlamak 
üzere bir analiz yapılmış ve sonucunda iş hayatındaki uygulamalar ile öğrencilerin iş 
ahlakı algıları arasında anlamlı farklılıklar olduğu; özel sektör çalışanları ile kamu 
çalışanlarının iş hayatı uygulamaları açısından ise anlamlı bir farklılık olmadığı bulgusu 
elde edilmiştir.  Yücel ve Çiftçi (2012) çalışanların iş ahlakı tutumları ve etik kod 
algılamaları konulu çalışmasında iş yerindeki etik tutumlar ve kod algılamalarını ortaya 
çıkarmaya çalışmış, çalışanların tutum ve davranışlarının iş ahlakına karşı olumlu 
olduğu sonucunu elde edilmiştir.  Aynı zamanda; eğitim seviyesindeki artışın iş ahlakı 
kurallarını olumlu yönde etkilediği bulunmuştur.   

Çalışma konusu ile benzer nitelikte olan ve ATBEQ kullanılarak bankacılar 
üzerinde yapılan bir çalışma Erturhan ve Filizöz (2011) tarafından yapılmıştır.  İş etiği 
ve bankacılık sektöründe bir araştırma başlıklı araştırmalarında Sivas ilinde faaliyet 
gösteren özel ve kamu bankalarında çalışanların iş etiğine ilişkin tutum ve davranışlarını 
ortaya koymayı amaçlamışlardır.  Atbeq ölçeğinin kullanıldığı çalışmada, bankalarda 
çalışanların iş etiğine yönelik tutumlar ile demografik faktörler arasında ilişkinin varlığı 
ve cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, bankanın sektörü, çalışanın idari 
pozisyonu, çalışanın bankada çalışma süresi ile iş etiği arasında anlamlı farklılıklar 
olduğu tespit edilmiştir.  
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2. Yöntem 

Araştırmanın yöntemi süreç olarak aşağıdaki biçimde ele alınmıştır.   
2.1. Araştırmanın Amacı, Kapsamı, Sınırlılıkları 

Araştırmanın temel amacı, banka çalışanlarının iş ahlakı ile ilgili tutumlarını 
ortaya koymaktır.  Araştırmanın alt amacı ise; banka çalışanlarının iş ahlakı ile ilgili 
tutumlarının, var ise, demografik verilere göre farklılıklarının ortaya çıkarılmasını 
sağlamaktır.   

Araştırmanın evrenini Ankara ili banka çalışanları oluşturmaktadır.  Maliyet ve 
zaman kısıtı nedeniyle çalışma, Ankara ili ile sınırlı tutulmuştur.  Çalışmanın sadece bir 
il ile kısıtlı olması araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.  Örneklem ise evrenden 
seçilen 270 kişiden oluşmaktadır.  Türkiye Bankalar Birliği’nden elde edilen bilgilere 
göre Ankara ilinde bulunan banka sayısı 1077 olup, çalışan bankacı sayısı ise 19746’dır 
(www.tbb.org.tr, erişim:10.02.2016).  Bu doğrultuda, %90 güven seviyesinde, %5 kabul 
edilebilir hata oranı ile hesaplanan örneklem büyüklüğü 267 çıkmaktadır ki 270 kişiye 
anket uygulaması yapılmıştır.   

2.2. Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmada, birincil veri toplama yöntemi olan anket yöntemi kullanılmıştır.  

Ankette; geçerliliği, güvenilirliği kanıtlanmış bir ölçek olan Neumann ve Reichel 
tarafından 1987 yılında geliştirilen İş Etiğine Yönelik Tutumlar (Attitude Towards 
Business Ethics Questionnaire – ATBEQ) ölçeği kullanılmış olup cevaplar 5’li Likert 
tipi ölçeğe göre alınmıştır.  

2.3. Araştırmanın Hipotezleri 
Banka çalışanlarının iş ahlakı tutumunun demografik veriler üzerinden 

değerlendirilmesine dayalı bu çalışmada hipotezler aşağıdaki gibi belirlenmiştir;  

H10: Bankacıların iş ahlakı tutumunda cinsiyete göre anlamlı bir farklılık yoktur.  
H20: Bankacıların iş ahlakı tutumunda yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık 

yoktur. 
H30: Bankacıların iş ahlakı tutumunda eğitim seviyesine göre anlamlı bir farklılık 

yoktur.   
H40: Bankacıların iş ahlakı tutumunda gelir seviyesine göre anlamlı bir farklılık 

yoktur. 
H50: Bankacıların iş ahlakı tutumunda çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık 

yoktur. 
3. Araştırmanın Bulguları 

Araştırmanın bulgularının elde edilmesinde SPSS 21.00 programından 
yararlanılmış olup, frekans analizi, faktör analizi ve varyans analizlerinden 
faydalanılmıştır.  

3.1. Demografik Özellikler 

Araştırmaya katılan cevaplayıcılara ilişkin demografik özellikler aşağıdaki Tablo 
1’de gösterilmektedir.  
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Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri 
Cinsiyet F (%)  Yaş F (%) 
Kadın  107 39,62  22-31 arası 123 45,6 
Erkek 163 60,37  32-41 arası 63 23,3 
Toplam 270 100  42-51 arası 75 27,8 
    Eksik 9 3.33 
    Toplam 270 100 
Gelir Durumu F (%)     
1500TL’den az 46 17,03  Eğitim F (%) 
1501-3000 TL arası 76 28,14  Lise 13 4,8 
3001-4500 TL arası 108 40  Ön lisans 7 2,6 
4501-6000 TL arası 31 11,49  Lisans 211 78,2 
6001 TL ve üstü 9 3,34  Lisansüstü 39 14,4 
Toplam 270 100  Toplam 270 100 

*Yaş sorusu açık uçlu olup, gruplandırma daha sonra yapılmıştır. 
Elde edilen sonuçlara göre; katılımcıların yarısından fazlası (%60,37) erkek, 

geriye kalan kısmı kadın (%39,6); yarıya yakın bir kısmı (%45,6) 22 ile 31 yaş grubu 
arasında, yarıdan fazlası (%51,1) 32 ile 51 yaş grubu arasındadır.  Katılımcıların büyük 
çoğunluğu (%78,2) lisans mezunu olup yüksek lisans yapanların toplam katılımcı 
içindeki oranı %14,4 iken ön lisans ve lise mezunu olanların oranı %7,4’tür.  
Katılımcıların çoğunluğu (%68,14) 1500-4500 arası gelir düzeyine sahiptir.  

3.2. Güvenilirlik Analizi 
Banka çalışanlarının iş ahlakı ile ilgili tutumlarını ortaya koymak üzere 

gerçekleştirilen çalışmada Likert tipi sorulardan alınan cevaplar doğrultusunda 
güvenilirlik analizi testi yapılmıştır.   

Tablo 2: Güvenilirlik İstatistiği 
Cronbach's Alpha Değişken Sayısı 

,822 33 

Elde edilen sonuç, ölçeğin %82,2 oranında güvenli olduğunu göstermektedir.  
Ölçeğin, güvenilirlik sonucunun (Cronbach Alpha değerinin) yüksek çıkması; hem 
soruların katılımcılar tarafından anlaşıldığı hem de analizlerin geçerli sonuçlar 
vereceğini ifade etmektedir.   

3.3. Faktör Analizi 

Atbeq ölçeğinin ve banka çalışanlarının iş ahlakı ile ilgili tutumlarını belirlemeye 
yönelik yapılan çalışmanın faktör analizi için uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-
Meyer-Olkin testi (KMO) ve Barlett testi kullanılmıştır.  

Tablo 3: KMO ve Bartlett Testi 
Kaiser-Meyer-Olkin          Örnekleme Yeterliliği Ölçümü ,770 

Bartlett's Testi 
 Yaklaşık Ki-Kare 2149,974 
 F değeri 528 
 Önem Derecesi ,000 
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KMO değeri %77 olarak sonuç vermiştir. 0,770>0,50 olduğu için veri setimiz 
faktör analizi için uygundur.  Aynı zamanda Bartlett’s Testi de 0.01’den küçük (0.00) 
çıkmıştır.  Bu değerler, değişkenler arasında yüksek korelasyon olduğunu ve verilerin, 
faktör analizi için uygun olduğunu ifade etmektedir. 

Açıklanan toplam varyans (Total variance explained) ve oransal ortak etken 
varyans (communalities) tabloları incelendiğinde, analize alınan K=35 maddenin öz 
değeri 1’den büyük olan dokuz faktör altında toplandığı görülmektedir.  Bu dokuz 
faktörün ölçeğe ilişkin açıkladıkları varyans %63,197’dir.  Maddelerle ilgili olarak 
tanımlanan dokuz faktörün ortak varyanslarının 0,438 ile 0,834 arasında değiştiği 
görülmektedir.  Buna göre, analiz sonucu elde edilen dokuz faktörün birlikte, 
maddelerdeki toplam varyansın ve ölçeğe ilişkin varyansın çoğunluğunu açıkladığı 
görülmektedir.   

Ayrıca; analiz sonucunda, önemli faktör sayısı öz değer ölçütüne göre dokuz 
olarak tanımlanmıştır.  Bu durum, öz değerlere göre çizilen çizgi grafiği ile de 
desteklenmiştir.   

Faktör döndürme sonuçları (rotated component matrix) incelendiğinde; 
33,31,32,34,35. maddelerin ilk faktörde, 8,10,7,1, 28,27,9. maddelerin ikinci faktörde, 
4,5,2,3,25. maddelerin üçüncü faktörde, 20,17,16,22,21. maddelerin dördüncü faktörde, 
14,13,15. maddelerin beşinci faktörde, 23,24. maddelerin altıcı faktörde, 12,26,11. 
maddelerin yedinci faktörde, 6. Maddenin sekizinci faktörde, 29,30. Maddelerin de 
dokuzuncu faktörde toplandığını göstermektedir. 

Faktör yük değerlerinin bazıları 0.500’ün altında kalmıştır.  Düşük yük değerine 
sahip 9. (0,409), 11. (0,496), 21. (0,393), 22. (0,394), 25. (0,447) maddelerin ölçekten 
çıkarılmasının uygun olacağı düşünülmüştür.  Ölçekte kalan 30 madde için aynı analiz 
tekrar edilmiş ve çıktıları Tablo 1’de özetlenmiştir. 

Tablo 4: İş Ahlakı Tutumu Faktörleri 
Değişkenler Faktör 

Ortak 
Varyansı 

Faktör 
Yük 

Değeri 

Döndürme 
Sonrası 

Faktör Yük 
Değeri 

Özdeğeri 

Bankaya Ait Etik Kod Hakkında 
Bilgi Sahibi Olma 

   4,615 

S33 .817 .878 .895  
S32 .809 .860 .889  
S31 .834 .883 .895  
S34 .727 .832 .819  
S35 .652 .725 .773  
Etik Değerlerin Anlamsızlığı    3,982 
S8 .650 .576 .686  
S10 .549 .604 .676  
S7 .715 .628 .616  
S1 .531 .605 .590  
S28 .559 .444 .561  
S27 .550 .659 .547  
S9 .439 .461 .409  
İş Ahlakı Bilinci    2,175 
S4 .665 .426 .797  
S5 .694 .466 .758  
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S2 .719 .717 .702  
S3 .597 .432 .659  
S25 .438 .527 .447  
İş Hayatı Kuralları    2,014 
S20 .721 .404 .786  
S17 .670 .426 .718  
S16 .566 .375 .564  
S22 .474 .452 .394  
S21 .526 .675 .393  
Kişisel Menfaatlerin Örgüt 
Menfaatinden Üstün Olması 

   1,769 

S14 .693 .380 .787  
S13 .594 .198 .740  
S15 .622 .353 .663  
İş Hayatına Uygun Davranma    1,346 
S23 .654 .486 .789  
S24 .722 .568 .781  
Rekabet Anlayışı    1,143 
S12 .627 .533 .746  
S26 .481 .473 .628  
S11 .530 .400 .496  
İşletme Kararları    1,74 
S6 .727 .396 .774  
İşin, Kişiyi Yansıtması Görüşü    1,001 
S29 .631 .586 .716  
S30 .671 .490 .594  

Faktör analizi sonucunda dokuz faktör elde edilmiştir.  Bunlar; bankaya ait etik 
kod hakkında bilgi sahibi olma, etik değerlerin anlamsızlığı, iş ahlakı bilinci, iş hayatı 
kuralları, kişisel menfaatlerin örgüt menfaatinden üstün olması, iş hayatına uygun 
davranma, rekabet anlayışı, işletme kararları, işin kişiyi yansıtması olarak 
adlandırılmıştır.   

Cinsiyet ile Etik Tutum Arasındaki İlişki 

Cinsiyet ile elde edilen faktörler arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla önce, 
normallik testi uygulanmıştır.  Buna göre; tüm faktörlerin Kolmogrov-Smirnov sonucu 
0.05’den küçük çıkmış olup verilerin normal dağılıma sahip olmadığı sonucu elde 
edilmiştir.       

Tablo 5: Cinsiyete göre iş ahlakı tutumu - Test İstatistiği 
 Faktor

1 
Faktor

2 
Faktor

3 
Faktor

4 
Faktor

5 
Faktor

6 
Faktor

7 
Faktor

8 
Faktor

9 
Ki-Kare ,049 1,270 11,878 3,733 ,010 ,458 1,320 ,076 2,216 
df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Asymp. 
Sig. 

,825 ,260 ,001 ,053 ,921 ,499 ,251 ,783 ,137 

a. Kruskal Wallis Testi 
b. Gruplandırma Değişkeni: Cinsiyet 
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Elde edilen Kruskal Wallis (KW) testi sonucuna göre; bankaya ait etik kod 
hakkında bilgi sahibi olma, etik değerlerin anlamsızlığı,  iş hayatı kuralları, kişisel 
menfaatlerin örgüt menfaatinden üstün olması, rekabet anlayışı, işletme kararları, işin 
kişiyi yansıtması konularındaki tutumlarda (p>0.05) cinsiyetler arası fark 
görülmemiştir.  Ancak; iş ahlakı bilinci, cinsiyete göre değişiklik göstermekte olup (p< 
0.05)  kadınların daha çok iş etiği konusunda kurallara dayalı, hukuka uygun ve çalışma 
koşullarını ortaya koyan bir tutum içerisinde olduğu görülmüştür.   

Bu durumda, H10: Banka çalışanlarının iş ahlakı tutumu açısından cinsiyete 
göre anlamlı bir farklılık yoktur hipotezi reddedilmiştir.  

Yaş ile Etik Tutum Arasındaki İlişki 
Yaş ile söz konusu faktörler ile ilgili yapılan normallik testi (Kolmogrov-

Smirnov) sonucu 0.05’den büyük çıkmış olup verilerin normal dağılıma sahip olduğu 
sonucu elde edilmiştir.  

Elde edilen ANOVA testi sonucuna göre; bankaya ait etik kod hakkında bilgi 
sahibi olma (0,345), iş hayatı kuralları (0,161), iş hayatına uygun davranma (0,067), 
rekabet anlayışı (0,036), işletme kararları (0,760), işin kişiyi yansıtması görüşü (0,966) 
konularında  (p>0.05) yaş etkenine göre gruplar arası değişiklik görülmemiştir.  Etik 
değerlerin anlamsızlığı (0,010), iş ahlakı bilinci (0,000), kişisel menfaatlerin örgüt 
menfaatinden üstün olması (0,001) konularında yaşa göre iş ahlakı tutumunda değişiklik 
olduğu ortaya çıkmıştır.  Buna göre;  genel olarak etik değerlerin anlamsızlığı 
konusunda, iş etiğinin sadece halkla ilişkiler ile ilgili bir kavram olduğu, iş hayatının 
geçmişten farklı olmadığı, etik değerlerin iş dünyasında anlamsız kaldığı, bankacılığın 
para kazanmak amaçlı olduğu gibi konularda diğer yaş gruplarına kıyasla 42-51 yaş 
arası grup daha yüksek sonuçlar vermiştir.  Aynı zamanda büro malzemelerini eve 
götürmenin bir sakıncası olmadığı, markette alış veriş yaparken fiyat etiketlerini 
değiştirmenin bir sakıncası olmadığı gibi örnekler ile 42-51 yaş grubu arasının diğer yaş 
gruplarına göre daha az etik tutum algısı olduğu ortaya çıkmıştır.  

H20: Banka çalışanlarının iş ahlakı tutumu açısından yaş grupları arasında 
anlamlı bir farklılık yoktur hipotezi reddedilmiştir.  

Eğitim ile Etik Tutum Arasındaki İlişki 

Yaş ile söz konusu faktörler ile ilgili yapılan normallik testi (Kolmogrov-
Smirnov) sonucu 0.05’den büyük çıkmış olup verilerin normal dağılıma sahip olduğu 
sonucu elde edilmiştir. Ancak; elde edilen ANOVA testi sonucuna göre; bankaya ait 
etik kod hakkında bilgi sahibi olma, etik değerlerin anlamsızlığı, iş ahlakı bilinci, kişisel 
menfaatlerin örgüt menfaatinden üstün olması, iş hayatı kuralları, rekabet anlayışı, 
işletme kararları, işin kişiyi yansıtması görüşü konularında  (p>0.05) eğitim değişkenine 
göre gruplar arası değişiklik görülmemiştir.   

Dolayısıyla, H30: Banka çalışanlarının iş ahlakı tutumu açısından eğitim 
seviyesine göre anlamlı bir farklılık yoktur hipotezi kabul edilmiştir.    

Gelir Seviyesi ile Etik Tutum Arasındaki İlişki 

Gelir seviyesi ile elde edilen faktörler arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla 
önce, normallik testi uygulanmıştır.  Buna göre; tüm faktörlerin Kolmogrov-Smirnov 
sonucu 0.05’den büyük çıkmış olup verilerin normal dağılıma sahip olduğu sonucu elde 
edilmiştir.   Elde edilen ANOVA testi sonucuna göre; bankaya ait etik kod hakkında 
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bilgi sahibi olma, etik değerlerin anlamsızlığı, iş ahlakı bilinci, kişisel menfaatlerin 
örgüt menfaatinden üstün olması, iş hayatı kuralları, rekabet anlayışı, işletme kararları, 
işin kişiyi yansıtması görüşü konularında  (p>0.05) eğitim değişkenine göre gruplar 
arası değişiklik görülmemiştir.  Böylece, H40: Banka çalışanlarının iş ahlakı tutumu 
açısından gelir seviyesine göre anlamlı bir farklılık yoktur hipotezi kabul edilmiştir. 

4. Sonuç ve Tartışma 
Yapılan analizler sonucunda iş ahlakı tutumunun bazı demografik faktörlere göre 

değişiklik gösterebileceği sonucuna ulaşılmıştır.  Buna göre;  
Elde edilen sonuçlara göre bankaya ait etik kod hakkında bilgi sahibi olma, etik 

değerlerin anlamsızlığı,  iş hayatı kuralları, kişisel menfaatlerin örgüt menfaatinden 
üstün olması, rekabet anlayışı, işletme kararları, işin kişiyi yansıtması konularındaki 
tutumlarda cinsiyetler arası fark görülmemiştir ancak; iş ahlakı bilinci, cinsiyete göre 
değişiklik göstermekte olup kadınların daha çok iş etiği konusunda kurallara dayalı, 
hukuka uygun ve çalışma koşullarını ortaya koyan bir tutum içerisinde olduğu 
görülmüştür.  Öte yandan, bankaya ait etik kod hakkında bilgi sahibi olma, iş hayatı 
kuralları, iş hayatına uygun davranma, rekabet anlayışı, işletme kararları, işin kişiyi 
yansıtması görüşü konularında yaş etkenine göre gruplar arası değişiklik görülmemiştir 
ama etik değerlerin anlamsızlığı, iş ahlakı bilinci, kişisel menfaatlerin örgüt 
menfaatinden üstün olması konularında yaşa göre iş ahlakı tutumunda değişiklik olduğu 
ortaya çıkmıştır.  Öyle ki; 42-51 yaş arası grup, etik değerlerin anlamsızlığı konusunda 
diğer yaş gruplarına göre daha yüksek sonuç vermiştir.  Ayrıca, bankaya ait etik kod 
hakkında bilgi sahibi olma, etik değerlerin anlamsızlığı, iş ahlakı bilinci, kişisel 
menfaatlerin örgüt menfaatinden üstün olması, iş hayatı kuralları, iş hayatına uygun 
davranma, rekabet anlayışı, işletme kararları, işin kişiyi yansıtması görüşü konularında 
eğitim değişkenine göre gruplar arası değişiklik görülmemiştir.  Ayrıca, bankaya ait etik 
kod hakkında bilgi sahibi olma, etik değerlerin anlamsızlığı, iş ahlakı bilinci, kişisel 
menfaatlerin örgüt menfaatinden üstün olması, iş hayatı kuralları, rekabet anlayışı, 
işletme kararları, işin kişiyi yansıtması görüşü konularında eğitim değişkenine göre 
gruplar arası değişiklik görülmemiştir.  

Bu durumda oluşturulan hipotezlerin nihai durumunu gösteren tablo aşağıda 
gösterilmiştir.   

Tablo 6: Hipotez Sonuçları 

HİPOTEZLER  KABUL/RED 
DURUMU 

H1 Banka çalışanlarının iş ahlakı tutumu açısından 
cinsiyete göre anlamlı bir farklılık yoktur.  RED 

H2 Banka çalışanlarının iş ahlakı tutumu açısından 
yaş grupları arasında anlamlı bir farklılık yoktur. RED 

H3 Banka çalışanlarının iş ahlakı tutumu açısından 
eğitim seviyesine göre anlamlı bir farklılık 
yoktur 

KABUL 

H4 Banka çalışanlarının iş ahlakı tutumu açısından 
gelir seviyesine göre anlamlı bir farklılık yoktur.   KABUL 

 



 
 

A. G. Gözüm 8/2 (2016) 293-306 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

302 

Bu çalışma, benzer konuda yapılacak diğer çalışmalara ışık tutacak ve yol 
gösterecek niteliktedir.  ATBEQ ile yapılmış birçok çalışma olmasına rağmen iş etiği 
tutumunun bankacılar üzerinde incelenmesini konu alan çalışma sayısının sınırlı olduğu 
görülmüştür.  Dolayısıyla çalışma, bankacılar üzerine yapılmış ancak maliyet ve zaman 
kısıtı nedeniyle uygulama alanı Ankara ili ile sınırlı tutulmuştur.  Daha sonra yapılacak 
çalışmalar uygulama alanı olarak daha kapsamlı yürütülebilir.  

Son olarak; çalışma kapsamında faktör analizi sonucunda elde edilen faktörlerin 
ATBEQ ölçeğinin orijinalinde elde edilen faktörlerden farklı olduğu görülmüştür.  
Neumann ve Reichel (1987) tarafından geliştirilen ATBEQ sonucunda “Makyavelizm”, 
“Ahlaki Nesnellik”, “Sosyal Darvinizm” gibi faktörler elde edilmiştir.  Ancak, bu 
çalışmada söz konusu değişkenler daha önce yapılan çalışmalar ile uyumluluk 
göstermemektedir.  Türk banka çalışanlarının iş etiği tutum ölçeğine verdiği cevaplar 
diğer çalışmalara göre farklılık göstermektedir. Bu konu daha sonraki çalışmalarda 
detaylı olarak incelenebilir.  
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Extensive Summary 
 

1. Introduction 
Although the concept of business ethics have started to be used commonly in 

1970’s, analyzing ethical problems about businesses date back to ancient times (Luetge, 
2015: 15).  Business ethics is a kind of practical moral knowledge that analyses all 
moral problems encountered in business life (Arslan, 2005: 4).  Business ethics also 
involves moral principles, governance issue, and codes of conduct of a business (Goel, 
Ramanathan, 2014: 49).   

Main focus of this study is to analyze the bank employees’ attitudes toward 
business ethics.  Aim of the study is to analyze business ethics attitudes of bank 
employees according their demographical variables.  The reason why bank employees 
were chosen can be explained in two ways.  First; all banks have clearly defined, and 
written ethical codes.  Secondly, the qualification of the job professed in banks reveals 
unethical behaviors immediately.                 

2. Method 

ATBEQ (Attitudes toward Business Ethics Questionnaire) which is commonly 
used with its abbreviation has been used in order to survey business ethics attitudes.  
One of the main studies in the area belongs to Preble ve Reichel’e (1988) which 
analyzes the attitudes of business ethics of undergraduate students from USA and Israel 
were comparatively.  The study results showed that although, there was a significant 
difference between mentioned groups, there was also similarities.  Small (1992) used 
Preble and Reichel’s (1988) study with Australian business students.  According to the 
results the ethical values of the students from USA and Australia were similar.   

 ATBEQ was also used in this study in order to find out the ethical attitudes of 
bank employees. Target population of the study is the bank employees in Ankara city.  
Sample of the study is 270 employees randomly chosen from the target population.  The 
number of banks in Ankara city is 1077, and the number of employees in the mentioned 
banks is 197476 (www.tbb.org.tr: 10.02.2016).  Accordingly, with the confidence level of 
90%, and with 5% acceptable level of error, the sample size is 267.   

Questionnaire technique was used to collect primary data.  A validity and 
reliability proved scale which was developed by Neumann and Reichel in 1987 was 
used.  All the answers were taken with 5point Likert scale.   
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The hypotheses of the study are mentioned below; 

H10: There is no significant difference between bank employees’ gender. 
H20: There is no significant difference between bank employees’ age levels. 
H30: There is no significant difference between bank employees’ education 

levels. 
H40: There is no significant difference between bank employees’ income levels. 
H50: There is no significant difference between bank employees’ experience 

levels. 
3. Findings 

A factor analysis was applied to data obtained.  After removing abnormal factors 
from the scale, a new factor analysis was done. The final result of the factor analysis is 
below: 

Table 4: Factors of Business ethics Attitudes 
Variables Communality Factor 

Loading 
Varimax 
Rotation 
Factor 

Loading 

Eigenvalue 

Knowledge about code of 
conducts of the bank 

   4,615 

Q33 .817 .878 .895  
Q32 .809 .860 .889  
Q31 .834 .883 .895  
Q34 .727 .832 .819  
Q35 .652 .725 .773  
Futility of ethical values    3,982 
Q8 .650 .576 .686  
Q10 .549 .604 .676  
Q7 .715 .628 .616  
Q1 .531 .605 .590  
Q28 .559 .444 .561  
Q27 .550 .659 .547  
Q9 .439 .461 .409  
Business ethics Consciousness    2,175 
Q4 .665 .426 .797  
Q5 .694 .466 .758  
Q2 .719 .717 .702  
Q3 .597 .432 .659  
Q25 .438 .527 .447  
Rules of business life    2,014 
Q20 .721 .404 .786  
Q17 .670 .426 .718  
Q16 .566 .375 .564  
Q22 .474 .452 .394  
Q21 .526 .675 .393  
Superiority of personal interest    1,769 
Q14 .693 .380 .787  
Q13 .594 .198 .740  
Q15 .622 .353 .663  
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Behaving accordingly business 
life 

   1,346 

Q23 .654 .486 .789  
Q24 .722 .568 .781  
Competition    1,143 
Q12 .627 .533 .746  
Q26 .481 .473 .628  
Q11 .530 .400 .496  
Business Decisions    1,74 
Q6 .727 .396 .774  
The view of performance is the 
mirror   

   1,001 

Q29 .631 .586 .716  
Q30 .671 .490 .594  
 

There were nine factors obtained after factor analysis.         
4. Discussion 

In order to determine the difference between gender and the mentioned factors, a 
normality test was done.  It was found out that the variables were non-normally 
distributed.  According to the Kruskal Wallis (KW) test results, it was found out that 
only the factor of business ethics consciousness differs according to the gender (p< 
0.05).  It was also found out that there is a significant difference about futility of ethical 
values, business ethics consciousness, and superiority of personal interest according to 
age levels of the bank employees.   

According to the results, it can be said that there is no significant difference 
between bank employees ‘education level.    

The results of the study show that some of subgroups of demographical variables 
have differences toward business ethics. The results of this study offer an inside into 
new studies.  
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, işletmelerin inovasyon süreçleri ile ilgili performanslarını 

ölçmede kullanabilecekleri kriterleri belirlemeye çalışmak ve bu kriterler doğrultusunda 
araştırmaya katılan işletmelerin performans düzeyini tespit etmektir. Araştırmanın 
örneklemini TR42 Doğu Marmara Bölgesi’ndeki teknoparklarda faaliyet gösteren 
bilişim işletmeleri oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. 
Veriler, işletme yöneticileri ile gerçekleştirilen görüşmeler aracılığıyla toplanmış, 
betimsel analiz ve içerik analizi teknikleri birlikte kullanılarak değerlendirilmiştir. 
Belirlenen kriterler doğrultusunda katılımcı işletmelerin inovasyon süreçlerinin 
performansına bakıldığında “fikir üretme aşaması” performansının çok düşük olduğu, 
“deneme sürüm” ve “tam sürüm” aşamalarının performanslarının yüksek olduğu, “satış” 
aşamasının ise işletmelerce ciddi analiz edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnovasyon Performansı, Bilişim İşletmeleri, Nitel Araştırma, 
İçerik Analizi. 

Abstract 
The aim of this study is to define innovation performance measurement criteria 

for firms and measure their performance through these criteria. IT firms in technoparks 
at TR42 East Marmara Region are included in the study and qualitative research method 
is used. Data are collected through the interviews conducted with managers of IT firms 
and are analyzed with descriptive and content analysis techniques. After the analysis, 
some measurement criteria are introduced to measure the innovation performance. 
Results show that “Idea Generation” stage is not taken seriously by these firms. 
Performances of “Beta Version Development” and “Full Version Development” stages 
are high. Firms have to analyze “Sale” stage carefully. 

Keywords: Innovation Performance, IT firms, Qualitative Research, Content Analysis. 
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1. Giriş 
Günümüz iş dünyasında yaşanan rekabet yönlü gelişmeler, işletmelerin 

karşılaştığı rekabetin şiddetini arttırmıştır. Söz konusu rekabet karşısında ayakta 
kalabilmek için işletmeler hem ürünlerinde ve üretim süreçlerinde hem de işletmenin 
fonksiyonlarına yönelik diğer alanlarda sürekli yenilik yapmak zorundadırlar. Yapılan 
yeniliklerin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için işletmelerin inovasyon 
performanslarını ölçmeleri stratejik bir önem arz etmektedir. 

Literatürde işletmelerin inovasyon performansını tespit etmekte kullanılan 
boyutlar hakkında yapılmış çeşitli çalışmalar mevcuttur (Bassani ve diğ., 2010; Radnor 
ve Noke, 2006;  Wang, Lee ve Kurniawan, 2012). Örneğin ürün inovasyonu konusunda; 
De Waal ve Knott (2010), Yeni Zelanda’daki işletmeler üzerinde yaptıkları araştırmada, 
yeni ürün geliştirme süreçlerinin performans boyutları olarak pazara sürülme hızı, 
pazara çıkış vakti, dış çevre işbirliği düzeyi, rekabet avantajı sağlama, müşteri 
tarafından kabul edilme, müşteri tatmini sağlama, kâr hedefleri, bütçeye uyum, işlevler 
arası işbirliği derecesi, ürün performans şartlarını karşılama, kalite şartlarını karşılama, 
hizmete elverişlilik gibi unsurları kullanmışlardır. Griffin ve Page (1993) ise 
inovasyonun performansını ölçmede kullanılacak ölçütleri finansal performans ölçütleri, 
müşteri tatmin ölçütleri, süreç yönetim ölçütleri ve inovasyon ölçütleri olmak üzere dört 
başlık altında toplamıştır. Godener ve Soderquist (2004, s. 193-194) de bunlara ek 
olarak stratejik ölçütler, teknoloji yönetim ölçütleri ve bilgi yönetim ölçütleri 
başlıklarını tanımlamışlardır. 

Kirner, Kinkel ve Jaeger (2009), Almanya’daki düşük teknolojili işletmelerin 
inovasyon performanslarını ölçtükleri çalışmalarında, ürün ve süreç inovasyonlarını göz 
önüne almışlardır. Ürün inovasyon performansını ölçmek amacıyla, yeni ürünlerin 
toplam ciro içerisindeki payını ve bu yeni ürünlerle sunulan hizmetlerin toplam ciro 
içerisindeki payını gösterge olarak almışlardır. Süreç inovasyonlarının performansını 
tespit etmek için işçi verimliliği, artık ve yeniden işleme alınan ürün oranı ile üretim 
gecikme zamanını performans boyutu olarak kullanmışlardır. 

Molina-Castillo ve Munuera-Aleman yaptıkları çalışmada, yeni ürün geliştirme 
performansını ölçmede yöneticilerin her bir performans boyutuna ne derecede önem 
verdiklerini incelemişlerdir. Bu çalışmada yeni ürün geliştirme performansı boyutlarını 
“pazar temelli”, “müşteri temelli” ve “finansal temelli” olmak üzere üç başlık altında 
toplamışlardır. “Pazar temelli” performans boyutları olarak pazar payı, ürün satış hacmi 
ve pazara nüfuz oranı göstergelerini kullanmışlardır. “Müşteri temelli” performans 
boyutları olarak müşteri tatmini ve müşteri sadakatini, “finansal temelli” boyutlar olarak 
da net gelir, net kâr oranı ve yatırımın geri dönüş oranını gösterge olarak ele almışlardır 
(Molina-Castillo ve Munuera-Aleman, 2009). 

Yukarıdaki çalışmalar incelendiğinde açık bir şekilde görülmektedir ki yürütülen 
araştırmalar, inovasyon sürecine yönelik performansı ölçmekte kullanılan göstergeleri 
ortaya çıkarmak ve sürecin her bir aşamasına ait performansı belirlemekten ziyade, var 
olan boyutları kullanarak işletmelerin genel anlamdaki inovasyon performansını 
ölçmeye odaklanmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, inovasyon gibi süreç yönlü bir 
eylem türünün performansının, sonuç bazlı bir performans ölçüm yöntemine tabi 
tutulmasının bazı sorunlar içerdiği öngörülmektedir. Bu problemden hareketle yürütülen 
araştırmada inovasyon sürecinin her aşamasına ait performansı ölçmede kullanılabilecek 
göstergeleri tespit etmek ve bu kriterler doğrultusunda araştırmaya katılan işletmelerin 
inovasyon süreci performansları ile ilgili bir ölçüm yapmak amaçlanmıştır.  
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1.1. İnovasyon 
“İnovasyon”, Latince’de “yenilenme” manasına gelen “innovore” kelimesinden 

türetilmiştir (Narayanan, 2001, s. 67). Işık ve Kılınç’a (2011, s. 4) göre yeni bir fikrin 
ticarileştirilmesi inovasyon olarak kabul edilmektedir. OECD & Eurostat’ın yayımladığı 
Oslo Kılavuzu’na (2005) göre inovasyon en azından o işletme için yeni veya büyük 
ölçüde değiştirilmiş bir ürün, süreç ya da örgütsel yapı ortaya çıkarmalıdır. İnovasyon, 
aynı zamanda, fikrin ortaya çıkışından başlayıp ticarileştirilmesine kadar olan sürecin 
tamamına verilen isimdir (Örücü, Kılıç ve Savaş, 2011). 

İşletmeler inovasyon yoluyla hem teknolojinin gerisinde kalmamakta, hem de 
değişen müşteri ihtiyaç ve isteklerine doğru bir biçimde karşılık vererek müşteri 
sadakati oluşturmaktadırlar (Naktiyok, 2007). Yine inovatif işletmeler diğerlerine göre 
daha çok büyümekte ve daha fazla kâr etmektedirler (Crespell ve Hansen, 2008). Ayrıca 
işletmeler yeni pazarlara açılmak, büyümeyi sürdürülebilir kılmak ve mevcut gelirlerini 
korumak amacıyla da inovasyona yönelmektedirler (Van de Vrande ve Diğ., 2009). 

İnovasyon, alanına ve derecesine göre alt sınıflara ayrılmaktadır (Coşkun, Mesci 
ve Kılınç, 2013). Alanına göre inovasyon sınıflarına bakıldığında, söz konusu 
sınıflardan ilki olan ürün inovasyonu, yeni bir ürün ortaya koymak veya mevcut bir 
ürünü önemli derecede farklılaştırmak şeklinde tanımlanan inovasyon türüdür (Yavuz, 
Albeni ve Kaya, 2009). Diğer bir sınıf olan süreç inovasyonu ise, mevcut ürünü daha 
ucuza üretebilmek amacıyla üretim süreçlerine yapılan yenilikler olarak kabul 
edilmektedir (Coşkun, Mesci ve Kılınç, 2013). Başka bir alt sınıf olan organizasyonel 
inovasyon ise işletme içindeki çalışma şekilleri, işletmenin yönetimi gibi kavramlar 
üzerinde yapılan inovasyondur (Burmaoğlu ve Şeşen, 2011). Derecesine göre inovasyon 
ayrımına bakıldığında; radikal inovasyon, işletmenin sektör için yeni olan bir ürünü 
ortaya çıkarması olarak tanımlanırken, artımsal inovasyon, var olan ürünün 
geliştirilmesine yönelik veya sadece işletme için yeni olan bir ürünün ortaya konmasına 
yönelik inovasyon olarak ifade edilmektedir (Parida, Westerberg ve Frishammar, 2012). 

Bu ayrımların yanında, Chesbrough (2003) tarafından yapılan “Kapalı İnovasyon” 
ve “Açık İnovasyon” ayrımı bulunmaktadır. Çalışmada Chesbrough, tamamen içsel AR-
GE neticesinde ortaya çıkan bilgilere dayanan, dışarıyla herhangi bir işbirliği veya bilgi 
alışverişinin olmadığı inovasyon sürecine “Kapalı İnovasyon” adını vermiştir.  

Kapalı İnovasyon Model’inde fikir geliştirme, üretim ve pazarlama süreçleri 
sırayla ve zamanla olur. İşletme fikir geliştirme, AR-GE, üretim, pazarlama ve dağıtım 
gibi faaliyetlerin tümünü kendi başına yapar (Van de Vrande ve Diğ., 2009). İnsanlar 
arasındaki faaliyetler pek önemsenmez, bu nedenle inovasyonun işbirliği yoluyla 
sürdürülen, sosyal bir faaliyet olduğu göz ardı edilir (Rubach, 2013). Özellikle büyük 
işletmeler, işletme içinde üretilen AR-GE bilgisini stratejik bir varlık ve potansiyel 
rakiplerin önündeki giriş engeli olarak gördükleri için Kapalı İnovasyon’a yönelirler 
(Van de Vrande ve Diğ., 2009).  

Diğer taraftan artan rekabet ortamı nedeniyle işletmelerin kendi başlarına AR-GE 
ve inovasyon yapması artık yeterli olmamakta ve işletmeler “Açık İnovasyon”a 
yönelmek zorunda kalmaktadırlar (Berchicci, 2013). Açık İnovasyon, hem işletmenin 
AR-GE süreciyle ürettiği bilgi ve teknolojiden hem de dışarıda üretilen bilgilerden 
faydalanılması ve inovasyona dahil edilmesi sürecidir (Chesbrough, 2003, s. 43; 
Chiaroni, Chiesa ve Frattini, 2011, s. 36). 
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1.2. İnovasyon Performansını Etkileyen Unsurlar 
Literatürde işletmelerin inovasyon performansını etkileyen unsurlar ile ilgili 

çeşitli çalışmalar ve farklı sınıflandırmalar bulunmaktadır. Bu araştırmada inovasyon 
performansını etkileyen unsurlar olarak; “Örgütsel Öğrenme ve Öğrenme Yeteneği”, 
“İşletmenin Kavrama Kapasitesi”, “İnsan Kaynakları Politikaları” ve “Dış Çevre ile 
İşbirliği” başlıkları ele alınmaktadır. 

1.2.1. Örgütsel Öğrenme ve Öğrenme Yeteneği 
İnovasyon yeteneğini geliştirmek isteyen işletmeler çevrelerini dikkatli izlemeli, 

meydana gelen değişimleri doğru bir biçimde analiz etmeli ve buradan kendine rekabet 
gücü kazandıracak bilgiyi üretebilmelidirler.  

İşletmeler eğer yüksek inovasyon performansına sahip olmak istiyorlarsa, 
öğrenme yeteneklerini geliştirmelidirler, çünkü ancak öğrenme yeteneğine haiz 
işletmeler çevrelerinde olup biteni doğru bir biçimde analiz ederek çevresel beklentileri 
öngörebilirler. Bunun yanında, öğrenme yönelimi olan işletmeler, çalışanların sahip 
olduğu keşfedici yönü dışa vurmalarına imkân veren, açık fikirli ve hoşgörülü kültür ve 
mekanizmalara haiz olduğu için, inovasyon performansları da yüksek olmaktadır (Avcı, 
2009).  

Özdevecioğlu ve Biçkes (2012) İSO ilk 500 ve ikinci 500 sıralamaları içinde yer 
alan 197 işletme üzerinde yaptıkları araştırmada, örgütsel öğrenme düzeyi yüksek olan 
işletmelerin özellikle süreçlere yönelik yaptıkları inovasyon seviyelerinin yüksek 
olduğunu tespit etmişlerdir. Škerlavaj, Song ve Lee (2010), 201 Güney Koreli işletmeyi 
inceledikleri çalışmalarında, örgütsel öğrenme kültürünün örgütsel (organizasyonel) 
inovasyon performansına doğrudan ve olumlu etkide bulunduğunu, diğer inovasyon 
türlerine dolaylı olarak tesir ettiğini savunmaktadırlar. 

1.2.2. İşletmenin Kavrama Kapasitesi 
İşletmenin öğrenme yeteneğinin özelleşmiş bir türü olarak kabul edilebilecek olan 

kavrama kapasitesi (absorptive capacity), ilk defa Cohen ve Levinthal (1990) tarafından 
tanımlanmıştır. Çalışmaya göre kavrama kapasitesi, işletmenin çevreden aldığı bilgiyi 
sindirerek kendi süreçlerinde kullanabilme kapasitesidir. Aynı çalışmaya göre bir 
işletme kavrama kapasitesini üç farklı şekilde geliştirebilir: Birincisi, kendi bünyesinde 
yürüttüğü AR-GE çalışmaları işletmenin kavrama kapasitesini geliştirebilir. İkincisi, 
işletme, tüm üretim süreçlerine doğrudan katılarak bu kapasiteyi yükseltebilir. Son 
olarak, işletme, ileri araştırma konusunda eğittiği personelleriyle doğrudan bu kapasiteyi 
geliştirebilir. 

Escribano, Fosfuri ve Tribo’ya (2009) göre, kavrama kapasitesi gelişmiş olan 
işletmeler, dışsal bilgiyi fark etme ve böylece dışsal bilgiden faydalanma konusunda 
diğer işletmelerden daha avantajlıdırlar. Clausen (2013) de, Norveç ve İsveç’te yer alan 
işletmeler üzerinde yaptığı çalışmada, işletmelerin kendi kavrama yeteneklerini 
geliştirecek yatırımları (örneğin içsel AR-GE yatırımı) yapmamaları durumunda, dış 
kaynaklı bilgilerden tam olarak faydalanamayacaklarını ileri sürmektedir.  

Moilanen, Østbye ve Woll (2014), işletmelerin yüksek inovasyon performansı 
gösterebilmeleri için yüksek bir kavrama kapasitesine sahip olmaları gerektiğini 
savunmaktadırlar. Aynı şekilde Fosfuri ve Tribo (2008), kavrama kapasitesi yüksek 
olan işletmelerin yeni ve önemli ölçüde değiştirilmiş ürün satışlarından daha büyük pay 
aldıklarını, diğer bir ifade ile yüksek inovasyon performansı gösterdiklerini ileri 
sürmektedirler.  
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1.2.3. İnsan Kaynakları Politikaları 
İnovasyon süreci, tüm iş süreçlerinde olduğu gibi bünyesinde insanı barındırır. Bu 

nedenle, inovasyon performansı hususunda, işletmenin uyguladığı insan kaynakları 
politikalarının etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır. Yeni fikirlerin ortaya 
çıkmasında çalışanların motivasyonu önemli bir unsurdur; bu sebeple, işletmenin 
çalışanlarının motivasyonunu yüksek tutacak ve onları yeni fikirler üretmeye teşvik 
edecek insan kaynakları politikaları, işletmenin inovasyon performansını olumlu yönde 
etkilemektedir (Kılıç ve Bilginoğlu, 2010). Aynı şekilde, kariyer gelişimi ve uzun 
dönemli büyüme imkânı sunan, grupların motivasyonunu ve sosyal etkileşimlerini 
artıran sadakat temelli (commitment-based) insan kaynakları politikaları örgütsel 
inovasyon performansını doğrudan yükselten, ürün inovasyonu gibi diğer tür inovasyon 
performanslarını da dolaylı olarak artıran politikalardır (Ceylan, 2013). 

Çalışanların birbirleriyle bilgi temelli etkileşimde bulunmaları, çalışanların 
inovatif davranışlarını da etkiler. Eğer çalışanlar birbirleriyle bilgilerini ve iyi iş 
örneklerini (best practices) paylaşırlarsa, bu durum bilgiyi edinen çalışanın inovatif 
performansını yükseltir ve hem yeni fikirler üretmesini hem de bu fikirleri uygulama 
aşamasına geçirmesini kolaylaştırır. Dolayısıyla işletme, çalışanlar arası bu tür 
etkileşimleri teşvik ederek birey bazında inovatif davranış geliştirebilir (Mura ve Diğ., 
2013). 

İnsan kaynaklarının inovasyon performansına olan etkisi konusunda üzerinde 
durulması gereken bir husus da inovatif iş davranışıdır. Söz konusu davranış, iş yapış 
şekillerini geliştirme, iş arkadaşlarıyla sağlıklı iletişim kurma, teknoloji kullanımı ve 
yeni ürünlerin geliştirmesi gibi çalışanların inovasyon yapma eğilimlerini 
yansıtmaktadır. Genel olarak bakıldığında da, esnek iş tasarımı çalışanların inovatif iş 
davranışını yükseltmektedir (Dorenbosch, Van Engen ve Verhagen, 2005). 

1.2.4. Dış Çevre ile İşbirliği 
İnovasyon gibi karmaşık bir sürece sahip faaliyetlerde işletmelerin tek başlarına 

yüksek performans göstermeleri oldukça zordur. Bu sebeple, dış çevrede yer alan 
unsurlar ile işbirliği ilişkisinin kurulması konusu, önemli bir husus olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yüksek teknolojili sektörlerde yer alan işletmelerin yaptığı radikal 
inovasyonların ve düşük teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin 
gerçekleştirdiği artımsal inovasyonlar, dış çevre ile işbirliğinden olumlu etkilenmektedir 
(Van Beers ve Zand, 2014). 

İnovasyonun ekonomik ve finansal riski, örgütsel yetersizlikler, kanuni 
düzenlemeler ve standartlar konusunda yaşanan zorluklar, müşterilerin inovasyona 
cevap verme yeteneği, teknoloji ve/veya piyasa hakkındaki bilgi yetersizliği gibi 
hususlar nedeniyle işletmeler inovasyon konusunda işbirliğine gitmektedir (Tether, 
2002). 

Farklı ortaklar ile işbirliği yapmak, işletmeye birtakım avantajlar sağlamaktadır. 
Bunlar; işbirliği yeteneklerini geliştirme ve inovasyon yeteneklerini geliştirme olmak 
üzere ikiye ayrılabilir. İşletme, işbirliği yeteneklerini daha önce kurduğu veya mevcut 
işbirliği ilişkilerinden öğrendikleriyle geliştirebilir. Bu tür bir gelişim işletmenin 
ortaklarına verdiği güveni arttırır, bu sayede işlem maliyetlerini düşürür ve inovasyon 
performansını olumlu etkiler. Farklı ortaklar ile işbirliği yaparak inovasyon 
yeteneklerinin geliştirilmesi ise, farklı kaynaklardan bilgi temin edilmesi ve bu sayede 
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disiplinler arası bir bakış açısı kazanarak daha inovatif ürünler üretilmesi anlamına gelir 
(Van Beers ve Zand, 2014).  

Dış çevreyle yapılan iş birliğinden sağlanan fayda, işletmenin içsel AR-GE 
kapasitesine bağlıdır; yüksek AR-GE kapasitesine sahip işletmeler işbirliği yoluyla elde 
edilen bilgiden daha fazla faydalanabilirken, AR-GE kapasitesi düşük işletmelerde 
yararlanma verimi düşmektedir (Berchicci, 2013).  

1.3. İnovasyon Performansı Boyutları 
Konuya ilişkin literatür incelendiğinde inovasyon performansı ile ilgili çeşitli 

boyutların tartışıldığı görülmektedir. Bu tartışmalar, içerik ve boyutlandırma itibariyle 
benzerlikler taşımakla birlikte konuya ilişkin farklı yönlere de vurgu yapmaktadırlar. 

Konunun anlaşılabilirliğini kolaylaştırmak amacıyla literatürde kullanılan 
inovasyon performansı boyutları ve bu boyutlar aracılığıyla ulaşılan sonuçlardan 
bazıları tablo halinde aşağıda verilmektedir (Tablo 1). Tablo oluşturulurken incelenen 
araştırmaların hangi sektörlerde yapıldığı, hangi inovasyon performansı ölçüm 
göstergelerinin kullanıldığı ve elde edilen sonuçların inovasyon performansını ölçmeye 
yönelik yeterliliği ve etkileme durumu ile ilgili ölçütler dikkate alınmıştır. Ayrıca ilgili 
araştırmaların genel anlamda vermek istediği mesaj, bütünlüğünü koruyacak şekilde, 
yorumlanarak aktarılmıştır.  

Tablo 1: Araştırmalarda Kullanılan İnovasyon Performans Göstergeleri 
Yazar ve 
Sektör Performans Göstergeleri Sonuçlar 
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Çalışmada, “Pazar Göstergeleri”, “Finansal 
Göstergeler”, “Müşteri Göstergeleri”, “Ürün 
Göstergeleri” ve “Zamanlama Göstergeleri” olmak 
üzere 5 kategoriye ayrılmış göstergeler kullanılmıştır. 

Söz konusu göstergelere işletmelerin 1’den 7’ye kadar 
puan vermeleri istenmiştir. 

Pazar Göstergeleri: 
• Satış Büyüme Hedeflerinin Tutturulması 
• Gelir Hedeflerinin Tutturulması 
• Satış Hacmi Hedeflerinin Tutturulması 
• Pazar Payı Hedeflerinin Tutturulması 

Finansal Göstergeler: 
• Karlılık Hedeflerinin Tutturulması 
• Katkı Hedeflerinin Tutturulması 
• Geliştirme Maliyetleri 
• Yatırım Geri Dönüş Oranı 

Müşteri Göstergeleri: 
• Müşteri Tatmini 
• Müşteri Kabulü 
• Müşteri Rekabet Üstünlüğü 
• Müşteri Sayısı 

Ürün Göstergeleri: 
• Performans Kıstaslarının Tutturulması 
• Kalite Kıstaslarının Tutturulması 

Zamanlama Göstergeleri: 
• Zamanında Piyasaya Sürme 
• Pazara Sürüm Süresi 
• Başa baş Noktasına Gelme Süresi 

 

Araştırmanın sonucuna göre, Pazar odaklılık ile yeni ürün 
geliştirme performansı arasındaki zayıf bir ilişki bulunmaktadır. 
Sadece rakip odaklılık ile yeni ürünün Pazar ve finansal 
performansları arasında bir ilişki tespit edilmiştir. 

Çalışmanın bir diğer sonucuna göre, sadece Pazar göstergeleri 
ve finansal göstergeler ile örgütsel performans arasında bir ilişki 
olduğu ortaya çıkmıştır. 
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Araştırmacılar, anket yoluyla işletmelere ve 
akademisyenlere, yeni ürün geliştirme sürecinde hangi 
performans göstergelerinin kullanılması gerektiğini 
sormuşlardır. 
İşletme yöneticilerinin önerdiği ilk 15 performans 
göstergesi: 

• Projenin toplam maliyeti 
• Geliştirme projesinin zamanında teslimi 
• Projenin gerçekleşen maliyetinin bütçeye oranı 
• Proje tamamlanma süresinin hedef süreye oranı 
• Pazara sürülme süresi 
• Üretim öncesi alan denemeleri 
• Karlılık analizi 
• Ürün başarısızlık oranları 
• Tedarikçi hazırlık süresi 
• Pazardaki başarısızlık sebepleri 
• Güvenlik testlerini geçen ürün prototipleri 
• Ar-Ge bütçesinin ciroya oranı 
• Ürün geliştirmenin her aşamasında harcanan süre 
• Ürünün kalite hedeflerine uyumu 
• Ürünün gerçekleşen kârının hedeflenen kâra oranı 

Akademisyenlerin önerdiği ilk 15 performans 
göstergesi:  

• Pazara sürülme süresi (fikir aşamasından pazara 
kadar) 

• Müşteri ihtiyaçlarını tahmin edebilme isabeti 
• Müşteri ihtiyaçlarını yorumlayabilme isabeti 
• Toplam ürün geliştirme süresi 
• Gerçekleşen-hedeflenen proje tamamlanma süresi 

kıyası 
• Gerçekleşen-hedeflenen ürün kalite performansı 

kıyası 
• Geliştirmelerin imalat aşamasına zamanında 

teslim %’si 
• Müşteri tarafından tespit edilen tasarım hata sayısı 
• Her ürün geliştirme projesinin toplam maliyeti 
• Özel ürünler için müşteri ihtiyaçlarını karşılama 

süresi 
• Ortak tasarım platformu kullanma yeteneği 
• Önceki ürünlerin başarısızlık nedenleri 
• Başarılı ürün geliştirme projelerinin oranı 
• Orijinal üründe yapılan geliştirmelere harcanan 

süre 
 

Araştırmanın sonucuna göre, işletmeler, yeni ürün geliştirme 
performanslarını ölçmek amacıyla kullandıkları göstergelerden 
memnun olmamakla birlikte, zaman almayacak ve maliyet 
oluşturmayacak yeni performans ölçüm sistemlerini nasıl 
geliştireceklerini bilmemektedirler. 

Araştırmanın diğer bir sonucuna göre, tüm imalat sektörleri için 
ve hatta bir sektördeki tüm işletmeler için uygulanabilecek tek 
bir performans ölçüm sistemi geliştirilmesi mümkün 
görünmemektedir. 

Araştırmanın başka bir sonucuna göre, performans 
göstergelerine yaklaşım açısından akademi ile özel sektör 
arasında farklılıklar bulunmaktadır. Akademi, yeni ürünün 
müşteri ihtiyaçlarını karşılama başarısını odak noktası olarak 
kabul ederken, özel sektör, zaman, maliyet ve kalite unsurlarını 
temel almaktadır. 
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Yeni ürün geliştirme performansı, aşağıdaki ölçütler 
kullanılarak ölçülmüştür. Değerlendirmede 5’li Likert 
ölçeği esas alınmıştır: 

• Piyasaya sürülme hızı 
• Zamanında piyasaya sürülme 
• Bütçeye uyum 
• İşlevler arası işbirliği derecesi 
• Dışsal işbirliği derecesi 
• Ürün performans şartnamelerine uyum 
• Rekabet üstünlüğü sağlama 
• Kalite şartnamelerine uyum 
• İşe yararlık 
• Müşterilerin ürünü kabulü 
• Ürünün müşterileri tatmin düzeyi 
• Kâr hedeflerini tutturma 

 

Araştırmanın sonuçlarından birine göre, biçimselleştirilmiş bir 
yeni ürün geliştirme sürecinin varlığı, işletmenin yeni ürün 
geliştirme performansını olumlu yönde etkilemektedir. 

Çalışmanın bir diğer sonucuna göre, bir inovasyon stratejisinin 
varlığı, işletmenin yeni ürün geliştirme performansını olumlu 
yönde etkilemektedir. 
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İnovasyon performansının göstergeleri “pazar 
performansı” ve “finansal performans” olmak üzere iki 
başlık altında toplanmıştır. 

Pazar Performansı Göstergeleri: 

• Yeni ürünün müşteriler tarafından kabul düzeyi 
işletmenin hedeflediği düzeydedir. 

• Yeni ürünün müşterilere sağladığı tatmin düzeyi 
işletmenin hedeflediği düzeydedir. 

• Yeni ürünün Pazar payı kazandırma yeteneği 
işletmenin hedeflediği düzeydedir. 

• Yeni ürünün piyasaya sürülmesinden sonraki 
müşteri artışı işletmenin hedeflediği düzeyde. 

Finansal Performans Göstergeleri: 

• Yeni ürünün satış miktarı işletmenin hedeflediği 
düzeydedir. 

• Yeni üründen elde edilen kâr işletmenin 
hedeflediği düzeydedir. 

• Yeni üründen elde edilen gelir işletmenin 
hedeflediği düzeydedir. 

 

Araştırma neticesinde elde edilen sonuçlar şu şekilde ifade 
edilmektedir: 

İşletmenin vizyonu ile radikal ürün inovasyon düzeyi arasında 
anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

İşletmenin biçimselleştirme düzeyinin radikal ürün inovasyonu 
üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

İşletmenin üst yönetim inovasyon konusunda verdiği desteğin, 
artımsal ürün inovasyon üzerinde herhangi bir etkisi tespit 
edilememiştir. 

İşletmedeki merkezileşme düzeyinin artımsal ürün inovasyon 
üzerinde pozitif bir etkisi bulunmaktadır. 
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İnovasyon performansını, “İnovasyon Etkililiği” ve 
“İnovasyon Verimliliği” olmak üzere ikiye 
ayırmışlardır. 
“İnovasyon Etkililiği” için performans göstergeleri: 

• Tedavülden kalkan ürünlerin yerine yenilerini 
koyma 

• Ana ürün alanını yeni ürünlerle genişletme 
• Ürün gamını, ana ürün alanı dışındaki 

ürünlerle genişletme 
• Çevre dostu ürünler geliştirme 
• Pazar payının evrimi 
• Yurtdışında yeni pazarlar açma 
• Yurtiçinde yeni hedef gruplar açma 

“İnovasyon Verimliliği” için performans göstergeleri: 
• İnovasyon projesi geliştirme süresi (ortalama) 
• İnovasyon projesinde çalışma saati (ortalama) 
• Her bir inovasyon projesinin maliyeti 

(ortalama) 
• İnovasyon projesinin verimliliğinden tatmin 

düzeyi 
Bu sorular işletmelere yöneltilmiş ve son üç yıldaki 
performanslarını rakipleri ile karşılaştırmaları 
istenmiştir. 
 

İnovasyon performansı, girişimcilik oryantasyonu ve işletme 
performansı ilişkisi arasında arabulucu etki (mediating effect) 
göstermektedir. Buna göre, girişimcilik oryantasyonunun 
inovasyon performansı üzerinde olumlu yönde etkisi 
bulunmaktadır. İnovasyon performansının işletme performansı 
üzerindeki etkisi de olumlu yöndedir. 
 
Girişimcilik oryantasyonu ve inovasyon performansı arasındaki 
ilişkide, örgütsel öğrenme kapasitesi de önemli rol 
oynamaktadır. Zira örgütsel öğrenme kapasitesi, bilginin 
inovasyona dönüştürülmesini kolaylaştırmaktadır. 

 
2. Yöntem 

Bu çalışmanın hedef evrenini, Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma Bakanlığı’nın 
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması esasına göre oluşturulmuş ve Kocaeli, 
Sakarya, Bolu, Düzce, Yalova illerini kapsayan TR42 Doğu Marmara Bölgesi’nde yer 
alan teknopark ve teknokentlerde faaliyet gösteren bilişim işletmeleri oluşturmaktadır. 
Teknopark ve teknokentlerin evren olarak seçilmelerinin sebebi, bölgede yer alan 
bilişim işletmelerinin ağırlıklı olarak bu kurumlarda yerleşik olmalarıdır. Araştırmanın 
hedef evrenini tespit için ilgili teknopark ve teknokentlerin internet sayfaları incelenmiş 
ve bilişim işletmeleri belirlenmiştir.  

Çalışmanın ulaşılabilir evrenini ise yazılım ürünlerine odaklanan ve işletme 
merkezleri araştırma sahasında bulunan işletmeler oluşturmaktadır. İşletme merkezleri 
farklı illerde olan fakat araştırmanın yürütüldüğü teknopark ve teknokentlerde şubesi 
bulunan işletmeler ulaşılabilir evrene dâhil edilmemişlerdir. Bu işletmelerin araştırma 
dışında tutulmalarının nedeni, araştırma sorularına cevap verebilecek pozisyonda 
çalışan personellerinin söz konusu şubelerde bulunmamasıdır.  
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Araştırmada amaçsal örnekleme yöntemlerinden “ölçüt örnekleme (criterion 
sampling)” tekniği kullanılmıştır. Ölçüt örnekleme, örneklem birimine önceden 
belirlenen ölçütü karşılayan birimlerin (kişi, nesne v.s) dâhil edildiği örneklem türüdür 
(Büyüköztürk ve diğ, 2013, s. 91). Araştırmada örneklem kriteri olarak “yazılım 
ürünlerine odaklanma ve başarılı inovasyonlar gerçekleştirmiş olma” kriterleri dikkate 
alınmıştır. Bu kapsamda Gebze Teknopark’ta bulunan 20 işletme, Kocaeli Teknopark’ta 
bulunan 19 işletme, Sakarya Teknokent’te yerleşik 6 işletme ve Bolu Teknokent’te yer 
alan 1 işletmeden oluşan, toplam 46 işletme çalışmanın örneklemini oluşturmuştur.  

Çalışmada veri toplama tekniği olarak yarı-yapılandırılmış görüşme yöntemi 
tercih edilmiştir. Diğer bir ifadeyle açık uçlu soruların bulunduğu bir görüşme formu 
eşliğinde katılımcılarla görüşülmüş, gerektiğinde ek sorular sorularak katılımcıların 
görüşlerini daha detaylı bir biçimde toplama yoluna gidilmiştir. 

Görüşme formu hazırlanırken, kapsamlı bir literatür çalışması yapılmış ve sorular 
belirlenmiştir. Görüşme formunda yer alan sorular dört başlık altında toplanmıştır. İlk 
başlıkta katılımcı işletmelerin inovasyon sürecinde fikir üretme performansını ortaya 
çıkaran sorular bulunmaktadır. İkinci başlıkta, deneme sürümü oluşturma performansını 
ortaya çıkaran sorular yer almaktadır. Üçüncü başlık, tam sürüm ürün üretme 
performansını ortaya çıkaran soruları içermektedir. Dördüncü başlık ise ürünün satış 
performansını ortaya çıkarmaya yönelik sorulardan oluşmaktadır.  

Belirlenen bilişim işletmelerinin adreslerine görüşme davet mektubu postalanmış, 
bir ay sonunda işletmelerden yeterli geri dönüş alınamamıştır. Ardından işletmelere 
telefon aracılığıyla ulaşılmış ve görüşme talebi iletilmiştir. Katılımcıların iş yoğunluğu 
sebebiyle randevu alma sürecinde zorluklar yaşanmıştır. Randevuların ileri tarihlere 
verilmesi, araştırma süresini uzatmıştır.  

Telefon görüşmeleri neticesinde Sakarya ve Bolu Teknokent’teki işletmeler çeşitli 
nedenlerle araştırma sürecine dâhil olmak istemediklerini ifade etmişlerdir. Neticede, 
ulaşılan işletmelerden Gebze Teknopark’taki 6 işletme ve Kocaeli Teknopark’taki 4 
işletme olmak üzere toplam 10 işletme görüşme talebine olumlu yanıt vermiştir. 

Görüşme tarih ve saatleri araştırmacı ve katılımcılar tarafından belirlenmiştir. 
Görüşmeler 02-12.06.2015 tarihleri arasında katılımcıların uygun gördüğü yerlerde 
gerçekleştirilmiş, veri kaybını önlemek adına katılımcıların izniyle iki adet ses kayıt 
cihazı kullanılmıştır. Görüşmeye başlamadan önce katılımcı kimliklerinin ve verilen 
bilgilerin gizli tutulacağı özellikle vurgulanmıştır. Görüşmeler, önceden belirlenen 
görüşme formuna uygun bir biçimde yürütülmüştür. Görüşme süreleri 30 ila 40 dakika 
arasında gerçekleşmiştir. Çalışma kapsamında toplanan veriler, “betimsel analiz” ve 
“içerik analizi” yöntemlerinin birlikte kullanımıyla analiz edilmiştir. 

3. Bulgular 
Bulguların sunumunda, işletme yöneticilerinin kimlik bilgilerinin gizli kalması 

amacıyla her bir katılımcıya bir kod verilmiştir. Her bir yönetici için, “1. Katılımcı = 
1.K”, “2. Katılımcı= 2.K” şeklinde 1’den 10’a kadar kodlama yapılmıştır. Ayrıca her bir 
katılımcı kodu aynı zamanda o katılımcının yöneticisi olduğu işletmeyi ifade etmektedir 
(örn. 1. Katılımcı = 1. İşletme). Görüşme gerçekleştirilen katılımcıların 8 tanesi işletme 
sahibi, 2 tanesi ise işletmelerin ürün geliştirme yöneticileridir. İşletmeler ortalama 8,8 
çalışana sahip küçük işletmelerdir. Sadece 4. Katılımcı işletme, ortalamanın oldukça 
üzerinde çalışana sahip, orta büyüklükte bir işletmedir. 
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Katılımcı yöneticilerin sorulara verdikleri cevaplar neticesinde elde edilen veriler 
aşağıda Tablo 2’de sunulmaktadır. Yöneticilere, detaylı literatür taraması sonucunda 
dolaylı doğrulama mantığı ile elde edilmiş, inovasyon performansını ortaya 
çıkarabilecek toplam yirmi iki soru yöneltilmiştir.  

Yöneticilerin görüşme esnasındaki tavır ve ilgileri, sorulara verdiği cevaplar bir 
bütünlük içerisinde ele alınarak, öncelikle yöneltilen soruların inovasyon performans 
kriteri olabilme durumları “önemlilik düzeyleri” itibariyle değerlendirilmiştir. Daha 
sonra bu kriterler, araştırmaya katılan işletmelerin inovasyon süreci performansını 
ölçmek için kullanılmıştır. Soruların inovasyon performans kriteri olabilme durumlarını 
değerlendirmek için şöyle bir yöntem izlenilmiştir. Örneğin; 1. Soru ile ilgili olarak ilk 
önce her bir yöneticinin tepkileri ayrı ayrı değerlendirilip bireysel önemlilik durumu 
belirlenmiş daha sonra tüm yöneticilerin bakış açısı birlikte değerlendirilerek sorunun 
inovasyon performansı kriteri olabilme durumu ve önemlilik düzeyi tespit edilmiştir. 
Değerlendirme ölçütü olarak 1-5 arası alınan skorlar kullanılmıştır.1 Önemlilik düzeyi 
belirlendikten sonra ise 1. soru açısından araştırmaya katılan işletmelerin inovasyon 
süreci performansı değerlendirilmiştir.  

Diğer taraftan hâlihazırda inovasyon süreci performansının değerlendirmek için 
kullanılabilecek bir standart olmadığı için araştırmaya katılan işletme yöneticilerinin 
verdiği cevapların ortalaması standart kabul edilmiştir. Bu standardın altında kalan 
işletmelerin inovasyon süreci performansı düşük, üstüne çıkan işletmelerin inovasyon 
süreci performansı yüksek olarak değerlendirilmiştir.  

Tablo 2: Katılımcı Görüşleri: İnovasyon Süreci Performans Kriterleri 

 

                                                
1 Değerlendirme ölçütü (Olabilirlik İhtimali): 1 = “Çok Düşük”, 5 = “Çok Yüksek” 
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Tablo 2’deki birinci soruya ilişkin cevaplar incelendiğinde, “Bir Yıl İçerisinde 

Üretilen Fikir Sayısı” kriterinin önemlilik düzeyi 5’tir. Diğer bir ifadeyle, inovasyon 
sürecinin performansını göstermesi açısından çok önemli bir göstergedir. Bu soruya 
2.K. “Bir yılda, değişir o gerçi, ortalama 5 tane fikir doğuyordur,” cevabını verirken 3. 
K. “Geçen yıl ortaya çıkardığımız fikir sayısı 10 civarıdır,” şeklinde yanıtlamıştır. 9. ve 
10. katılımcılar ise “böyle bir sürecinin var olmadığını” belirtmişlerdir. Bununla birlikte 
verdikleri cevaplar farklılaşmakla birlikte katılımcıların bir yıl içerisinde ürettikleri yeni 
fikir sayısı minimum 1, maksimum 12 ve ortalama 5,75’tir. Bu ortalama dikkate 
alındığında 7 işletmenin skorunun düşük olduğu görülmektedir. Literatürde oluşan 
genel kanaatlerde göz önünde bulundurularak üretilen fikir sayısı bağlamında bir 
değerlendirme yapılacak olursa; ortalamanın üzerinde olan işletmeler, pazardaki 
fırsatları iyi görebilen, ihtiyaçları analiz edip bunları yeni ürün fikrine dönüştürebilen,  
çalışanlarını yeni fikirler üretmeye teşvik eden işletmeler olarak değerlendirilirken, 
ortalamanın altında kalan işletmeler ise mevcut müşterilerine çok fazla bağımlı 
oldukları için yeni fırsatları görmede zorluk yaşayan, fikir üretme sürecine özel olarak 
önem göstermeyen, çalışanlarını fikir üretme konusunda yeterince teşvik etmeyen 
işletmeler olarak yorumlanabilir.  

İkinci soruya ilişkin cevaplarda görüldüğü gibi “Bir Yıl İçerisinde Hayata Geçen 
Fikir Sayısı” kriterinin önemlilik düzeyi “Çok Yüksek” çıkmıştır. Katılımcılardan en 
yüksek skora sahip 3.K.  bir yılda hayata geçirilen fikir sayısını 2 olarak ifade ederken, 
8. K. “Sonuçlanan fikir olarak baktığımızda yılda 4 tanesini uygulamaya geçiriyoruz,” 
cevabını vermiştir. Katılımcıların yılda hayata geçirdikleri fikir sayısı ortalaması 2’dir. 
3. 5. ve 8. katılımcılar, ortalamanın üzerinde bir performans gösterirken diğer 
katılımcıların performansı ortalamanın altında kalmıştır. Literatürde yer alan 
tartışmalarla birlikte düşünüldüğünde; üretilen fikirleri uygulamaya geçirmekte 
ortalamanın altında kalan işletmelerin, aynı anda birkaç ürün projesini yönetme 
kabiliyetine sahip olmadıkları şeklinde bir yorum yapılabilir. Aynı şekilde bu işletmeler, 
az sayıda ürüne odaklanarak ürün başarılarını yükseltmeyi de hedeflemiş olabilirler. 
Diğer taraftan ortalamanın üzerinde fikri hayata geçiren işletmeler için çalışan 
bakımından ve finansal açıdan aynı anda birkaç projeyi yönetebilecek kabiliyete sahip 
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oldukları ve aynı anda birkaç ürüne odaklanma stratejisi izlemeye çalıştıkları yorumu 
yapılabilir. 

Üçüncü soruda görüldüğü gibi, “Fikir Üretme Aşamasında Çevredeki Unsurlarla 
Yapılan İşbirliği” kriterinin önemlilik düzeyi düşük (2) tür. Katılımcılar bu soruya açık, 
net cevaplar verememiş ve inovasyon süreçleri için vazgeçilmez bir unsur olarak 
görmemişlerdir. Örneğin, 1.K. “Üniversitelerle hiç işbirliği düşünmedik, yapmadık… 
önümüze çıkmadı, ha çıksaydı yapar mıydık, onu da bilmiyorum,” demiştir. 5. K. 
“Ağırlıklı olarak müşterilerimizle iş birliği yapıyoruz, rakiplerle veya araştırma 
kurumlarıyla pek olmuyor,” cevabını vermiştir. Bulgular incelendiğinde, 10. Katılımcı 
hariç tüm katılımcıların fikir üretme aşamasında müşterileri ile işbirliği yaptığı 
görülmektedir. 6. Katılımcı ise süreçte işletmenin fikir üretme sürecini tamamen kendi 
bünyesinde yürütmekte ve çevredeki unsurları söz konusu sürece dâhil etmemektedir.  
Katılımcıların büyük çoğunluğunun müşteriler dışında herhangi bir çevresel unsurla 
işbirliği yapmaması, söz konusu işletmelerin, üniversite ve diğer araştırma kurumları ile 
fikir üretme aşamasında nasıl bir işbirliği yapacaklarına dair yeterli bilgiye sahip 
olmadığı ve araştırma kurumları ile işbirliğinin işletmelerine sağlayacağı fayda 
konusunda çeşitli endişeler taşıdıkları şeklinde yorumlanabilir. Rakiplerle işbirliği 
yapılması konusunda ise bir önyargı mevcut olup katılımcıları kendi bünyelerinde fikir 
geliştirmeye itmektedir. 10. Katılımcı diğer katılımcılardan farklı olarak araştırma 
kurumları ile işbirliği yapmaktadır. Söz konusu katılımcı, “mevcut ürünün fikir 
aşamasındaki analizlerde üniversite hocaları ile beraber çalıştıklarını” ifade etmiştir. 
Böyle bir işbirliği işletmenin daha farklı fikirler üretmesine, analizlerinin daha isabetli 
olmasına yardımcı olabilir. 

Dördüncü soruda görüldüğü gibi, “Fikir Üretme Maliyeti” kriterinin önemlilik 
düzeyi orta (3) dır. Katılımcılardan 3.K. yöneltilen soruya “Şimdi bizdeki rakamsal 
olarak giderler ofis giderleri, eleman giderleri,” şeklinde yanıt verirken, 4. K. “İşin 
doğrusu öyle net bir rakam yok…cironun belki %1’i kadar bir maliyet olabilir,” 
cevabını vermiştir. 1., 2. ve 8. Katılımcılar, fikir üretme aşamasının kendileri için 
herhangi bir maliyet oluşturmadığını ifade etmişlerdir. Bu bulgular, söz konusu 
işletmelerin (1., 2. ve 8.) fikir üretme için özel bir çaba göstermediğine, detaylı ve farklı 
analizler yapmadığına işaret etmektedir. Fikir üretme aşaması için maliyete katlanan 4., 
5., 6., 7. ve 10. Katılımcılar ise fikir üretme aşamasında detaylı müşteri-pazar analizleri 
yapmakta ve söz konusu aşamaya özel bir önem atfetmektedir. 9. Katılımcı ise 
“müşterinin talebini olduğu gibi ürüne yansıttıkları için fikir geliştirme sürecine 
girmediklerini” ifade etmiştir. 

Beşinci soruda görüldüğü gibi, “Bilgi Birikiminden Faydalanma Düzeyi” 
kriterinin önemlilik düzeyi 4’tür. Kriterle ilgili sorunun katılımcılar tarafından net bir 
biçimde cevaplanması ve inovasyonun işletme içi bilgi birikiminden etkilenen bir süreç 
olması, kriterin önemlilik düzeyinin yüksek olmasına yola açmıştır. Bu kritere verilen 
cevaplara bakıldığında, 1.K. “Yüzde 100 faydalanıyoruz, o olmasa yeni fikri hayata 
geçiremeyiz,” yanıtını, 2.K. “Eskiye dönük bilginin en az yüzde 80’inden 
faydalanıyorsun,” cevabını vermiştir. Katılımcıların fikir üretme aşamasında geçmiş 
bilgi birikimlerinden faydalanma düzeyi ortalama yüzde 87,5’tir. Bulgulara göre, 
katılımcı işletmelerin tümünün fikir üretme aşamasında geçmiş ürünlerinden 
esinlendikleri, geçmiş ürün süreçlerinden edindikleri tecrübeleri kullandıkları yorumu 
yapılabilir. 9. ve 10. Katılımcılar “söz konusu sorunun kendi işletmeleri için uygun 
olmadığını, bugüne kadar yalnız bir ürün geliştirdiklerini” bildirmişlerdir. 
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Altıncı soruda görüldüğü gibi, “Deneme Sürümlerin Fikirleri Yansıtma Düzeyi” 
kriterinin önemlilik düzeyi 5’tir. Üretilen fikirlerin ürüne dönüştürülmesinin ilk aşaması 
olan deneme sürümü, fikirleri ne ölçüde yansıtırsa o kadar başarılı olduğu için önemlilik 
düzeyi çok yüksek çıkmıştır. Katılımcıların bu kritere ayrı bir önem atfettikleri 
gözlenmiştir. 2.K. “Deneme sürümüne geldiği zaman projenin benim gözümde yüzde 
70’i tamamlanmıştır,” cevabını vermiştir. 6. K. “Bir oran vermem gerekirse en az yüzde 
50’sini yansıtıyordur,” demiştir. Katılımcıların ürettikleri deneme sürüm ürünler, 
geliştirilen fikirleri ortalama yüzde 70 oranında yansıtmaktadır. Ortalamanın altında 
kalan işletmeler için; fikirlerini net bir biçimde ortaya koyamadıkları, ürünü geliştiren 
çalışanların mesleki becerilerinin geliştirilen fikirlerdeki unsurları hayata geçirmeye 
yetmediği, müşteri ihtiyaç ve taleplerinin eksik ve/veya yanlış analiz ettikleri yorumları 
yapılabilir. Ortalamanın üzerinde bir değere sahip işletmeler ise yeni ürün fikirlerini net 
bir biçimde ortaya koydukları, ürün geliştiricilerin sürece ve ürüne tamamen hâkim 
oldukları söylenebilir.   

Yedinci sorudaki, “Deneme Sürüm Aşaması Hata Düzeyi” kriterinin önemlilik 
düzeyi (4) yüksek çıkmıştır. Bu kriterin bu kadar yüksek çıkmış olması işletmelerin fikir 
üretme aşamasını daha dikkatlice yürütmeleri gerektiğinin vurgulanması ihtiyacını 
doğuruyor. Aksi takdirde ilk üründe ortaya çıkan hataların nihai ürün başarısını da 
olumsuz yönde etkileyeceği savunulabilir. Katılımcıların cevapları incelendiğinde ise  
önemlilik düzeyi yüksek bu kritere ilişkin verilen cevapların ortalamasının oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. 3. K. “Deneme sürümü boyunca hata sayısı çok büyük 
projelerde 25-30 tanedir,” 6. K. “yüzde 35-40 civarı” şeklinde yanıtlamıştır. 5. K. 
“Yüzde 10 filan desek o bile fazla yani,” cevabını vermiştir. 7. K. “İlk deneme olduğu 
için sık karşılaşıyoruz hatalarla,” demiştir. Bu durum fikir üretme sürecine yönelik bazı 
problemli durumlara işaret etmektedir. Diğer taraftan bu soruya sayısal olarak cevap 
verebilen katılımcıların deneme sürüm aşamalarını yakından takip edip hataları dikkatle 
izledikleri, sayısal cevap veremeyen işletmelerin ise deneme sürüm aşamalarında ortaya 
çıkan hataları izlemede bazı sorunlar yaşadıkları, sistematik bir hata kaydı yapıp 
düzeltme yoluna gitmedikleri, aksine hatalar oluştuğunda kapatmayı tercih ettikleri 
yorumu yapılabilir. 

Sekizinci sorudaki “Deneme Sürüm Ürün Oluşturma Süresi” kriterinin önemlilik 
düzeyi 4 (yüksek)’tür. Süre göstergesi, sektörün dinamizmine zamanında cevap 
verebilme potansiyelini ortaya koyduğu için performans açısından oldukça önemlidir. 
Katılımcı cevapları incelendiğinde; 2. K. bu soruyu, “En fazla 3 ay sürer,” şeklinde 
cevaplamıştır. 7. K. “Ortalama olarak 6 ay diyebiliriz,” yanıtını vermiştir. Verilere göre, 
katılımcıların deneme sürüm ürün oluşturma süresi ortalama 5,5 ay sürmektedir. 
İşletmeler ortalama süreye yakın bir müddette deneme sürüm ürünlerini 
oluşturmaktadırlar. Bu aşamayı ortalamanın üzerinde tamamlayan 6. Katılımcı ve 8. 
Katılımcı, üründen kaynaklanan özellikler ve kaynak yetersizliğinden dolayı bu 
aşamaya uzun süreler harcıyor olabilir. Soruya “bu aşamanın ne kadar sürdüğü 
konusunda bir cevap veremeyeceğini ifade eden” 10. Katılımcının ise deneme sürüm 
aşamasını yakından takip etmediği, ürün geliştirme planını süre bakımından izlemediği 
söylenebilir. 

Dokuzuncu sorudaki, “Deneme Sürüm Aşaması Bütçesine Uyum Düzeyi” 
kriterinin önemlilik seviyesi yüksektir (4). Maliyet göstergesi her zaman ve aşama için 
önemli bir performans göstergesi olmuştur. Bu kritere ilişkin iyi bir performans için ayrı 
bir bütçe ve kontrol mekanizmasının oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Katılımcıların 
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cevapları incelendiğinde; 1. ve 9. Katılımcılar deneme sürüm aşaması için ayrı bir bütçe 
belirlemediklerini, mevcut işletme bütçesinden karşıladıklarını ifade ettikleri 
görülmektedir. Bu bulgu, söz konusu işletmelerin deneme sürüm aşaması üzerine 
yeterince eğilmediği ve deneme sürüm maliyetlerini yeterince izlemediği yorumlarını 
doğurmaktadır. 2., 3., 4., 6., 7. ve 10. Katılımcıların deneme sürümü aşaması bütçesine 
uyum düzeyinin performansı oldukça yüksektir. Dolayısıyla ilgili işletmelerin deneme 
sürüm aşamasını önceden planladıkları ve etkili kontrol gerçekleştirdikleri söylenebilir. 
5. Katılımcının deneme sürümü bütçesini “genelde aşması”, 8. Katılımcının ise deneme 
sürümü bütçesini ortalama %20 aşması, bu işletmelerin ürün geliştirme planlamasında 
maliyet öngörülerini doğru yapamadığını gösterebilir. 

Onuncu soruda yer alan “Deneme Sürüm Aşamasında Çevredeki Unsurlarla 
Yapılan İşbirliği” kriterinin önemlilik düzeyi düşük (2) olarak gözlemlenmiştir. Fakat 
katılımcılar bu işbirliklerini inovasyon süreçleri için “olmazsa olmazlar” olarak 
görürken, tüm unsurları işbirliğine müsait görmemekte ve unsurlar arasında ayrıma 
gitmektedirler. Katılımcılardan 1. K. bu soruya, “Rakiplerle işbirliği olmaz, müşterilerle 
zaten mecbur,” yanıtını vermiştir. 8. K. “Rakiplerle hiçbir şekilde masaya oturma 
ihtimalimiz yok. Araştırma kurumlarıyla da olmuyor, sadece müşteriler,” ifadesini 
kullanmıştır. 3. ve 6. Katılımcılar hariç tüm katılımcılar deneme sürüm ürün aşamasında 
müşterileri ile işbirliği yapmaktadır. 3. ve 6. Katılımcının süreçte herhangi bir 
işbirliğinin olmaması durumu için, işletmelerin deneme sürüm ürün sürecini tamamen 
kendi bünyesinde yürüttüğü ve/veya çevredeki unsurları söz konusu sürece nasıl dâhil 
edebileceğini bilmediği yorumları yapılabilir. Diğer taraftan 1., 2., 4., 5. 7., 8., 9. ve 10. 
Katılımcılar, deneme sürüm ürün aşamasında müşteriler dışında herhangi bir unsurla 
işbirliği yapmamaktadır. Söz konusu işletmeler, araştırma kurumları ile deneme sürümü 
aşamasında nasıl bir işbirliği aşamasına gireceklerine dair yeterli bilgiye sahip değildir. 
Ayrıca, araştırma kurumları ile işbirliğinin işletmelerine katkı sağlamayacağını ifade 
ederken, Rakiplerle işbirliği yapılması konusunda, fikir üretme sürecinde olduğu gibi, 
bir önyargının mevcut olduğu görülmektedir. Bu durum katılımcı işletmeleri, 
ürünlerinin deneme sürümlerini sadece kendi bünyelerinde geliştirmeye itmektedir.  

On birinci sorudaki “Deneme Sürüm Ürünün Kalite Standartlarına Uyumu” 
kriterinin önemlilik düzeyi 4’tür. Katılımcıların bu kritere yönelik duyarlılığı yüksektir. 
Dolayısıyla sürece ilişkin önemli bir gösterge olarak düşünülebilir. Katılımcıların 
cevapları düşünüldüğünde; 4. K. “Yüzde 70 oranında uyduğunu söyleyebilirim,” 
derken, 6. K. “Yüzde 100 uyuyor diyebilirim,” yanıtını vermiştir. Verilere göre, 
katılımcıların deneme sürüm ürünlerinin belirlenmiş kalite standartlarına uyum düzeyi 
oldukça iyi (ortalama yüzde 87) dir. Bu bulgulara göre katılımcıların deneme sürümler 
için kalite standartları belirlediği ve bu standartlara uyum için azami dikkat gösterdikleri 
söylenebilir. 10. Katılımcının bu soruya net bir cevap verememesi söz konusu 
işletmenin deneme sürüm ürünleri için kalite standardı belirlemediğini gösterebilir. 

On ikinci sorudaki “Deneme Sürümü Ürünün Müşteri Beklentilerini Karşılama 
Düzeyi” kriterinin önemlilik düzeyi çok yüksek çıkmıştır. Bu göstergenin performans 
kriteri olarak kabul edilme imkânı oldukça fazladır. Katılımcıların bu kriter üzerinde 
önemle durduklarını vurgulamışlardır. Katılımcı cevapları incelendiğinde; 3.K. “Yüzde 
100,” yanıtını, 4. K. “Diyebilirim ki yüzden 90 sağlayabiliyoruz,” cevabını vermiştir. 
Tüm katılımcıların deneme sürüm ürününün müşteri beklentilerini karşılama düzeyi 
ortalama yüzde 85’tir. 6. ve 8. Katılımcılar ortalamanın oldukça altında kalmışlardır. Bu 
bulgulara göre 6. ve 8. Katılımcıların müşterilerin taleplerini ve ihtiyaçlarını doğru bir 
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biçimde analiz edip deneme sürüm ürüne yansıtmakta zorluk yaşadıkları söylenebilir. 
Ortalamanın üzerinde müşteri memnuniyeti sağlayan katılımcıların ise fikir 
aşamasından başlayıp deneme sürüm ürünün ortaya çıkarılmasına kadar olan süreçte 
müşteri taleplerini doğru bir biçimde ürüne yansıttıkları yorumu yapılabilir. 

On üçüncü sorudaki “Tam Sürüm Aşamasına Geçen Ürün Sayısı” kriterinin 
önemlilik düzeyi çok yüksektir (5). Katılımcılar bu kriteri işletmeler için hayati öneme 
sahip bir gösterge olarak değerlendirmektedirler. Katılımcı cevapları incelendiğinde; 1. 
K., “Hepsi geçiyor, bugüne kadar geri dönen projemiz olmadı,” yanıtını, 3. K. “Deneme 
sürümünde bıraktığımız ürün olmuyor,” cevabını vermiş, 8. K. ise, “Ortalama yüzde 
80’ini tam sürüme geçiriyoruz,” ifadesini kullanmıştır. Elde edilen verilere göre, 5. 
Katılımcı ile 8. Katılımcı haricindeki tüm katılımcıların bütün deneme sürüm ürünleri 
tam sürüme geçmektedir. Bu durum, deneme sürüm ürünün müşteriler tarafından kabul 
gördüğünün bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. 5. ve 8. katılımcıların bazı deneme 
sürüm ürünlerinin, tam sürüme geçememesi ise deneme sürüm ürününün müşteri 
ihtiyaçlarını tam yansıtmadığından işletmeler tarafından terk edilme durumu ile 
açıklanabilir.  

On dördüncü sorudaki “Tam Sürüm Ürün Oluşturma Süresi” kriterinin önemlilik 
düzeyi çok yüksek (5) çıkmıştır. Süre, katılımcılar tarafından süreç performansı 
ölçümünde kullanılan önemli bir gösterge olarak gözlemlenmiştir. Katılımcı cevapları 
incelendiğinde; 6. K., “Ortalama olarak 18 ay diyebiliriz,” cevabını, 2. K., “yaklaşık 3 
aylık bir sürede,” yanıtını vermiştir. Diğer katılımcıların cevapları birlikte 
değerlendirildiğinde işletmelerin tam sürüm ürün oluşturma sürelerinin ortalama 9,6 ay 
olduğu anlaşılmaktadır. 2.K., 3.K., 8.K. ve 9. Katılımcılar ortalamanın altında daha hızlı 
bir sürede süreci tamamlarken diğerleri ortalamanın üstünde ve daha uzun bir sürede bu 
aşamayı tamamlamaktadırlar. Ortalamanın altında bir sürede tam sürüm ürünü 
tamamlayan işletmelerin deneme sürümü aşamasının sonunda ürünü büyük ölçüde 
tamamladığı, tam sürüm aşamasında ise küçük iyileştirmeler ve müşteri isteklerine 
uygun bazı ilaveler yaptığı anlaşılmaktadır. Ortalama sürenin üzerinde tamamlayan 
katılımcıların ise özellikle deneme sürümlerinin başarısız geçmesi, deneme sürüm 
aşamasından sonra ortaya çıkan yazılım hatalarının yüksek olması, müşterilerden gelen 
değişiklik taleplerinin çok fazla olması gibi nedenlerle tam sürüm aşamalarının uzun 
sürdüğü yorumu yapılabilir. Ayrıca, ortalamanın oldukça üzerinde bir sürede 
tamamlayan işletmelerin, diğer katılımcılara kıyasla çok daha kapsamlı ürünler ürettiği 
söylenebilir.  

On beşinci sorudaki, “Tam Sürüm Aşamasında Çevredeki Unsurlarla Yapılan 
İşbirliği” kriterinin önemlilik düzeyi düşük çıkmıştır. Katılımcılar, bu aşamadaki 
işbirliğini çok önemsememektedir. Bu aşamada katılımcıların çevresel unsurlardan 
hangileri ile işbirliği yaptıklarına yönelik verdikleri cevaplar incelendiğinde; 7. K., 
“Müşteriyi dahil etmeye çalışıyoruz,” yanıtı vermiştir. 8. K., “Müşterilerle işbirliği 
yapıyoruz, diğer unsurlarla yok,” şeklinde cevaplamıştır. Verilere göre 9. Katılımcı 
hariç tüm işletmeler tam sürüm aşamasında müşterilerle işbirliği yapmaktadırlar. 6. 
Katılımcı ve 10. Katılımcılar araştırma kurumları ile işbirliği yaptıklarını belirtmişlerdir. 
Bu cevaplar doğrultusunda işletmelerin çevresel unsurlarla işbirliği profilinin zayıf 
olduğu, birçok unsuru etkili bir şekilde değerlendiremediği, daha üst düzey bir 
performans için çeşitli ilişki ağları oluşturma konusunda bir takım çalışmalar yapmaları 
gerektiği söylenebilir.  
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On altıncı sorudaki “Tam Sürüm Aşaması Hata Düzeyi” kriterinin önemlilik 
düzeyi yüksek (4) çıkmıştır. Ürün hataları performans ölçümü için önemli bir gösterge 
olarak değerlendirilebilir. Katılımcıların tam sürüm aşamasında karşılaştıkları hatalar ile 
ilgili soruya verdikleri cevaplar farklılık arz etmektedir. 2. Katılımcının tam sürüm ürün 
performansı oldukça başarılıdır. Bu bulguya göre söz konusu işletme, deneme 
sürümünden sonra ortaya çıkan hataları giderebilmekte ve müşterilerin ek taleplerini 
düzgünce ürüne yansıtabilmektedir. 4., 5., 6., 8. ve 10. Katılımcıların verdikleri 
cevaplar, performansları hakkında yorum yapılmasına engel teşkil etmektedir. Bu 
işletmelerin tam sürüm aşamasındaki hataları sistematik bir biçimde takip edip kayıt 
altına almadıkları düşünülmektedir. 1., 3., 7. ve 9. Katılımcıların verdikleri cevaplar 
dikkate alındığında ise bu işletmelerin sürece ilişkin performansı nispeten daha iyi 
olarak değerlendirilebilir. 

On yedinci sorudaki “Tam Sürüm Ürünün Kalite Standartlarına Uyumu” 
kriterinin önemlilik düzeyi yüksek (4) çıkmıştır. Bu kriter sürece ilişkin performansı 
ölçmek adına oldukça önemlidir. Katılımcıların cevapları incelendiğinde; 1.K. “Yüzde 
80 uyuyor,” yanıtını, 3. K. “Yüzde 95’in üzerinde uyum gösteriyoruz,” cevabını 
vermiştir. Verilere göre, katılımcıların tam sürüm ürünün kalite standartlarına uyumu 
ortalama yüzde 92’dir. Bu oldukça iyi bir performanstır. Dolayısıyla işletmelerin, nihai 
üründe tüm eksik ve hataları giderip müşterilerin geri dönüşlerini ürüne doğru bir 
biçimde yansıtarak kalite standartlarını yükselttikleri görülmektedir. Kalite 
standartlarına uyumu ortalamanın altında kalan işletmelerin ise hataları iyileştirme, 
müşteri geri dönüşlerine doğru bir biçimde cevap verme konusunda eksiklikleri olduğu 
anlaşılmaktadır. 

On sekizinci sorudaki, “Tam Sürüm Aşaması Bütçesine Uyum Düzeyi” kriterinin 
önemlilik düzeyi yüksektir (4). Maliyet yönetiminin başarı düzeyinin, performans 
ölçümü için önemli olduğu söylenebilir. Katılımcı cevapları incelendiğinde; 4.K. 
“Yüzde 90 oranında bütçemize uyuyoruz,” yanıtını vermiştir. 6. K. “Ekstralar çıkmıyor 
diyemem ama yüzde 90 uyuyoruz,” cevabını vermiştir. 2., 3., 4., 6., 7., 8. ve 10. 
Katılımcıların tam sürüm ürün aşamasında belirledikleri bütçeye uyum düzeyi ortalama 
yüzde 93,5’tir. Bu durum ilgili işletmelerin tam sürüm ürün aşamasındaki maliyet 
hedeflerini büyük ölçüde tutturdukları, bütçe yönetimini doğru yaptıklarını 
göstermektedir. 5. Katılımcı ise tam sürüm aşamasında bütçelerini “çoğunlukla aştığını” 
ifade etmiştir. Buna göre söz konusu işletme maliyet analizlerini doğru yapamamakta ve 
bütçesini aşmak zorunda kalmaktadır. 1. ve 9. Katılımcılar tam sürüm aşaması için ayrı 
bir bütçe belirlemediklerini ifade etmiş, mevcut işletme bütçesinden karşıladıklarını 
bildirmişlerdir. Bu bulgu, söz konusu işletmelerin tam sürüm aşaması üzerine yeterince 
eğilmediği, tam sürüm maliyetlerini izlemediği yorumlarını doğurmaktadır.  

On dokuzuncu sorudaki “Yeni Ürünlerin Toplam Satış Miktarı Üzerindeki Etkisi” 
kriterinin önemlilik düzeyi çok yüksek çıkmamıştır (3). Bu kriter inovasyon sürecinin 
satış kısmının başarısını gösteren oldukça önemli bir gösterge olmasına karşın, 
katılımcıların yeterince ilgisini çekmediği gözlenmiştir. Katılımcı cevapları 
incelendiğinde; 1. K., “Hiç öyle bir oran yok… hiç de düşündüğüm bir şey değil,” 
cevabını vermiştir. 5. K. “Yüzde 20 civarı,” yanıtını vermiştir. 1., 2., 3. ve 7. 
Katılımcılar, bu soruya net cevap verememişlerdir. Bu bulgu, söz konusu işletmelerin 
yeni ürün satışlarını iyi izlemediklerine ve diğer ürün satışları ile karşılaştırmadıklarına 
işaret etmektedir. 4., 5. ve 8. Katılımcıların yeni ürün satışları, toplam satışların yüzde 
20’sine tekabül etmektedir. Bu işletmelerin yöneticileri “bahsedilen satış oranının ilk yıl 
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için olduğunu, ilerleyen yıllarda oranın yükseldiğini” ifade etmişlerdir. 6. Katılımcı, 
tüm katılımcılar arasında en inovatif işletme olarak öne çıkmaktadır, çünkü yeni ürün 
satışları toplam satışlarının yüzde 70’ini karşılamaktadır. 9. Katılımcı “tamamen müşteri 
bağımlı bir işletme olduklarını, dışarıya ürün satmadıklarını, o nedenle bu sorunun 
kendilerine uygun olmadığını” ifade etmiştir. 10. Katılımcı ise “henüz bir ürüne sahip 
olduklarını, karşılaştırma imkânlarının olmadığını” belirtmiştir. 

Yirminci sorudaki, “Yeni Ürünlerin Müşteri Memnuniyeti Sağlama Düzeyi” 
kriterinin önemlilik düzeyi yüksek (4) çıkmıştır. Bu kriter süreç performansını ölçen 
önemli bir gösterge olabilir. Katılımcı cevapları incelendiğinde; 1.K. “Yüzde 100 
sağlarız,” cevabını vermiştir. 5. K., “Müşteri memnuniyeti bizim için önemli, yüzde 
75’ten aşağı düşürmemeye çalışıyoruz,” şeklinde yanıtlamıştır. Katılımcıların yeni 
ürünlerinin müşteri memnuniyeti sağlama düzeyi ortalama yüzde 95’tir. 5. Katılımcı 
dışındaki tüm katılımcıların yeni ürünlerinin müşteri memnuniyeti sağlama düzeyi 
ortalamaya yakındır. Bu bulgulara göre, katılımcıların yeni ürün geliştirme süreci 
neticesinde ortaya koydukları ürünlerin genel anlamda müşterilerini tatmin ettiği 
söylenebilir.  

Yirmi birinci sorudaki “Yeni Ürünlerin Toplam Ciro Üzerindeki Etkisi” kriterinin 
önemlilik düzeyi çok yüksek çıkmamıştır (3). Bu kriter, sürece ilişkin önemli bir 
gösterge olmasına rağmen katılımcıların ilgisini çekmemiştir. Tablo 3’te görüldüğü gibi 
katılımcıların bu soruya verdikleri cevaplar çeşitlidir. 2., 3., ve 7. Katılımcılar bu soruya 
net cevap verememişlerdir. Bu bulgu, bahsedilen işletmelerin yeni ürünlerin satışlarını 
takip edip cirolarına olan etkilerini incelemediklerini göstermektedir. 1., 4., 5., 6., ve 8. 
Katılımcılar yeni ürünlerinin toplam ciroları içerisindeki payı ortalama yüzde 32’dir. 6. 
Katılımcının yeni ürün satışlarının toplam ciro içerisindeki etkisi ortalamanın hayli 
üzerindedir. Bu bulgu, söz konusu işletmenin inovatif ürün satışına dayalı bir seyir 
izlediğini göstermektedir. Ortalamanın altında kalan işletmeler, “ilerleyen yıllarda yeni 
ürünlerin satışlarının cirolarında daha önemli yer tuttuğunu” belirtmişlerdir. 10. 
Katılımcının tek bir ürünü olduğu için toplam cirosunun tamamını tek ürünün satışı 
oluşturmaktadır, bu nedenle ortalama hesabına dâhil edilmemiştir.  

Yirmi ikinci sorudaki, “Yeni Ürünlerin Toplam Kâr Üzerindeki Etkisi” kriterinin 
önemlilik düzeyi çok yüksek çıkmamıştır (3). Bir önceki soruda olduğu gibi bu kriterde 
(Kâr etkisi), sürece ilişkin önemli bir gösterge olmasına rağmen katılımcıların ilgisini 
çekmemiştir. Katılımcıların kritere yönelik yanıtları farklılık göstermektedir. 2., 3., ve 7. 
Katılımcılar, yeni ürünlerinin toplam kârları üzerindeki etkisi konusunda net cevap 
verememişlerdir. Bu bulgu, söz konusu işletmelerin yeni ürün satışlarının ertesinde 
ürünlerinin kârlılık analizlerini tam olarak gerçekleştirmediklerine işaret olabilir. 1., 4., 
5. ve 8. Katılımcıların ürettikleri yeni ürünlerin toplam kârlılık üzerindeki etkisi 
ortalama yüzde 22,5’tir. Söz konusu oranların “ilk yıl için olduğu, ilerleyen yıllarda bu 
oranın yükseldiği” katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. 6. Katılımcı, diğer 
katılımcılardan oldukça farklı bir kâr etkisine sahiptir. Yeni ürünlerin, işletme kârının 
yüzde 100’ünü etkiliyor olması, söz konusu işletmenin tamamen inovatif ürünlere 
odaklandığına işaret etmektedir. 10. Katılımcının tek bir ürünü olduğu için toplam 
kârının tamamı tek ürünün satışındandır, bu nedenle ortalama hesabına dâhil 
edilmemiştir.  

4. Sonuç ve Tartışma 
Bu çalışmada, işletmelerin inovasyon süreçlerinin performansını ölçmede 

kullanılabilecek göstergelerin nitel bir araştırma ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu 
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kapsamda, TR42 Doğu Marmara Bölgesi’nde yer alan teknopark ve teknokentlerdeki 
bilişim işletmelerinden yazılım ürünlerine odaklanmış işletmeler incelenmiştir. 

Çalışmada, yazılım ürünleri üreten bilişim işletmelerinin inovasyon süreci 
sırasıyla “Fikir Üretme Aşaması”, “Deneme Sürüm Aşaması”, “Tam Sürüm Aşaması” 
ve “Satış Aşaması” olmak üzere dört aşamaya ayrılmıştır. Her bir aşama için belirlenen 
sorular katılımcılara yöneltilmiş ve elde edilen bulgularla ilgili soruların bilişim 
işletmeleri için birer inovasyon performansı göstergesi olarak kullanıp 
kullanılamayacağı test edilmiştir. 

“Bir Yılda Üretilen Fikir Sayısı” ve “Bir Yılda Hayata Geçirilen Fikir Sayısı” 
bilişim işletmelerinin inovasyon performanslarını ölçmede kullanılabilecek iki 
göstergedir. Bu göstergelerin kullanılması işletmelerin fikir üretme süreçlerini 
sistematik bir biçimde izlemelerine yardımcı olacaktır. Nitekim Prajogo ve Ahmed 
(2006) ile Jiang ve Li (2009), “yeni ürün sayısı”, “alınan patent sayısı” gibi göstergeleri 
bu amaçla kullanmışlardır. “Bilgi Birikiminden Faydalanma Düzeyi” işletmelerin bilgi 
stokundan faydalanma konusunda genel bir fikir vermesi açısından önemli bir 
göstergedir ve performans ölçümünde kullanılabilir. 

“Fikir Üretme Aşaması Maliyeti” göstergesinin bilişim işletmeleri için bir 
performans göstergesi olarak kullanılmasının yerinde olacağı düşünülmektedir. Çünkü 
katılımcıların önemli bir kısmı fikir üretme aşamasını başlı başına bir aşama olarak 
görmekte ve pazar-ürün analizi için belirli bir bütçe ayırmaktadırlar. Dolayısıyla söz 
konusu bütçenin verimli kullanıp kullanılmadığının tespit edilmesi, inovasyonun fikir 
üretme aşamasının performansını ölçmede önem arz etmektedir. 

“Deneme Sürümlerin Fikirleri Yansıtma Düzeyi” deneme sürümün tasarım 
başarısı açısından önemli bir performans göstergesidir. Ayrıca işletmenin ürün 
fikirlerini ne kadar net biçimde ifade ettiğini gösterebilir. Dolayısıyla, bilişim 
işletmelerinin deneme sürümlerinin performansını gösteren bir boyut olarak 
kullanılabilir. 

“Deneme Sürüm Ürünün Müşteri Beklentilerini Karşılama Düzeyi” önemli bir 
göstergedir ve işletmeler tarafından kullanılmalıdır, çünkü ürünlerin deneme 
sürümlerinin belli müşterilere gönderildikten sonra onlardan alınacak geribildirimlerle 
üründe yapılacak değişiklikler, ürünün tam sürüm aşamasının başarısını ve piyasaya 
çıktığında müşteri tarafından kabulünü etkileyecektir. Katılımcıların tümünün bu 
gösterge için yüksek hedefler tutturmaya özen göstermeleri, bahsedilen performans 
boyutunun önemine işaret etmektedir.  Aynı şekilde, “Satış Aşaması”nda yer alan “Yeni 
Ürünlerin Müşteri Memnuniyeti Sağlama Düzeyi” göstergesi de inovasyon performansı 
ölçümünde kullanılabilir. Nitekim Driva, Pawar ve Menon (2000), “müşteri 
beklentilerini karşılama oranı”nın hem akademisyenler hem de özel sektör 
temsilcilerince önerilen performans göstergesi olduğuna vurgu yapmaktadır.  

“Deneme Sürüm Ürünün Kalite Standartlarına Uyumu” ve “Tam Sürüm Ürünün 
Kalite Standartlarına Uyumu” göstergeleri bu yorumlar ışığında bilişim işletmeleri 
tarafından kullanılabilecek göstergelerdir, çünkü “yüksek kalite – yüksek müşteri 
memnuniyeti” eşleştirmesi yapılabilir.  

“Tam Sürüm Aşamasına Geçen Ürün Sayısı”, deneme sürümü aşamasının genel 
performansını ortaya koyması açısından önemli bir performans boyutudur. Tam sürüm 
ürünler bilişim işletmeleri için nihai ürünlerdir, dolayısıyla bahsedilen performans 
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göstergesi, işletmenin nihai ürün üretebilme kapasitesine ışık tutabilir. Bu nedenle 
bilişim işletmeleri tarafından inovasyon performansı ölçümünde kullanılabilir. 

Katılımcılar standart cevaplar veremeseler de, önemlilik düzeyi yüksek “Deneme 
Sürüm Aşaması Hata Düzeyi” göstergesi, bilişim işletmelerinin deneme sürüm 
aşamalarının performansını ölçmek için önemli bir göstergedir ve verimliliği 
sağlamakta kullanılabilir. Aynı şekilde “Tam Sürüm Aşaması Hata Düzeyi” göstergesi, 
ürünlerin müşteriye sunulmadan önceki son hata durumunu vermesi açısından dikkate 
değer bir göstergedir.  

“Zaman”  ve “Maliyet” boyutları mutlaka dikkate alınması gereken performans 
boyutlarıdır. İşletmelerin karşılaştıkları rekabet baskısının önemli unsurlarından biri 
zamandır ve ek olarak işletmeler kaynaklarını verimli kullanmak zorundadır. Bu 
nedenler göz önüne alındığında, “Deneme Sürüm Ürün Oluşturma Süresi”, “Deneme 
Sürüm Aşaması Bütçesine Uyum Düzeyi”, “Tam Sürüm Ürün Oluşturma Süresi” ve 
“Tam Sürüm Aşaması Bütçesine Uyum Düzeyi” göstergelerinin, iki aşamanın da 
performans ölçümünde kullanılması önem arz etmektedir. Nitekim Driva, Pawar ve 
Menon (2000) ve Mallick ve Schroeder (2005), inovasyon performansının ölçümünde 
zaman ve maliyet göstergelerini kullanmışlardır. 

Her ne kadar araştırmada önemlilik düzeyi yüksek çıkmasa da, “Satış Aşaması” 
için “Yeni Ürünlerin Toplam Satış Miktarı Üzerindeki Etkisi”, “Yeni Ürünlerin Toplam 
Ciro İçerisindeki Etkisi” ve “Yeni Ürünlerin Toplam Kâr İçerisindeki Etkisi” 
göstergeleri inovasyon performansı ölçümünde kullanılabilir. Bu sayede ürünün 
işletmeye rekabet avantajı kazandırıp kazandırmadığı ölçülebilir. Ayrıca, inovasyonun 
finansal sonuçları tespit edilerek işletmenin rekabet stratejilerine etkisi 
değerlendirilebilir. Örneğin Hoonsopon ve Ruenrom (2012) ve Guan ve Yam (2015) 
söz konusu boyutları inovasyon performansı ölçümünde kullanmışlardır. 

Sonuç olarak, aşağıda tablo 3’teki göstergeler bilişim sektöründeki işletmelerin 
inovasyon süreçlerinin performansını ölçmek amacıyla kullanılabilecek kriterler olarak 
değerlendirilebilir: 

Tablo 3: İnovasyon Süreci Performans Ölçüm Kriterleri 
 
“Fikir Üretme Aşaması” 
• Bir Yılda Üretilen Fikir Sayısı  
• Bir Yılda Hayata Geçirilen Fikir Sayısı 
• Fikir Üretme Aşaması Maliyeti 
• Bilgi Birikiminden Faydalanma Düzeyi 
 
“Deneme Sürümü Aşaması” 
• Deneme Sürümlerin Fikirleri Yansıtma 

Düzeyi 
• Deneme Sürüm Ürün Oluşturma Süresi 
• Deneme Sürüm Aşaması Bütçesine Uyum 

Düzeyi 
• Deneme Sürümü Ürünün Müşteri 

Beklentilerini Karşılama Düzeyi 
• Deneme Sürüm Ürünün Kalite Standartlarına 

Uyumu 
• Deneme Sürüm Aşaması Hata Düzeyi 

 

 
“Tam Sürüm Aşaması” 
• Tam Sürüm Aşamasına Geçen Ürün Sayısı 
• Tam Sürüm Ürün Oluşturma Süresi 
• Tam Sürüm Aşaması Hata Düzeyi 
• Tam Sürüm Aşaması Bütçesine Uyum Düzeyi 
• Tam Sürüm Ürünün Kalite Standartlarına 

Uyumu 
 
“Satış Aşaması” 
• Yeni Ürünlerin Müşteri Memnuniyeti Sağlama 

Düzeyi 
• Yeni Ürünlerin Toplam Satış Miktarı Üzerindeki 

Etkisi 
• Yeni Ürünlerin Toplam Ciro İçerisindeki Etkisi 
• Yeni Ürünlerin Toplam Kâr İçerisindeki Etkisi 
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Extensive Summary 
Introduction 

The purpose of this study is to define innovation performance measurement 
criteria for firms that can be used to measure the performance of innovation process and 
measure the participant firms’ performance through these criteria.  

An efficient management process includes performance measurement. Firms have 
to measure their innovation performance in order to get satisfactory results from their 
innovation projects. For this intent, we try to define a set of innovation performance 
measurement criteria for IT firms. 

In literature, most of the studies about innovation performance measurement 
focuses on measuring the innovation performance of firms with performance criteria 
that already exist. These studies take the innovation as an output and measure the 
performance of this output using criteria that only take the financial and marketing 
performance into consideration. Indicators like “Share of New Product Sales in Total 
Sales”, “Consumer Acceptance Ratio of New Product”, “Share of New Product 
Turnover” are usually used to measure innovation performance in these studies.  But in 
this research, we take the innovation as a “process” and divide it into four stages for IT 
(software-oriented) firms. 

Method 
In research, we used qualitative research method because we try to define a set of 

measurement criteria instead of testing hypothesis with quantitative dataset. Data are 
collected through the interviews conducted with managers of IT firms. We used 
interview method to gather data as detailed information about the innovation processes 
of IT firms have to be collected.  

Target population of our research consist of 180 IT firms at technoparks located in 
TR42 East Marmara Region, which is classified by Republic of Turkey Ministry of 
Development and includes provinces of Kocaeli, Sakarya, Bolu, Düzce and Yalova. We 
used criterion sampling method for sampling. As there are many kinds of IT products, 
we chose the firms which focus on software production. Our sample consists of 20 firms 
from Gebze Teknopark, 19 firms from Kocaeli Teknopark, 6 firms from Sakarya 
Teknopark and 1 firm from Bolu Teknopark. None of the firms located in Düzce 
Teknopark meets our sampling criteria and Yalova does not have a technopark. 
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An invitation letter about interview sent to firms but as there were no answers sent 
from firms, we reached each firm by phone to get interview permission. After this 
period, 6 firms from Gebze and 4 firms from Kocaeli accepted to make interview. We 
made totally 10 interviews. 

Opinions of participant managers are recorded and analyzed with descriptive and 
content analysis techniques. 

Findings 

In this research, the innovation process of an IT (software-oriented) firm is 
divided into four stages: “Idea Generation”, where the idea of a new product is created; 
“Beta Version Development”, where the very first version of a software is introduced 
and send to the lead customers in order to obtain their feedbacks; “Full Version 
Development”, where the last version of a software is developed with the help of 
customer feedbacks and “Sale”, where the product is launched to the market. 

Measurement results show that these firms do not place importance on “Idea 
Generation” stage. New product ideas often come from customers or accidentally. “Beta 
Version Development” stage is important for firms because it is the root of the product 
and firms can see what the consumers demand with the product (software). Performance 
results indicate that the performance of this stage is high for participant firms. “Full 
Version Development” stage is also crucial for firms as the final product is developed 
and overall performance of this stage is high as well. Finally, although the managers of 
participant firms state that they place emphasis on “Sale” stage, measurement results 
show that this stage must be studied, analyzed and evaluated carefully. 

Conclusion 
As a result, we define a set innovation process performance measurement criteria 

for each stage:  
Criteria for Idea Generation Step: Number of Ideas Generated in a Year, Number 

of Ideas Implemented in a Year, Idea Generation Cost, Level of Exploitation from 
Knowledge Stock.  

Criteria for Beta Version Development Step: Idea Reflection Level of Beta 
Version, Duration of Beta Version Development, Level of Accordance to Beta Version 
Development Budget, Level of Meeting Customer Expectations, Level of Meeting 
Quality Standards, Beta Version Error Level. 

Criteria for Full Version Step: Number of Products Proceeded to Full Version, 
Duration of Full Version Development, Full Version Error Level, Level of Accordance 
to Full Version Development Budget, Level of Meeting Quality Standards. 

Criteria for Sale Step: Level of Meeting Customer Expectations, Effect of New 
Products on Total Sales, Effect of New Products on Total Turnover, Effect of New 
Products on Total Profit. 
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Abstract 

The main objective of this research is to determine the demographic variables that 
affect job satisfaction and organizational commitment attitudes via CHAID analysis 
which is one of the decision tree techniques. CHAID analysis creates sub-clusters by 
grouping the factors that affect the dependant variable in line with their importance 
levels and allows the results to be understood and interpreted more easily by displaying 
the relationship between variables visually. The research was carried out with 821 
employees working in five star accommodation businesses in Alanya, Turkey. Survey 
forms were used as data collection tool. The collected data were analyzed by descriptive 
statistics, cluster analysis and CHAID analysis. The results of the research point a 
strong positive relationship between organizational commitment and job satisfaction. 
According to the CHAID analysis results, age was the dominant demographic variable 
influential on job satisfaction and organizational commitment attitudes. It was also 
found that job satisfaction and organizational commitment scores of the employees 
differ significantly in terms of department, marital status, education, status and gender. 
As a result of CHAID analysis it was determined that “the housekeeping, bar and 
kitchen department employees in the age range of 18 to 27" and "the married male 
employees in the age range of 28 to 37” predominantly have negative job satisfaction 
and organizational commitment attitude. Another result of CHAID analysis has also 
revealed that “high school and college graduate employees in the age range of 38 to 47” 
and “48 and over” totally have positive attitude in terms of job satisfaction and 
organizational commitment. 

Keywords: Demographic Variables, Job Satisfaction, Organization 
Commitment, Accommodation Business, CHAID Analysis, Alanya 
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Introduction 

Job satisfaction and organizational commitment are two of the most prevalent 
work attitudes examined in the business and organizational literature (Mohammed and 
Eleswed, 2013: 43). Job satisfaction and organizational commitment are among the 
most commonly researched topics in organizational behavior and management literature 
because of being considered as the most important criteria in determining the 
organizational health (Suma and Lesha, 2013: 42). The researchers indicate that job 
satisfaction is an important issue due to particular reasons as increasing productivity and 
performance (Sarwar and Ogre, 2013; Sousa-Poza and Sousa-Poza, 2000; 
Çekmecelioğlu, 2006), providing consumer satisfaction and loyalty (Fosam et al., 1998; 
Bansal et al., 2001) reducing absenteeism and the staff turnover rate (Harrison et al., 
2006; Chen, 2008; Shields and Price, 2002; George, 1992; Organ and Ryan, 1995; 
Judge and Locke, 1993; Tett and Meyer, 1993), predicting the organizational citizenship 
behavior in a positive way (Kose et al., 2003), the happiness of the employees for what 
they are doing (Judge and Watanabe, 1993).  

In this regard, researchers and theorists have identified that organizational 
commitment allows employees to believe strongly in the objectives and values of the 
organization, to strongly desire maintaining their organizational memberships (Mathieu 
and Zajac, 1990; Allen and Meyer 1996; Testa, 2001), affecting work performance in a 
positive way (Jamal, 2011), showing an adverse relationship with intention to leave the 
job or absenteeism (Mowday et al., 1982; Cohen, 1993; Vandenberghe and Tremblay 
2008; Alen and Meyer, 1990; Meyer and Allen, 1991), showing positive impact on 
efficiency, productivity and creativity (Lashley and Lee-Ross, 2003) and predicting the 
organizational citizenship positively (Mammen et al., 2011; Meyer and Allen, 1997). 
Therefore, the concepts of job satisfaction and organizational commitment have become 
one of primary focus of the researches carried out in the area of management and 
organization (Westover and Taylor 2010; Börü and Güneşer, 2005: 139).  

In the researches on the relationship between job satisfaction and organizational 
commitment, a statistically significant relationship was determined (Cooper-Hakim and 
Viswesvaran, 2005; Meyer et al., 2002; Silva, 2006; Mathieu and Zajac, 1990; Dirani 
and Kuchinke; 2011; Salami, 2008; Ahmad and Oranya 2010; Luqman et al. 2012; 
Testa, 2001; Yousef, 2002; Meyer et al., 2002; Feinstein and Vondrasek, 2001; 
Ghazzawi & Smith, 2009; Gaertner, 1999; Matzler and Renzl 2007; Rue and Byars, 
2005; Freund, 2005). Thus, the positive interaction between job satisfaction and 
organizational commitment is proven via various scientific researches. Accordingly, 
both job satisfaction and organizational commitment affect each other in a supportive 
manner. The researchers who study on these topics state that in case of an increase in 
organizational commitment, job satisfaction would increase and in the event that the job 
satisfaction of the employees in the organization increases, organizational commitment 
would increase, as well. However, in most of the researches conducted so far, job 
satisfaction has been regarded as the premise of organizational commitment (Dilek, 
2005: 54).  

In brief, the concepts of job satisfaction and organizational commitment are 
considered as quite important factors in terms of effectiveness and success of the 
organization (Silva 2006; Namasivayam and Zhao, 2007). Hence, it was tried in the 
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researches to identify and classify some of the various factors that affect job satisfaction 
and organizational commitment (Yüceler, 2009:449; Bayram, 2005:134).  

When the researches are analyzed, it is seen that the factors affecting the job 
satisfaction and organizational commitment are generally classified as personal (age, 
sex, education level, focus of control, inner motivation, etc.), organizational 
(organizational justice, participation in decision-making, job security, work hours, 
organizational climate, etc.) and external factors (the unemployment rate, sector 
conditions, new business opportunities, etc.). It has also been stated that each factor 
affects the job satisfaction and organizational commitment levels of employees in 
different ways (Iverson and Buttgieg, 2004; Steers 1977; John and Taylor, 1999; Meyer 
et al, 1998; Yousef, 1998; DeLoria, 2001). 

One of the major statistical issues in the scientific studies is to put forward not 
only the factors affecting the concerned phenomenon significantly but also at which 
levels the effect of these factors is high. CHAID analysis, one of the decision tree 
techniques which examine the factors affecting the changes in the dependent variables 
significantly, tries to equally identify the interaction of the variables in the model and in 
general, the combinations at the mutual level (Kayri and Boysan, 2007:139). Also, 
CHAID analysis is widely used to determine what kind of members a class is composed 
of. The purpose of this study is to determine job satisfaction and organizational 
commitment levels of the employees who are employed in the accommodation 
businesses and to create the subclasses by determining the demographic variables which 
affect these levels in order of priorities. Many researches were carried out on job 
satisfaction and organizational commitment of employees in the accommodation 
businesses. But any research examining with a comprehensive model which 
demographic variables of job satisfaction and organizational commitment have 
relatively more influence could not be found. Hence, applying CHAID on the impact of 
demographic variables of job satisfaction and organizational commitment, the 
relationship between the predicted and predictor variables are provided in detail in this 
research in a way to cover all possible hierarchy. 

Theoretical Framework 

Over 12,000 job satisfaction studies were published by the early 1990s and the 
concept has been increasingly sophisticated and challenged. The concept of job 
satisfaction is very abstract and complex, even opined to be indescribable and mythical 
(Oyewobi et al., 2012: 179). Job satisfaction is described as employees’ content and the 
discontent feelings as to their jobs (Davis, 1988: 95).The job satisfaction term, generally 
described as the employees’ emotional reactions to their job, was first suggested in 
1920s and its importance was understood in 1930–1940s (Agho et al.,1993: 1007). On 
the one hand, one of the reasons underlying the importance of job satisfaction is that it 
is related to life satisfaction which also affects the physical and mental health of the 
individual; on the other hand, another one is that it is related to the productivity 
(Sevimli and İşcan, 2005:  55; Smith, 2007).  

Job satisfaction, which is one of the most important requirements of individuals’ 
success, happiness and productiveness,  is the feeling of content which occurs through 
perceiving what the job provides to the individual (Weiss 2002:174). These emotions 
depend on their previous business life, expectations and options they have. Job 
satisfaction is a sign of employees’ physiologically, mentally and emotionally wellness 
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(Oshagbemi, 2000: 88).  

Researches on job satisfaction show that many factors such as the nature of the 
job, salary, rewards, promotion possibility, job security, working condition, colleagues, 
auditing, management style, social rights, communication, personality of the employee, 
demographic features, the structure of the hotel  affect job satisfaction (Currivan, 1999; 
Friday and Friday, 2003; Lam 1995; Crossman and Abou-Zaki, 2003; Scott et al. 2006; 
Pelit and Öztürk, 2010).  One of the most important evidences indicating whether 
working conditions in a work place worsen or not is job satisfaction. This is why 
managers should show deeper interest to the evaluation of the job satisfaction. Another 
reason to be interested in job satisfaction derives from its relation with the basic 
organizational outputs such as organizational commitment, leaving the job and 
performance. As long as individuals get the job they desire and that is related to their 
knowledge background and abilities, they can be more productive at work and can 
satisfy their moral and material needs (Tütüncü, 2000:108). Today, extreme uncertainty 
affecting many industrial organizations included within the service industry makes it 
obligatory to understand how to make employees productive and loyal to the 
organization, and this matter forms a basis for the research of job satisfaction and 
related factors (Cevrioğlu, 2007: 65).  

As a term and way of comprehension, commitment occurs in everywhere that 
social emotion occurs and it is an emotional explanation of social instincts (Güneş, et 
al., 2009: 485). Examining organizational commitment within the organizational 
framework, it is seen that many different descriptions are made (Balay, 2000: 3). 
Considering these descriptions, organizational commitment is described as individual’s 
strong identity union with the organization that he works for, the level of his feeling as a 
part of the organization, his psychological condition which allows him maintaining to 
be the member of the organization, the unity and harmony between his goals and those 
of the organization (Kök, 2006: 297; Tutar, 2007:104). From the most general 
perspective, organizational commitment is explained as internalization of organizational 
objectives and values by the organization members, their effort to be an important 
member of the organization, evaluating the organization as a family and considering 
himself as a member of this family (Allen and Meyer, 1996; Özdevecioğlu, 2003:114; 
Yalçın and İplik, 2005:396). 

Sense of belonging which is at the core of the organizational commitment term, 
creates a link between individual and organization, and the employees in the 
organization come together under a common value, objective and culture. Due to all 
aforementioned reasons, organizational commitment has become a term which attracts 
the attention of researchers as it affects such outputs as increase in organizational 
production, describing yourself with the organization, level of accepting the 
organizational change, productivity, performance and transfer of labor force (Meyer and 
Herscovitch, 2001; Sığrı, 2007: 262; Şengül, 2008: 50). 

Examining the descriptions on organizational commitment, it can be seen that 
they are classified as attitudinal (emotional) and behavioral. The basic reason underlying 
this difference is the division of opinion on the structure of the relationship between 
employee and organization and how it develops. This is why the description of 
commitment differs according to organizational attitude and social psychology 
researchers. Researchers studying on organizational attitude approach the commitment 
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term from attitudinal aspect whereas those studying on social psychology examine it 
from the behavioral aspect. 

Attitudinal approach studies focus on the conditions which reveal the commitment 
and the attitudinal results of the commitment (Bayram, 2005:129; Doğan and Kılıç, 
2007:39; Şengül, 2008: 52). Within this frame the researchers studying on 
organizational attitude describe the commitment term as a process of the employees’ 
identifying themselves with the organizational aims and values and their wish to 
continue their membership. Attitudinal commitment emerges as a result of individual’s 
evaluation as to working conditions and an emotional reaction that ties him to the 
organization, in other words the unity of individual with the organization and relative 
power of joining to the organization. Attitudinal commitment that focuses on 
employees’ relation to their organizations is regarded as an orientation which leads 
positive attitudes such as identifying yourself with the organization, joining to the 
organization and commitment feeling and all these factors ends with high working 
performance, low absence and persistence in the job.  Besides, attitudinal commitment 
was tried to be examined under emotional commitment category in the literature (Kök, 
2006: 298). Researchers such as Allen, Meyer, March and Simon, Mowday, Steers and 
Porter, Boulian brought attitudinal aspect of organizational commitment to the fore 
(Yavuz, 2009: 55). 

On the other hand, social psychologists suggested the behavioral commitment 
term. On the attitudinal commitment term, they focus on its effect on attitudinal change 
as much as its repetition tendency (Bayram, 2005:129; Doğan and Kılıç, 2007:39; 
Şengül, 2008: 52). Bearing the socio-psychological perspective basis, this term is 
related to the individuals’ past experiences and their commitment to the organization in 
line with their harmonization with it (Kök, 2006: 298). Researchers such as Becker, 
Staw, Salancik described organizational commitment from attitudinal aspect. According 
to the behaviorists organizational commitment is proven only by its clear 
demonstration. Employees increase their responsibilities by maintaining their work and 
increased number of responsibilities makes difficult to leave from the organization 
(Yavuz, 2009:55). 

Organizational commitment term is one of the most studied topics within 
organizational attitude context. There exist two main reasons underlying this interest. 
First of all, components of organizational commitment that tie an employee to the 
organization have not yet been understood. Although there are particular important 
findings indicating that it occurs automatically, originates from obligation or 
habits/indigenized values, there are other researches suggesting that it originates from 
cultural, organizational and demographic structure. This is why revealing the 
organizational commitment factors in different context and time lines are still 
considered as an important academic research field. Secondly, organizational 
commitment, within the framework of individual analysis, is a critical term in terms of 
the attitudes towards the organization. Researchers having studied on this topic revealed 
that organizational commitment is related to some quite critical organizational manners 
and attitudes such as quitting intention and attitude, job satisfaction and dissatisfaction 
and justice sense (Biçer et al., 2009: 189).  
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Chaid Analysis 
Besides the factors affecting the phenomenon in question significantly, one of the 

major statistical issues in scientific studies is to indicate to what extent the effect of 
these factors is high. CHAID (Chi-Squared Automatic Interaction Detector) analysis, 
one of the decision tree techniques which examine the factors affecting the changes in 
the dependent variables in a significant way, tries to equally identify the interaction 
among variables in the model and in general, the combinations in the mutual level 
(Kayri and Boysan, 2007:139). Also, CHAID analysis is widely used in order to 
determine what kind of members a class is composed of. It is a descriptive data analysis 
used for finding the relationship among many independent variables that may be in 
interaction with a dependent variable.  

One of the most important differences between CHAID analysis and other 
decision tree techniques is tree derivation. Other techniques create binary trees whereas 
CHAID analysis creates multiple trees (Türe et al., 2009:2020). A regression equation 
obtained by CHAID analysis is exempt from all known classical hypotheses (normality, 
linearity, homogeneity etc.) because a complete population can be divided into stable 
sub-nodes with a strong iteration algorithm. Along this process, normality and 
homogeneity in the distribution of data can be obtained. With CHAID analysis, 
continuous and categorical data can be included in the model simultaneously (Kayri and 
Boysan, 2007:139; Koyuncugil, 2007: 12; Doğan, 2003: 65). In other words, scale types 
of dependent and independent variables can be measured with nominal, ordinal or 
interval scale, and there is no need to measure all the independent variables in the same 
size type (Saraçlı et al. 2006:181; Koyuncugil and Özgülbaş, 2008:6). Therefore, 
CHAID analysis does not make a parametric and non-parametric distinction and it is 
statistically semi-parametric in the method algorithm (Kayri and Boysan, 2007:139).  

CHAID analysis is used to determine the relationships between a predicted 
variable and multiple predictor variables. In CHAID analysis, all predictor variables are 
compared and the variable that describes the predicted variable in the best way is 
selected and the data set is divided into sub-groups according to the selected predictor 
variable. These subgroups also continue to create new sub-groups for all meaningful 
predictor variables (Avşar and Yalçın 2015: 4).  

CHAID analysis uses chi-square (X2) statistics especially because of dealing with 
the relationship and interaction of independent variables with each other. Chi-square test 
statistics is about the dependency between variables (Kayri and Boysan, 2007:140; 
Erbaş and Güneş, 1998: 381; Koyuncugil, 2007: 12; İmamoğlu, 2005: 50; SPSS, 2001). 
Along with determining the relationship among independent variables and the 
dependent variables, CHAID analysis also reveals the interaction of independent 
variables with each other (Kayri and Boysan, 2008:169). 

Research Methodology  
Purpose of the Study 
In the deep rivalry environment, the key factor for an accommodation business to 

make a difference is the employees. Accommodation businesses are type of businesses 
that produce service and mostly these productions take place in an environment where 
customers are also found and served, the employee and customer relations are quite 
intense and moral level of the employee is extremely influential in customer satisfaction 
(Avcı and Küçükusta, 2009: 33).  In a sector where the customer purchasing the service 
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and the employee providing it are in a face to face relationship, it is impossible for an 
employee with low job satisfaction and organizational commitment to satisfy the 
customer in a perfect manner (Toker, 2007: 92). This situation reveals the importance of 
specifying the factors affecting employees’ job satisfaction and organizational 
commitment. Although there are many researches carried out on job satisfaction and 
organizational commitment of employees in accommodation businesses, it is seen that 
researches showing in detail the effects of demographic differences on job satisfaction 
and organizational commitment, their significance level and covering all possible 
hierarchy are not so common. In this frame the main purpose of this research is to 
specify demographic features of employees in the accommodation businesses and to 
reveal via CHAID analysis how these factors affect job satisfaction and organizational 
commitment. The research is carried out via CHAID analysis and the relations between 
all predicted and predictor variables, covering all possible hierarchies are presented in 
detail (Üngüren and Doğan, 2010: 50). It is considered that revealing the effect of 
employees’ demographic features on job satisfaction and organizational commitment 
would make significant contribution to the literature 

Sample and Data Collection  
The population of the research consists of employees working in five-star 

accommodation and resort businesses operating in Alanya region. The reason why five-
star accommodation businesses are preferred is that they have more departments and 
specialized staff, large customer and employee capacity and also operate full year or 
approximately full-year compared to other facilities. At first, a preliminary meeting with 
the managers of the businesses in the region was held. In the preliminary meeting, 
information about the aim, scope and methods of the research was provided and 
managers were asked for their opinions. 17 out of 36 interviewed businesses found the 
research favorable and stated that the research could be carried out in their 
organizations. Five businesses announced that they would decide after a management 
consultation among themselves. On the other hand, other businesses indicated that they 
did not want to participate in the research. In total, 17 five-star accommodation 
businesses pointed out that the research could be conducted in their organizations. 
During the implementation process of the research, two businesses were not included in 
the study because of the busy season. The study was carried out with a total number of 
821 employees working in15 five-star accommodation businesses in Alanya. 

Data Collection Tool 
In the research, survey form was utilized as data collection tool. Scales used in the 

survey forms are as follows. 
Organizational Commitment Scale 
As a result of the literature scanning it is seen that various scales were developed 

for determining the importance of organizational commitment, its extent and effect level 
from the point of organizations. In this study “Organizational Commitment Scale” 
developed by Meyer and Allen (1984, 1997) is used due to its more comprehensive 
scope (Organizational Commitment Questionnaire: OCQ) (Boylu et al., 2007: 61).  

Many construct validity studies carried out on organizational commitment scale 
that Meyer and Allen developed reveal that it is a reliable and valid scale structure. In a 
study by Wasti (2000) conducted in order to find out organizational commitment’s 
connotation in Turkish culture and the similarities and differences between the models 
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developed in the western literature, it was observed that three dimensional 
organizational commitment model developed by Meyer and Allen generally might be 
suitable for Turkish culture and context (Wasti, 2000:404). Organizational commitment 
scale was designed according to 5-point likert scale ranging from “strongly disagree” 
(1) to “strongly agree” (5). 

Job Satisfaction Scale 
Job satisfaction scale developed by Batıgün and Şahin (2006) was used in order to 

evaluate the department workers’ satisfaction about their job. The employees were 
asked to what extent they are satisfied (content) with their job  and requested to evaluate 
their satisfaction levels via the five-point Likert-type scale ranging from “strongly 
disagree”(1) to “strongly agree” (5) which was used for all items. So as to obtain 
evidences for the validity of the scale, two sample groups were worked with. Cronbach's 
alpha reliability coefficient for the whole scale calculated by Batıgün and Şahin (2006) 
was specified as .94 for the first sample and .96 for the second sample. Moreover 
reliability coefficient divided into two  by using odd and even number articles were 
confirmed as r= .94 (p< .001) (first sample) and r= .90 (p< .001) (second sample). As a 
result of the article – total correlation performed in order to collect more evidences it 
was observed correlation coefficient differed between r= .28 (p< .001) and r= .79 (p< 
.001) in the first sample and r= .20 (p< .05) and r= .67 (p< .001) in the second sample.  

Results 
A total number of 821 department employees from 15 businesses were 

interviewed. Examining the surveyed businesses in accordance with the departments, it 
is seen at most 12 and at least 4 different departments participated in the survey. In the 
overall total, the highest participation rate (20%) was obtained from the restaurant 
department. Housekeeping with the rate of 14%, bar with the rate of 13%, front-office 
with the date of 12, 5%, kitchen department with the date of 9, 7% follow the restaurant 
department. Generally, considering that food and beverage departments (restaurant-bar-
kitchen) include the highest number of employees, it can be said that the similar 
distribution is observed in the survey. Following these departments, the rate for 
animations is 6.6%, 6.1% for accounting, 5.8% for technical services, 4.9% for security, 
3.3% for human resources, 2.9% for public relations, 1.1% for sales and marketing 
department. 

Table 1. The Respondent Profile 
Gender n  % Marital Status n % 
Female 363 44,2 Single 396 % 48,2 
Male 458 55,8 Married 425 % 51,8 
Education n % Tourism Education n % 
Elementary school 220 26,8 Yes 211 % 25,7 
Senior high school 435 53,0 No 610 % 74,3 
University 166 20,2    
Age n % Professional Experience n % 
18-27 age 209 25,5 Less than 1 year 134 % 16,3 
28-37 age 303 36,9 1-4 years 334 % 40,7 
38-47 age 229 27,9 5-8 years 180 % 21,9 
48 age and over  80 9,7 9 years and over 173 % 21,1 
Tenure in the department n % Tenure in the organization n % 
Less than 1 year 134 % 16,3 Less than 1 year 296 % 36,1 
1-4 years 337 % 41,0 1-4 years 323 % 39,3 
5-8 years 207 % 25,2 5-8 years 169 % 20,6 
9 years and over 143 % 17,4 9 years and over 33 % 4,0 
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44% of survey participants (363 people) are female employees and 56% (458 
people) are male employees. When we analyze department employees according to 
marital status, almost an equal distribution is observed (48% single, 52% married). 53% 
of survey participants (435 people) are high school graduates and they form the highest 
rate, 27% (220 people) are primary school graduates and 20% (166 people) are 
university graduates who form the lowest rate. The majority of the participants are 
young and middle aged people. In this context, it is possible to say that the participants 
are in a young and dynamic structure. Analyzing the participants according to their 
professional experience, employees experienced for 1-4 years are in the first place with 
the rate of 41%, those with 5-8 year-experience are at in the second place with 22%, 
those with 9 year and over experience are in the third place with 21%, and those 
working for less than a year with 16% are in the last place. When the working hours of 
the employees in the department are examined, it is seen that the findings would be 
similar to the length of professional experience. When the age range of employees is 
considered at the same time, it is possible to say that each of these obtained results 
supports each other. Unlike the obtained results, it is seen that the participants have not 
been working there for so long. In other words, the length of employees’ professional 
experience is different from the working hours in that business. It seems that the rate of 
the employees working in the same business for 9 years and over is only 4%. According 
to the results, it can be said that employees in the sector change their companies 
frequently. According to the findings obtained from studies carried out on 
accommodation businesses, it is understood that staff turnover rate is high due to 
working conditions in the sector. Lastly, investigating the content of the education they 
had, it is seen that only 26% of employees took tourism education whereas 74% did not 
take any education on tourism. From the researches carried out in order to determine the 
attitudes of students towards tourism sector who have received and been receiving 
tourism education (King et al. 2003; Altman and Brothers, 1995; Ünlüönen, 2004; 
Kuşluvan and Kuşluvan 2000; Aksu and Köksal, 2005; Pelit and Güçer, 2006; Baron 
and Maxwell, 1993; Johnstone, 1994; Üngüren and Ehtiyar, 2009), it is understood that 
people having tourism education, especially university graduates wish leaving the sector 
and working in other sectors. 

Results of Factor Analyses 

At first, for ensuring the reliability of the scales used in the search, consistency 
indexes (Cronbach’s Alpha) were specified and exploratory factor analysis was performed 
for the validity of the scales. The suitability of the factor analysis was decided 
considering the results of KMO (Kaiser–Meyer-Olkin) and Bartlett Test of Sphericity. 
For the structural validity of the scales factor structures were examined by applying 
main components method and Varimax rotation, and Cronbach alpha value of each 
factor was calculated. Eigen values were benefited for the calculation of the factors. 
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Table 2. Organizational Commitment Factor Analysis Results 
 
Construct and items 

Factor 
Loadings 

 
Eigen values 

 
The Ratio of Variance (%) 

 
Cronbach’s alpha 

Factor 1: Affective Commitment   
 
 

9,26 

 
 
 

% 35,27 

 
 
 

,867 

•AC1 0,86 
•AC2 0,81 
•AC3 0,75 
•AC4 0,69 
•AC5 0,61 
•AC6 0,55 
Factor2: Continuance 
Commitment 

  
 

5,81 

 
 

% 22,15 

 
 

,724 •CC1 0,79 
•CC2 0,71 
• CC3 0,67 
• CC4 0,59 
• CC5 0,54 
Factor 3: Normative 
Commitment 

  
 

2,06 

 
 

% 7,85 

 
 

,825 •NB1 0,78 
•NB2 0,66 
• NB3 0,65 
• NB4 0,53 
Kaiser-Meyer-Olkin Value ,875 
Bartlett’s test of sphericity 252,972; sig= 0,00 
The Ratio of Total Variance  % 65,27 
Overall Cronbach’s Alpha  ,843 

As a result of the reliability test applied to the organizational commitment scale 
consisting of 18 items, 3 items (items 8, 13 and 18) lowering the reliability were 
excluded from the research. After the removal of three items, internal 
consistency/reliability was found α=0.843. This value indicates that the scale is reliable 
(Nunnally, 1978). After removing the propositions lowering the reliability of the scale 3 
factors (dimensions) about organizational commitment were determined. The KMO 
(Kaiser-Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacy) value of the scale was found out 
0,875. Thus, it can be pointed out that the results results of factor analysis conducted on 
data group are quite satisfactory (Hair eta al. 1995). The Bartlett’s Test of Sphericity 
indicates that significant factors or variables can be removed from the data. The 
obtained value of Bartlett's test of Sphericity (252.972; sig =, 000) were found 
statistically significant. Findings obtained as a result of these two tests show that sample 
size is sufficient and data is suitable for conducting a factor analysis. Total variance rate 
explained by three factors is % 65, 27. All factor loadings are over 0, 40. 

Reliability coefficient of the first factor (affective commitment) was found 
(Alpha) α=0.867. Affective commitment explained 35, 27% of the total variance. 
Affective commitment consists of employees’ affective commitment to the organization 
and identification and consolidation with the organization (Allen and Meyer 1990:2). It 
can be indicated that emotional commitment consists of employees’ accepting the 
objectives and the values of the organization and making an extraordinary effort for the 
favor of the organization. An employee with emotional commitment feels a great 
happiness to be in the organization and does not think of leaving the job as he feels 
himself belongs to the organization. This is why it is a commitment type that is mostly 
desired to be realized and imposed to the employees (Meyer and Allen, 1997:11; Wasti 
2002: 526; Akbolat, et al., 2010:44; Yüceler, 2009:448). Emotional commitment is a 
type of commitment that emerges with the respect and affection to the organizational 
objectives, sharing organizational vision and mission (Tutar, 2007: 106). Employees 
staying in the organization with strong emotional commitment continue staying in the 
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organization not because they need but also they would like to (Doğan and Kılınç, 2007: 
44).  In this case the employee accepts the values of the organization strongly and 
would like to stay as a part of it. This case is the best form of employees’ commitment 
to the organization. Those are the loyal employees having self commitment to the 
organization of whom all employers dream. Such employees show positive attitude to 
the job and they are ready to make more effort when needed (Bayram, 2005:132). 
Autonomy in the job, clarity and meaningfulness of the task, image of the job, qualities 
required for the job, attitude, behavior and approaches of the manager, participation in 
management are the prerequisites of the emotional commitment (Kurşunoğlu, et al., 
2010:102). 

For the maintenance of commitment which forms the second factor reliability 
coefficient (Alpha) α=0.724, total rate of the explained variance was appointed as % 22, 
15. Continuance commitment indicates the degree with which an employee believes that 
leaving the organization would be costly (Yüceler, 2009:448; Buchko, et al., 1998: 
110). Specialization obtained within the working period, social relations with the 
colleagues, seniority, retirement rights can be regarded as personal investment of an 
employee (Obeng and Ugboro, 2003: 84; Taşkın and Dilek, 2010:39). In the 
continuance commitment emotions are considered to play a slight role in commitment 
to the organization. Continuance commitment is maintaining the membership to the 
organization because of the consideration that leaving the organization may cost a lot 
(Meyer and Allen, 1997:11; Yüceler, 2009: 448). The person with continuance 
commitment has the idea that he would have fewer options in case of leaving the 
organization. Some of employees stay in the organization as they could not find another 
job whereas some have particular important reasons such as health, family matters or 
being close to the retirement rather than loving the job. Besides bad organizational 
habits they show, negative attitudes create serious problems for the managers (Bayram, 
2005:133).  In continuance commitment factors such as age, working period, career 
satisfaction, intention to leave, education, marital status and alternative job possibilities 
play a determinant role (Kurşunoğlu, et al., 2010:103). It can be indicated continuance 
commitment is a dimension which is not desired to be experienced in an organization. 
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Table 3. Factors Analysis Results of Job Satisfaction 
 
Construct and items 

Factor Loadings Eigen 
values 

The Ratio of 
Variance (%) 

Cronbach’s alpha 

Factor 1: Management Style and  Manager Satisfaction (MSMS)   
 
 
 
 
 
 

10,23 

 
 
 
 
 
 
 

26,63 

 
 
 
 
 
 
 

,845 

•MSMS1 0,877 
•MSMS2 0,872 
•MSMS3 0,792 
•MSMS4 0,748 
•MSMS5 0,715 
•MSMS6 0,701 
•MSMS7 0,695 
•MSMS8 0,681 
•MSMS9 0,621 
•MSMS10 0,612 
•MSMS11 0,597 
Factor 2: Work Satisfaction (The Work Itself) (WS)   

 
 

4,18 

 
 
 

10,88 

 
 
 

,814 

•WS1 0,717 
•WS2 0,693 
•WS3 0,651 
•WS4 0,593 
•WS5 0,542 
Factor 3: Working Conditions Satisfaction (WCS)   

 
 

3,53 

 
 
 

9,18 

 
 
 

,823 

•WCS1 0,722 
•WCS2 0,648 
•WCS3 0,551 
•WCS4 0,522 
•WCS5 0,501 
Factor 4: Development Facilities and Promotion Satisfaction (DFPS)   

 
2,57 

 
 

6,69 

 
 

,801 
•DFPS1 0,717 
•DFPS2 0,618 
•DFPS3 0,541 
Factor 5: Control And Responsibility Satisfaction (CRS)   

 
2,22 

 
 

5,77 

 
 

,788 
•CRS1 0,734 
•CRS2 0,597 
•CRS3 0,542 
Factor 6: Salary Satisfaction (SS)   

1,82 
 

4,73 
 

,803 •SS1 0,792 
•SS2 0,745 
Factor 7: Colleagues Satisfaction (CS)   

1,15 
 

2,99 
 

,817 •CS1 ,0721 
•CS2 0,694 
Kaiser-Meyer-Olkin Value ,874 

Bartlett’s test of sphericity 1917,9; sig= 0,00 

The Ratio of Total Variance  %66,87 

Overall Cronbach’s Alpha  ,845 

Reliability coefficient of normative commitment which is the third and the last 
factor was found (alpha) α=0.825 and total variance explaining rate was appointed as 7, 
85%. Normative commitment shows employees’ faith in their responsibilities to their 
organizations (Gül, 2002: 45). This dimension of the organizational commitment leads 
employees believing that they have particular responsibilities and liabilities and 
therefore they have to stay in the organization (Wasti, 2002: 525; Meyer and Allen, 
1997:11). Namely people stay in the organization due to feeling of gratitude. The reason 
underlying this feeling is that managers employ them in a period when they really need 
a job or the value judgment as to the effect that keeping the present job is the best thing. 
Such people think that organization behaves them well and therefore working more in 
the organization is their responsibility (Bayram, 2005:133).  

As a result of the reliability test applied to the job satisfaction scale, it was 
observed one proposition lowered the reliability level and therefore was excluded from 
the research. After removing the related proposition, the reliability was found 
(Cronbach alpha) α=, 845. This value shows that the reliability of the scale is quite high 
(Nunnally, 1978).  Moreover, the scale’s reliability coefficient related to sub-
dimensions was specified as acceptable (Cronbach's alpha coefficients). As a result of 
the factor analysis applied to the job satisfaction scale, it was determined that job 
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satisfaction dimensions were gathered under seven dimensions. Total variance rate that 
these seven factors explained was 66, 87%. Each one of the factors was named after 
their own items. Scale’s KMO value (, 874) and Bartlett test (1917, 9; sig= 0, 00) result 
show that the scale is suitable to carry out factor analysis (Hair et al. 1995). 

First factor (management style and manager satisfaction) is composed of eleven 
propositions in total, and explains 26, 23% of the total variance with the highest rate. 
Second factor (work satisfaction) explains 10, 88% of the variance and it is composed 
of five suppositions. Third factor (working conditions satisfaction) composed of five 
suppositions explains 9, 18% of the variance. Fourth factor (development facilities and 
promotion satisfaction) explains 6,69% of the variance and be composed of three 
suppositions. Fifth factor (control and responsibility satisfaction) explains 5,57% of the 
variance and composed of three suppositions. Sixth factor (salary satisfaction) explains 
4,73% of the variance and there are two suppositions under it. And lastly, seventh factor 
(colleagues satisfation) explains 2,99% of the total variance and be composed of two 
suppositions. 

The Relationship between Job Satisfaction & Organizational Commitment  
The correlations of the scale scores are calculated in order to examine the 

relationship between job satisfaction and organizational commitment dimensions. As a 
result of the correlation analysis, it was found out that the highest correlation with 
emotional commitment is between management style and manager satisfaction (r = 
722, p <0.05). According to this result, there is a strong and positive relationship 
between emotional attachment, management style and manager satisfaction. So, as the 
management style and manager satisfaction increase, organizational commitments of the 
employees increase, too. It is seen that there is a meaningful and positive relationship 
between emotional commitment and all dimensions that creates the job satisfaction. 
According to the findings obtained from the correlation analysis, there is a strong and 
positive relationship between emotional commitment and overall job satisfaction (r = 
723, p <0.05). 

Table 4: Correlation Analysis 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.AC 1           
2.CC -,573(**) 1          
3.NC ,619(**) -,388(**) 1         
4.MSMS ,722(**) -,572(**) ,564(**) 1        
5.WS ,490(**) -,295(**) ,376(**) ,488(**) 1       
6.WCS ,688(**) -,611(**) ,491(**) ,700(**) ,529(**) 1      
7.DFPS ,660(**) -,453(**) ,531(**) ,646(**) ,514(**) ,636(**) 1     
8.CRS ,601(**) -,393(**) ,475(**) ,603(*) ,552(**) ,632(**) ,560(**) 1    
9.SS ,615(**) -,487(**) ,465(**) ,630(**) ,408(**) ,598(**) ,600(**) ,552(**) 1   
10.CS ,663(**) -,524(**) ,488(**) ,715(**) ,513(*) ,686(**) ,617(**) ,610(**) ,641(*) 1  
11.OV* ,723(**) -,538(*) ,556(**) ,750(**) ,606(**) ,745(**) ,706(**) ,696(**) ,692(**) ,748(**) 1 
* OV (Overall Satisfaction) Overall job satisfaction is determined by taking the arithmetic mean of job satisfaction dimensions. 
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
AC: Affective Commitment; CC: Continuance Commitment; NC: Normative Commitment; MSMS: Management Style and  Manager Satisfaction; 
WS: Work Satisfaction (The Work Itself); WS: Working Conditions Satisfaction;  DFPS: Development Facilities and Promotion Satisfaction; CS: 
Colleagues Satisfaction ; SS: Salary Satisfaction ; CRS: Control And Responsibility Satisfaction ; OV: Overall Satisfaction 

A statistically significant negative relationship was found between all dimensions 
that create the job satisfaction and continuance commitment which constitutes another 
dimension of organizational commitment. The highest correlations with the continuance 
commitment is between working conditions satisfaction (r = -611, p <0.05) and the 
management style and manager satisfaction (r = -572, p <0.05). It was demonstrated 
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that there is a strong and negative relationship between attendance commitment and 
these two dimensions. According to this result, in the event that the satisfaction with the 
working conditions, the management and the manager increases, attendance 
commitment level decreases significantly. In summary, it is considered there exists a 
meaningful and negative (r= -, 538, p <0.05) relationship between attendance 
commitment and general job satisfaction. 

It is determined that there is a statistically significant and positive relationship 
between normative commitment which is the third and final dimension of organizational 
commitment, and all the dimensions that create job satisfaction. The strongest 
correlation between normative commitment and job satisfaction dimensions is between 
management style & manager satisfaction (r = 564, p <0.05) and development & 
promotion opportunities satisfaction (r = 531, p <0.05). When the employees’ 
management / manager satisfaction and development / promotion opportunities 
satisfaction increase, normative commitment shows positive increase. Correlation 
analysis results show that there is a meaningful and positive relationship (r = 556, p 
<0.05) between normative commitment and overall job satisfaction. In general sense, it 
is seen that the job satisfaction subscale having the highest degree of relationship with 
all the sub-dimensions of organizational commitment is management style and manager 
satisfaction scale. 

Clustering of the Employees In Line with Their Organizational Commitment 
and Job Satisfaction Levels 

Categorizing organizational commitment and job satisfaction levels is considered 
to be more descriptive so as to understand the demographic features of job satisfaction 
and organizational commitment. Therefore clustering analysis is commonly used for 
categorizing organizational commitment and job satisfaction levels of employees 
working in different departments. Cluster analysis is one of the multivariate statistical 
methods frequently utilized for classifying ungrouped data by similarity. Multivariate 
analysis can be used for different aims because of including various analyses. The 
primary aim of cluster analysis is to categorize the individuals or objects by considering 
their similarities or differences based on their features. In cluster analysis distance 
measurements, correlation measurements, or similarity measurements of categorical 
data are used in order to determine the similarities between them by calculating the 
value of all observed individuals or objects on all observed variables (Kalaycı, 2006: 
349). 

In order to carry out the cluster analysis, SPSS program was used. This program 
provides three options to carry out the cluster analysis. These are hierarchical cluster, k-
means cluster and two-step cluster analysis. All these analyses methods have particular 
weak and strong aspects compared to each other. For example, in hierarchical cluster 
analysis the cluster number is specified by benefiting from the analysis outputs after the 
analysis is over whereas in k-means cluster analysis, the number should be determined 
at the beginning in order to initiate the analysis. However; when there are excessive 
number of data and variables in a data set, it is impossible to determine the exact value. 
In addition, in hierarchical cluster analysis, the analysis is completed by checking the 
data set which causes problems emerging in the decomposition process at the beginning 
and continuing until the end. K-means cluster analysis check the data set more than 
once so it has an advantage to solve the problems appearing at the beginning of the 
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analysis before passing the next phases. Two-step cluster analysis’ strongest aspect is 
the determination of the cluster numbers automatically by the analysis itself (Budayan 
et al. 2007:143).  

Table 4. Cluster Analysis on the Classification of Organizational Commitment 
and Job Satisfaction Levels of Employees 

     
Organizational Commitment Score 

Job Satisfaction 
Score 

 n % Affective 
Commitment 

Mean 

Continuance 
Commitment Mean 

Normative 
Commitment Mean 

Overall Job 
Satisfaction Mean 

Group 1 327 %39,8 4,03 2,37 3,81 3,87 
Group 2 356 %43,4 3,54 3,26 3,48 3,52 
Group 3 138 %16,8 2,25 3,92 2,68 2,41 

To categorize the employees working in different departments according their 
organizational commitment and job satisfaction levels, two-step cluster analysis was 
used and related data were obtained from the scale. As a result of the cluster analysis, 
employees were classified into three groups according to their organizational 
commitment and job satisfaction levels. First cluster is composed of 327 people and 
comprises 39, 8% of the total participants. It is observed the affective commitment 
average of those forming the first group is x̄=4, 03 continuance commitment average is 
x̄= 2, 37, normative commitment average is x̄= 3, 81 and job satisfaction average is x̄=3, 
87. These values show that employees have high level of organizational commitment 
and job satisfaction. In line with these results, first cluster was named as “very positive 
organizational result”.  

Second cluster is composed of 256 people and forms the 43, 4% of the total 
participants. Second cluster is also the one which contains the highest number of 
participants. Examining the organizational commitment (AC: x̄=3, 54; CC: x̄=3, 26; 
NC: x̄=3, 48) and job satisfaction level (x̄=3, 52) of those in the second cluster, it is seen 
that it is lower than those of the first cluster; however, it shows a positive chart in 
general sense. The participants in this cluster also have a high organizational 
commitment and job satisfaction level. But as organizational commitment and job 
satisfaction levels of employees in the second cluster are lower than those of the first 
cluster, it is named as “positive organizational result”. 

Finally, the third group consists of 138 people, and it constitutes 16.8% of the 
total participants. The third group is the one with the lowest participation. When the 
organizational commitment (AC: x̄=2, 25; CC: x̄=3, 92; NC: x̄=2, 68) and job 
satisfaction (x̄=2, 41) levels of participants forming the third group are examined, it is 
seen that their organizational commitment and job satisfaction are very low. In other 
words, the common feature of participants that form the third group is having a very 
low organizational commitment and not being satisfied with the job. Because of this 
negative image, the third group is named as the "negative organizational result". 

Demographic Variables and United Categories Effecting Organizational 
Outcomes 

CHAID analysis was applied to organizational outcomes of the cluster analysis so 
as to determine the demographic variables that affect organizational outcomes in order 
of importance, to create subclasses and to determine the positive and negative 
organizational consequences typology. In CHAID analysis, organizational outcomes 
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obtained from the cluster analysis results were used as dependent variables (consisting 
of three categories), and demographic variables were used as independent variables, 
demographic variables affecting the organizational outcomes are shown in the diagram 
below (Figure 1). In this diagram, dependent and independent variables were classified 
in the form of tree structures, and they provide detailed information on demographic 
variables that affect organizational outcomes.  

 
Figure1: CHAID Analysis Results 

In Figure 1, CHAID analysis results of demographic variables that affect the 
attitudes of organizational commitment and job satisfaction of employees in 
accommodation business are presented. Demographic variables that influence job 
satisfaction and organizational commitment were determined in order of importance. 
According to the CHAID analysis, age variable takes the first place among the 
demographic variables that are effective on employees’ job satisfaction and 
organizational commitment [χ2

 (6) =288,544; p=0.000]. Unlike other variables, the age 
variable has a dominant influence on employees’ job satisfaction and organizational 
commitment levels. As average age of employees’ increases, more statistically 
significant increase is observed in job satisfaction and organizational commitment 
levels. All 48 years and older employees (Node 1) were found out to have high levels of 
job satisfaction and organizational commitment. 39.2% of employees (Node 4) in the 
age range of 18-27 showed a negative attitude in terms of job satisfaction and 
organizational commitment.  

In the job satisfaction and organizational commitment levels of department 
employees between the ages 38-47 (Node 2), educational variable constitutes the 
dominant influence [χ2

 (2) =31,180; p=0.000]. These results show that 100% of 38-47 
year-old high school and university graduate employees (Node 6) have positive job 
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satisfaction and organizational commitment attitudes. 12% of the 38-47 year-old 
primary school graduate employees (Node 5) have negative job satisfaction and 
organizational commitment attitudes. This indicates that with an increase in the 
education level of employees aged between 38-47 years, a positive increase in job 
satisfaction and organizational commitment levels occurs. The department variable 
affects 38-47 year-old high school and university graduate employees’ (Node 6) job 
satisfaction and organizational commitment levels [χ2

(1)=37,858; p=0.000].  Based on 
these results, the 38-47 year-old employees (No. 12) with a high school or bachelor’s 
degree and working in accounting, animation and bar departments have lower job 
satisfaction and organizational commitment levels than 38-47 year-old high school or 
university graduate employees in other departments (No. 11).  

"Marital status" seems to be the most effective variable on 28-37 year-old 
employees’ (Node 3) job satisfaction and organizational commitment attitudes,  
[χ2

(2)=136,076; p=0.000]. According to this finding, almost all 28-37 year-old single 
employees (98.9%) (Node 8) have positive attitude towards job satisfaction and 
organizational commitment; however, 33.6% of employees who are married in the same 
age group (Node 7) have a negative attitude. With a change in marital status of 28-37 
year-old employees (Note 3), job satisfaction and organizational commitment levels 
change significantly. The variable "Gender" is statistically effective on 28-37 year-old 
married employees’ (Node 7) job satisfaction and organizational commitment attitudes 
[χ2

(2)=34,053; p=0.000]. Based on these results, more than half of (53.3%) 28-37 year-
old male and married employees (No. 14) have a negative attitude in terms of job 
satisfaction and organizational commitment. On the other hand, only 4% of 28-37 year-
old female and married employees (No. 13) have a negative attitude in terms of job 
satisfaction and organizational commitment whereas 96% of them have a positive 
attitude. This result reveals that the variable “gender” creates quite different effects on 
28-37 year-old married employees’ job satisfaction and organizational commitment 
levels. In addition, the variable “department” constitutes statistically significant 
differences on 28-37 year-old single employees’ (No 8) job satisfaction and 
organizational commitment attitudes,  [χ2

(2)=71,505; p=0.000]. 

"The department being worked in" was found to be the most effective variable on 
job satisfaction and organizational commitment attitudes of employees (Node 4) in the 
age range of 18-27 [χ2

(2)=33,543; p=0.000]. The variable “department” was grouped 
into two subsets. According to this finding, 63.1% of housekeeping bar and kitchen staff 
(No. 9) in the age range of 18-27, show a negative attitude in terms of job satisfaction 
and organizational commitment. In other words, 18-27 aged employees in housekeeping 
bar and kitchen departments are the most crowded group consisting of employees with 
low level-job satisfaction and organizational commitment. 23.2% of 18-27 year-old 
employees in the technical service, front office, accounting, human resources, public 
relations, and restaurant and security departments have a negative attitude in terms of 
job satisfaction and organizational commitment. It was found out that job satisfaction 
and organizational commitment levels of 18-27 year-old employees in these 
departments statistically differ in line with their education levels [χ2

(2)=7,387; p=0.025]. 
Undergraduate and high school degree has been found to be effective on this group 
(Node 10). Accordingly, from high school level to undergraduate level, job satisfaction 
and organizational commitment levels of the employees in Node 10 increase and 
constitute a statistically significant difference. 
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Conclusion and Discussion 

In the accommodation businesses in tourism sector, which is a labor-intensive 
sector, the importance of the labor force is much higher than in other sectors. In a sector 
where the customers who purchase the service and the employees who serve it are in an 
integrated and face-to-face relationship, providing satisfactory services and ensuring 
customer satisfaction are impossible for an employee with low job satisfaction and 
organizational commitment. In this context, employee’s job satisfaction and 
organizational commitment, feelings and thoughts during his service may affect the 
service quality (Toker, 2007: 94). Hospitality industry strongly depends on the human 
factor. Human resources are one of the most important factors that play a decisive part 
in enhancing the organizational image (AlBattat et al., 2014: 45).  

When the current literature is investigated, it is understood that there is a high 
employee turnover rate in accommodation businesses (Üngüren and Çevirgen, 2014; 
Cheng and Brown, 1998; Birdir, 2002; Woods, 1997; Kuria et al., 2012; Ghiselli et al., 
2001; Hemdi and Nasurdin, 2005; Lam et.al., 2001; Dipietro and Condly, 2007). The 
high employee turnover rate in the accommodation businesses shows the importance of 
the job satisfaction and organizational commitment concepts in such kind of businesses 
(Tracey and Hinkin, 2008; Karsh, et.al., 2005; March and Simon, 1958). 

Over the past several decades, job satisfaction and organizational commitment 
have been recognized as important concepts due to their importance and contribution to 
organizational outcomes (effectiveness, performance, turnover, turnover intention, 
absenteeism, burnout etc.). The relationship between job satisfaction and organizational 
commitment has been studied frequently. Previous research indicates that there is a high 
correlation between these two concepts (Tarigan and Ariani, 2015: 22).  

As a result of the research, it was determined that there is a strong positive 
relationship between job satisfaction and organizational commitment of employees in 
accommodation businesses. Management style and manager satisfaction seems to be 
the most important job satisfaction subscale, which is quite related to employees' 
organizational commitment levels. The higher management style and manager 
satisfaction department employees have the higher organizational commitment levels 
they reach. The variable “Salary” was seen as the lowest dimension of job satisfaction 
related the organizational commitment. These results indicate the importance of 
managers’ relationship with the employees and the management style in terms of 
organizational commitment. The fact that salary is the least related variable with 
organizational commitment suggests that for creating an efficient and effective working 
environment, human relationships are more important than financial interests. 
Employees’ satisfaction with the managers, communicating with them easily, the 
confidence to be able to easily obtain the technical support they need in fulfilling the 
tasks expected from them are effective in showing emotional commitment to the 
organization. According to these results, employees’ satisfaction with the management 
style and managers is a very important factor in improving their organizational 
commitment. In other words, it can be said managers and their management style play a 
key role in increasing or decreasing employees’ organizational commitment.  

Also, researches carried out in different sectors and areas reveal that demographic 
factors are effective in employees’ job satisfaction and organizational commitment 
(Pourghaz et al., 2011; Mathieu and Zajac, 1990; Igbal, 2010; Salami, 2008; Elizur, 
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2001; Azeem, 2010; Angle and Perry 1981; Luthans et al. 1987; Bowen et al. 1994; 
Clark, 1997; Shields and Price, 2002). But any detailed research, which covers the 
significance levels and all possible hierarchy, on impacts of demographic variables in 
job satisfaction and organizational commitment could not be found very common. In 
this context, the impact of demographic characteristics of employees in accommodation 
businesses on job satisfaction and organizational commitment has been demonstrated by 
CHAID analysis.  

The variable "Age", one of the demographic variables in the survey, has the 
dominant effect on employees' job satisfaction and organizational commitment levels. 
As the employees’ age increase, their job satisfaction and organizational commitment 
levels increase, as well. When the research results are analyzed in this context, it is seen 
that there is generally a positive correlation between age and satisfaction. This could be 
resulting from the harmony increasing with experience and age. On the other hand, 
younger employees are likely to be unsatisfied when they first start work because of 
their high expectations for the promotion and other working conditions (Toker, 2007).   

According to CHAID analysis results; 

• The variable "Age” was found to be the dominant demographic variable that has 
influence on job satisfaction and organizational commitment attitudes of 
employees in accommodation businesses. With the increase in employees’ 
average of age a statistically significant increase in job satisfaction and 
organizational commitment levels occurs. 

• All 48 year-old and older employees were found out to be satisfied with the job 
with a high organizational commitment. 

• "The department being worked in" was determined to be the most influential 
variable on job satisfaction and organizational commitment attitudes of 
employees in the age range of 18-27.  

• More than half of the employees between the ages 18-27 and working in 
housekeeping, bar and kitchen departments are not satisfied with the job and do 
not feel an emotional commitment to the organization. 

• "Marital status" was determined to be the dominant variable on job satisfaction 
and organizational commitment attitudes of employees in the age range of 28-
37. 

• It has been demonstrated that marital status change of 28-37 year-old employees 
significantly differs their job satisfaction and organizational commitment 
attitudes. Single employees between 28-37 ages are satisfied with the job and 
feel commitment to the organization. 

• 33.6% of the married employees who are in the age range of 28-37 seem to be 
not satisfied with their jobs and do not feel an emotional commitment to the 
organization. 

•  The variable "Gender" was found to have a dominant influence on the job 
satisfaction and organizational commitment attitudes of 28-37 year-old married 
employees. 

• More than half of male and married employees in the age range of 28-37 are not 
satisfied with their jobs and do not feel an emotional commitment to the 
organization. 
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• 96% of married and female employees in the age range of 28-37 feel satisfied 
with the job and commitment to the organization 

• The variable "Education" is determined to have a dominant effect on job 
satisfaction and organizational commitment levels of department employees in 
the age range of 38-47. With an increase in the education level of 38-47 year-old 
employees, it has been concluded that job satisfaction and organizational 
commitment levels increase in the positive direction. 

• All of the 38-47 year-old high school and university graduate employees seem to 
have a positive attitude towards job satisfaction and organizational commitment. 

• 12% of 38-47 year-old primary school graduate employees show negative 
attitude towards job satisfaction and organizational commitment. 

• Job satisfaction and organizational commitment levels of high school and 
bachelor’s degree graduate employees between 38-47 years-old show 
statistically significant differences according to the department they work in. 

As a result of the research, the dominant groups that have a negative attitude 
towards job satisfaction and organizational commitment are “18-27 year-old 
housekeeping, bar and kitchen staff" and "married male employees in the age range of 
28-37”. Employees who display a totally positive attitude towards job satisfaction and 
organizational commitment are generally gathered under two categories: The first 
category consisting of 38-47 year-old high school and bachelor’s degree graduate 
employees and the second category consisting of employees at the age of 48 and over 

Within the scope of the literature, it is seen that many studies have been carried 
out on employees' job satisfaction and organizational commitment based on the 
demographic base. However, a research examining which demographic variables have 
relatively more influence on job satisfaction and organizational commitment and testing 
the finding with a comprehensive model could not be found. Hence, the impact of 
demographic variables on job satisfaction and organizational commitment are shown in 
detail, covering the relationships and all possible hierarchy between predictor and 
predicted variables by applying CHAID in this study. The obtained results show that 
CHAID analysis can be effectively utilized in the field of social sciences due to the fact 
that it creates a homogenous nodes in heterogeneous data sets, creates maximum rules 
for classifying people, continuous and categorical data can be included into the model at 
the same time and it provides visualization by evaluating the relationships between 
dependent and independent variables in detail.   
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Özet 
Satın alma kararları işletmeler için büyük önem taşımaktadır. İşletmeler bu kararı 

verirken, uzman görüşlerinin yanı sıra kendi önceliklerini de göz önüne almaktadırlar. 
Bu nedenle, hem uzman görüşlerini hem de işletme isteklerini göz önünde bulunduran 
bir yöntem geliştirme gereği bulunmaktadır. Bu çalışmada, satın alma sürecindeki 
faktörlerin ağırlıkları ve birbirleri ile ilişkisi DEMATEL (The Decision Making Trial 
and Evaluation Laboratory) yöntemi ile belirlenmiştir. Ardından, bu faktörlerin işletme 
için önceliği AHP (Analitik Hiyerarşi Süreci) yöntemi ile değerlendirilmiştir. 
Oluşturulan algoritma ile hem uzman görüşlerine, hem işletme önceliklerine, hem de 
satın alınacak teçhizatın teknik özelliklerine dayalı bütünleşik bir seçim yöntemi elde 
edilmiştir. Önerdiğimiz bu yöntem DSLR kamera satın alacak bir fotoğrafçılık 
işletmesinde uygulanmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Çok ölçütlü karar verme, DEMATEL, AHP, Satın Alma 

Abstract 
Purchasing decisions are of great importance for businesses. While the decision 

makers are making their decisions, they take into account their priorities next to the 
experts’ opinions. Therefore, there is a need to develop a method that considers both 
the experts’ opinions and the business’s requirements. In this study, the weight and 
interrelation of factors are determined by the DEMATEL (The Decision Making Trial 
and Evaluation Laboratory) method. Then, priority for the business of these factors is 
evaluated by the AHP (Analytical Hierarchy Process) method. An integrated selection 
method based on (i) the experts’ opinions, (ii) business priorities and (iii) specifications 
of the equipment to be purchased all together is obtained by a generated algorithm. The 
method that we proposed is implemented to a photography business for buying a new 
DSLR camera.  
Keywords: Multiple Criteria Decision Making (MCDM), DEMATEL, AHP, Purchasing 

1 Bu makalenin 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi bildiriler kitabında genişletilmiş özeti yayınlanmıştır. 
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1. Giriş 

Örgütsel satın alma kararları, tüketicilerin satın alma kararlarına göre farklılık 
göstermektedir. Genel kabul gören satın alma karar süreci; ihtiyacın tanımlanması, bilgi 
edinme, değerlendirme, satın alma kararı ve satın alma sonrası davranış aşamalarından 
oluşmaktadır (Comegys, Hannula ve Väisänen, 2006, ss. 337-338). İşletmeler için satın 
alma karar süreci ise; ihtiyacın tanımlanması, özelliklerin tespit edilmesi, alternatiflerin 
belirlenmesi, alternatiflerin değerlendirilmesi ve tedarikçinin seçilmesi olmak üzere beş 
aşamadan oluşmaktadır (Webster ve Wind, 1972, s. 16). Ayrıca satın alma kararları, 
fiyat, ürün kalitesi, tedarikçinin teslimat güvenilirliği gibi farklı özelliklerin yanında 
alternatif tedarikçilerin teklifleri arasından seçimi de kapsamaktadır (Morssinkhof, 
Wouters ve Warlop, 2011). Bununla birlikte ürün kalitesini belirleyen teknik özellikler, 
diğer kriterler ve alternatiflerin sayısı arttıkça seçim yapmak daha da zorlaşmaktadır. 
Bunun sonucu olarak, gün geçtikçe satın alma kararları için daha fazla model 
geliştirilmektedir (Water ve Peet, 2006). Bir yandan geliştirilen modeller, öte yandan 
bilgisayar destekli sistemler var olmasına karşın, işletmelerin birçoğu hala fiyat odaklı 
seçim yapmaya devam etmektedirler. Ancak fiyat odaklı ve sezgisel olarak yapılan 
seçimler, işletmelerin yanlış ekipman seçimi yapmasına sebep olmaktadır. Yanlış seçim 
sonucunda ise dolaylı olarak para, zaman, üretim ve müşteri kaybı oluşabilmektedir. 

Kullanılan ekipmanlar, tanımlanması ve ölçülmesi zor ve soyut bir yapıda olan 
hizmet kalitesinin (Cronin ve Taylor, 1992) algılanmasında önemli bir rol oynarlar. 
Çünkü hizmet sektöründe somut varlıklar, hizmet verenin fiziksel mekânı, ekipmanı ve 
personeli ile sınırlıdır (Parasuraman, Zeithaml ve Berry, 1985). Müşteri ile temas somut 
varlıklar vasıtası ile kurulur ve hizmetler bu somut varlıklar aracılığıyla verilmektedir. 
Bu yüzden, kullanılan ekipmanlar ve bu ekipmanların seçimi, hizmet sektöründe ayrıca 
önem arz etmektedir. Ekipman seçiminde maliyet, performans değerleri, teknik 
özellikler ve kimi zaman estetik özellikler gibi birçok faktörün bir arada 
değerlendirilmesi gerekmektedir. Göz önüne alınması gereken kriterlerin birden çok 
olması sebebiyle de çok ölçütlü karar verme yöntemleri kullanılmaktadır. Çok ölçütlü 
karar verme yöntemleri, birçok alanda ve farklı seçim problemlerindeki karar 
aşamasında işletmelere büyük kolaylık sağlamaktadır. 

 Teknolojik gelişmeler, birçok sektörde olduğu gibi hizmet sektörünün bir kolu 
olan fotoğrafçılık sektöründe de ekipman yenilemesini zorunlu kılmaktadır. Fotoğraf 
makinesi üreticileri düzenli olarak yeni ürünler tanıtmakta, yeni teknolojiler 
geliştirmekte ve rekabet ortamında bir adım önde yer alabilmek için çaba sarf 
etmektedirler. Bu teknolojik gelişmeler sebebiyle, kameraları birer iş aleti olarak 
kullanan fotoğraf sanatçıları ve zanaatçıları, kullandıkları ekipmanları dönem dönem 
yenilemektedirler. Fotoğrafçılık sektöründe, hizmetin sonucunda teslim edilen gerek 
dijital gerekse basılı görseller, yegâne somut çıktılar olmakla birlikte kalitenin önemli 
göstergelerinden birisidir. Daha yeni teknolojiye sahip ekipmanlar sayesinde 
fotoğrafçılar, daha iyi görseller elde edebilme şansına sahip olmaktadırlar ve hizmet 
sonrası fotoğrafların hazırlanması ve sunulması sürecinde, daha az müdahale etmeleri 
gerektiğinden dolayı zaman tasarrufu sağlayabilmektedirler. Daha iyi görsellerin 
yanında yeni teknolojiler, kullanım kolaylığı, hız, esneklik gibi alanlarda da kullanıcıya 
avantajlar sağlamaktadır. Tüm bu avantajların yanında, fotoğrafçıların hizmetlerini 
sunarken kullandıkları ana unsurlar, verilen hizmet fotoğrafçının stüdyosunda olmadığı 
sürece, kameraları ve kendileri veya personeli ile sınırlı olmaktadır. Bu açıdan da 
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bakıldığında, kalite algısını yaratmada fotoğrafçının kullandığı ekipmanların önem 
derecesinin yüksekliği anlaşılmaktadır. 

Bütün bunlar değerlendirildiğinde, fotoğrafçılık sektöründe ekipman seçiminin 
hassas bir konu olduğu ve dikkatli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiği ortaya 
çıkmaktadır. Bu çalışmaya konu olan teknolojik ürün DSLR (Dijital Single Lens 
Reflex) kamera seçimi de birden fazla faktörü barındırmaktadır. Bu nedenle satın alma 
değerlendirmesinde çok ölçütlü karar verme yöntemlerinin kullanılması uygun 
olacaktır. 

Çok Ölçütlü Karar Verme 

Karar verme süreci, çeşitleri, şartları ve yöntemleri açısından her zaman araştırma 
konusu olmuştur (Eroğlu, 2014, s. 34). Karar verme problemleri, doğası, karar vericinin 
politikası ve kararın amacı gereği, bir alternatifi seçmeyi, alternatifleri en iyiden en 
kötüye doğru sıralamayı veya önceden tanımlanmış homojen sınıflara ayırmayı 
gerektirir (Zopounidis, 2002). Kriterlerin birden fazla olması durumunda çok ölçütlü 
karar verme yöntemlerine başvurmak gerekmektedir. Çok ölçütlü karar verme, temel 
olarak kriterlerin değerlendirilmesi ve tercih yapısının belirlenmesi üzerine odaklanır 
(Yang, Chiu, Tzeng ve Yeh, 2008). Böyle durumlar için araştırmacılar çeşitli yöntemler 
geliştirmişler ve çok kriterli problemlerde daha doğru kararlar almayı amaçlamışlardır. 
Yöntemler, konu üzerinde çalışan bilim insanları tarafından sıklıkla karşılaştırılmış, 
problemin kapsamına göre en uygun karar verme yöntemi seçilmeye çalışılmıştır. Bu 
çalışmada ise bir işletmenin satın alma problemi için DEMATEL ve AHP yöntemleri ile 
bütünleşik bir yaklaşım denenmiştir. 

DEMATEL (The Decision Making Trial and Evaluation Laboratory Method) 
DEMATEL metodu Cenova Battele Enstitüsü tarafından karmaşık “dünya 

problemlerini” analiz etmek amacı ile geliştirilmiştir (Huang, Shyu ve Tzeng, 2007). Bu 
yöntem, bir yapısal modeli düzenlemek için uzmanların bilgisini kullanmaktadır (Liou, 
Yen ve Tzeng, 2008). DEMATEL metodu ile kriter ağırlıkları belirlenebilmekte ve 
kriterlerin önem dereceleri sıralanabilmektedir. Bu yöntem sistemin ilişkisinden öte 
kriterler arasındaki etki derecesini de ölçmektedir. Bu ölçülen kriterleden diğerlerine 
nazaran daha çok etkisi olanlar, daha fazla önemi olduğu kabul edilerek “dağıtıcı” 
(Dispatcher) ve diğerlerinden daha fazla etki görenler de daha düşük etkisi olduğu kabul 
edilerek “alıcı” (Receiver) ismini almaktadır (Seyed-Hosseini, Safaei ve Asgharpour, 
2006). DEMATEL metodunun en önemli avantajı uzlaşmacı sebep-sonuç modeli içeren 
dolaylı ilişkileri kapsamasıdır (Aksakal ve Dağdeviren, 2010). Çizge kuramı temelli 
olan DEMATEL metodunda, bütün kriterlerin birbiri ile ilişki içerisinde olduğu kabul 
edilmektedir. Kriter ağırlıklarının belirlenmesi konusunda etkili olan bu yöntem, 
alternatifleri derecelendirmek için başka birçok ölçütlü karar verme yöntemiyle birlikte 
kullanılmaktadır. Bu yöntem, pazarlamadan insan kaynaklarına, birden çok kriterin, 
alternatifler arasındaki tercihi etkilediği birçok alanda uygulanabilmektedir. 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) 

Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP), Thomas Saaty tarafından çok kriterli problemleri 
ve karmaşık karar problemlerini çözmek için geliştirilmiş güçlü bir yöntemdir (Saaty, 
1980), (Chou, Sun ve Yen, 2011). Bu yöntem temelinde, ikili karşılaştırmalar yapan bir 
özdeğer yaklaşımıdır (Vaidya ve Kumar, 2006). Hem nitel hem de nicel faktörleri 
değerlendirebilen bu yöntem problemi hiyerarşik olarak tanımlayarak, karar 



 
 

S. Karaoğlan – S. Şahin 8/2 (2016) 359-375 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

362 

seçeneklerini önem derecesine göre sıralamaktadır. AHP hem Fen Bilimleri, hem de 
Sosyal Bilimler alanında kullanılabilecek bir yöntem (Saaty, 1987) olma özelliğinden 
dolayı mühendislikten personel seçimine çok çeşitli dallarda uygulamaları yapılmıştır. 
Ayrıca, uygulamadaki kolaylığı nedeniyle en sık kullanılan karar verme yöntemlerinden 
birisidir. Bununla birlikte, AHP yönteminin uygulanmasında birtakım eksiklikler 
bulunmaktadır (Yang ve Chen, 2004). Genel anlamda karar verici kaynaklı bu 
eksikliklerin üstesinden gelebilmek için araştırmacılar bulanık mantık vb. yöntemler 
kullanmışlardır. Bütünleşik uygulamalara uygun olması sebebiyle de diğer birçok çok 
ölçütlü karar verme yöntemiyle AHP yöntemine ait hibrit çalışmalara sıklıkla 
rastlanmaktadır. 

DEMATEL ve AHP 

Hem DEMATEL, hem de AHP yöntemleri sıklıkla başvurulan çok ölçütlü karar 
verme yöntemleri olmasına karşın, Web of Science üzerinde 
(www.webofknowledge.com, erişim tarihi 26.02.2016) DEMATEL ve AHP anahtar 
kelimeleri birlikte kullanılarak yapılan taramada çok fazla sayıda çalışma karşımıza 
çıkmamaktadır. Kısaca değinmek gerekirse, bu iki yöntemin bir arada kullanıldığı ilk 
çalışma Tzeng, Chiang ve Li (2007) tarafından e-öğrenme programlarındaki iç içe 
geçmiş etkilerin değerlendirilmesi konusunda yapılmıştır. Bahsi geçen çalışmada 
DEMATEL yöntemi ilişkileri belirlemek amacı ile kullanılmış olup kriter ağırlıkları 
AHP yöntemi ile elde edilmiştir. Ardından, Chang ve Chen (2011) RFID sistemlerinin 
kritik faktörlerini belirlemek için yaptıkları çalışmada her iki yöntemi bir arada 
kullanmışlardır. Bu çalışmada da AHP ile kriter ağırlıkları belirlenmiş, DEMATEL 
yöntemi ile de kriterler arası ilişkilere bakılmıştır. Uluslararası dağıtım merkezi için 
optimal yer seçimi problemi üzerine yapılan çalışmada ise DEMATEL yöntemi 
ilişkileri belirlemek, AHP/ANP yöntemleri ise kriter ağırlıklarını belirlemek için bir 
arada kullanılmıştır (Kuo, 2011). Chou, Sun ve Yen de (2011) aynı hibrit yöntemi, 
bulanık mantık kullanarak bilim ve teknoloji alanındaki insan kaynaklarının kriterlerini 
değerlendirmede kullanmışlardır. 

Son dönemdeki çalışmalara göz atacak olursak Khalili-Damghani, Aminzadeh-
Goharrizi, Rastegar vd. (2014), Azarnivand ve Chitsaz (2015), Abdullah ve Zulkifli 
(2015), Wang (2015) ve Azadeh, Zarrin, Abdollahi vd. (2015) tarafından yapılan 
uygulamalarda DEMATEL ve AHP yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Bu uygulamalar 
arasından sadece Khalili-Damghani vd. (2014) yaptığı çalışmada her iki yöntem, 
yaptığımız çalışmadakine benzer şekilde, kriter ağırlıklarının ortalamalarını ayrı ayrı 
bularak kullanılmıştır. 

2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Çalışmanın amacı, işletme için ekipman satın alacak karar vericilerin seçim 
problemine bütünleşik bir model ile çözüm bulmaktır. Önerdiğimiz model ile karar 
verici, satın alma sürecinde daha doğru ve birden çok kriteri değerlendirerek karar alma 
şansına sahip olacaktır. Ayrıca önerilen model ile birden çok karar vericinin problemin 
çözümüne dâhil olması sağlanabilmektedir. Böylelikle, ikna kabiliyeti yüksek olan veya 
işletme içerisinde, önerileri karşısında fikir belirtilmekte çekinilen kişinin isteği ile diğer 
karar vericilerin istekleri sonuca eşit derecede etki edecektir. Önerdiğimiz modelin 
uygulaması Ankara’da bulunan bir KOBİ fotoğraf işletmesinin, donanım yenileme 
kararı almasında karşılaştığı probleme uygulanmış ve soruna bilimsel bir yaklaşımla 
yanıt verilmeye çalışılmıştır.  
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Çalışmaya konu olan işletme, belirli bir marka fotoğraf makinesinin farklı 
modelleri arasında seçim yapmak istemektedir. Bunun en önemli nedeni marka aşkı ve 
kullanılan yardımcı donanımların marka seçimine büyük ölçüde etki etmesidir. Bir 
markaya uyumlu lens, flaş vb. yardımcı donanıma sahip olan bir fotoğrafçı, marka 
değiştirmenin getireceği maliyet artışı nedeniyle, aynı marka kamera gövdesi almayı 
tercih etmektedir. Ayrıca maliyet artışının yanında kullanım alışkanlıkları ve marka 
bağımlılığı da satın alma tercihlerini etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. 

3. Araştırmanın Yöntemi 
Bu tür çalışmalarda karar verebilmek için öncelikle kriterlerin belirlenmiş olması 

gerekmektedir. Kriterlerin belirlenmesinde uzman görüşleri, literatür taraması veya 
piyasa araştırması gibi enstrümanlardan faydalanılabilmektedir. Bu çalışmada belirlenen 
kriterlerin ağırlıkları DEMATEL metodu ile bulunduktan sonra, bu kriterlerin işletme 
için önem derecesi AHP ile ölçülecektir. Bu işlemlerin sonucunda, her bir kriter için 
elimizde iki adet katsayı bulunacak ve bu katsayıların eşit ağırlıkta olduğu 
varsayılacaktır. Bu katsayıların çarpımı kriter ağırlıklarını gösterecektir. Ardından, her 
bir alternatifin, kriter puanları hesaplanacaktır. Daha sonra bulunan katsayılar, 
alternatiflerin kriter puanları ile çarpılarak sonuç puanı elde edilecektir. Son olarak ise 
sonuç puanları sıralanarak, her bir alternatifin önceliği belirlenecektir. Çalışmanın 
uygulama basamakları Şekil 1’de özetlenmiştir. 

 
Şekil 1: Uygulama Basamakları 

DEMATEL Yöntemi İle Kriter Ağırlıklarının Belirlenmesi 
Kriterlere karar verildikten sonra, kriterler arasındaki ilişkiler, ikili karşılaştırma 

skalası kullanılarak uzman grup tarafından belirlenmektedir. Puanlamalar 0-3 veya 0-4 
aralığında yapılabilir. 0-4 aralığında puanlamanın nasıl yapılacağı Tablo 1’de yer 
almaktadır. Tablodan da anlaşılacağı üzere uzmanlar, verdikleri sayısal değerlerle, bir 
kriterin diğerini ne kadar etkilediğini belirtmektedir. 

Tablo 1: İkili Karşılaştırma Skalası 
Sayısal Değer Tanım 

0 Etkisiz 
1 Düşük etki 
2 Orta derecede etki 
3 Yüksek derecede etki 
4 Çok yüksek derecede etki 

Uzmanlardan toplanan ikili karşılaştırma skalasındaki puanların aritmetik 
ortalaması alınarak, köşegen değerleri “0” olan asimetrik bir matris elde edilmektedir. 
Bu elde ettiğimiz matrise “Direkt İlişki Matrisi (X)” adı verilmektedir. Direkt İlişki 
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Matrisi elde edildikten sonra ikinci aşama olarak, bu matrisin her bir satır ve her bir 
sütun toplamındaki en büyük değerin maksimumu olan değer “s değeri” olarak 
belirlenir ve Direkt İlişki Matrisinin her bir elemanı “s değerine” bölünerek 
“Normalleştirilmiş Direkt İlişki Matrisi” (C) oluşturulur. Üçüncü aşama olarak ise 

 eşitliği ile “Toplam İlişki Matrisi (F)” elde edilmektedir. 

Toplam İlişki Matrisi (F) belirlendikten sonra; her bir satır toplamı (Di), kriterin 
diğer kriterleri doğrudan veya dolaylı etkilemesini belirtirken her bir sütun toplamı (Ri) 
ise kriterin diğer kriterlerden doğrudan veya dolaylı etkilenme toplamını vermektedir. 
Her bir kriter için Di+Ri değeri gönderilen ve alınan toplam etki değeri olup, kriterin 
sistem içindeki önemini göstermektedir. Her bir kriter için Di-Ri değeri ise kriterin 
sisteme yaptığı toplam etkiyi gösterir ve bu değer pozitif ise etkileyen, negatif ise 
etkilenen olarak nitelendirilir.  

Dördüncü aşama olarak, etki yönlü dağılım grafiği çizilmektedir. Kriterler 
dağılım grafiğine, Di+Ri ve Di-Ri değerleri kullanılarak yerleştirilir. Eşik değeri, 
uzmanlar tarafından belirlenmektedir veya bunun mümkün olmadığı durumlarda 
Toplam İlişki Matrisinin (F) ortalaması alınarak hesaplanmaktadır. Elde edilen Toplam 
İlişki Matrisi göz önüne alınarak, eşik değerinin üzerindeki kriterler, etkileyen olarak 
belirlenip diyagramda etki yönü etkileyenden etkilenene doğru çizilen oklar ile 
gösterilmektedir. Herhangi bir kriterin kendisini etkilemesi durumu da diyagramda yer 
almaktadır. Son olarak ağırlıklar;  

 

eşitliği ile hesaplanır ve elde edilen her bir ağrılık, ağırlıkların toplamına oranlanarak 
kriter ağırlıkları elde edilmektedir. 

AHP Yöntemi İle İşletme Önceliklerinin Belirlenmesi 

İşletmenin satın alma kararı verme yetkisine sahip yöneticileri, kendi 
önceliklerinin de hesaba katılması için her bir kriteri diğerine göre değerlendirmektedir. 
Kriterlerlerin her biri, karşılıklı olarak bir diğeri ile karşılaştırılarak önem derecelerine 
karar verilmektedir. Bu karşılaştırmada Saaty tarafından önerilen Tablo 2’deki 1-9 
karşılaştırma ölçeği kullanılmaktadır.  

Tablo 2: Karşılaştırma Ölçeği (Saaty) 
İki faktör de eşit öneme sahip Eşit 1 

1. faktör 2. faktöre göre daha önemli Orta 3 
1. faktör 2. faktörden çok önemli Kuvvetli 5 

1. faktör 2. faktöre göre nazaran çok güçlü bir öneme sahip Çok kuvvetli 7 
1. faktör 2. faktörden mutlak olarak üstün bir şekilde önemli Kesin 9 

* 2, 4, 6, 8 değerleri ara kavramlar için kullanılabilmektedir. 

İkili karşılaştırma ölçeğine göre yapılan puanlamanın ardından “İkili 
Karşılaştırma Matrisi” oluşturulur. Değerlendirme yapanların birden fazla olması 
durumunda verilen puanların geometrik ortalamaları alınmaktadır. Daha sonra elde 
edilen değerlerin her biri kendi sütun toplamına oranlanarak, her bir sütunun toplamı 
“1” olacak şekilde normalleştirilmiş matris elde edilmektedir. Elde edilen 
normalleştirilmiş matrisin her bir satır toplamı matrisin boyutuna bölünerek ”öncelik 
vektörü” hesaplanmaktadır. Elde ettiğimiz öncelik vektörü, kriter ağırlığını (W) 
vermektedir. 
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Ardından, ikili karşılaştırmalar matrisinin tutarlılığı kontrol edilmektedir. 
Tutarlılık kontrol edilirken; 

 
eşitliği ile λmax değeri hesaplanmaktadır ve bu değer Saaty’nin önerdiği Tutarlılık 
İndeksi (Consistency Index, CI) hesaplamasında kullanılmaktadır. 

 
Eşitlik 3 ile Tutarlılık İndeksi (CI) hesaplandıktan sonra, Tutarlılık Oranı (Consistency 
Ratio, CR) 

 
 
eşitliğinden elde edilmektedir. Tutarlılık Oranı hesaplanırken, matris büyüklüğüne göre 
kullanmamız gereken Rassal İndeks (Random Index, RI) değeri Tablo 3’te verilmiştir. 
Tutarlılık Oranının (CR) 0,1’den küçük olması durumunda model tutarlıdır 
denilmektedir. 

Tablo 3: Rassal İndeks Tablosu (Alonso ve Lamata, 2006) 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

0.5247 0,8816 1,1086 1,2479 1,3417 1,4057 1,4499 1,4854 1,5140 1,5365 1,5551 1,5713 1,5838 

Alternatiflerin Kriter Puanlarının Ve Sonuç Puanlarının Hesaplanması 
Alternatiflerin puanları, her bir kriter için, yoruma açık olmayan, objektif teknik 

verilere göre hesaplanmaktadır. Bir kriterin alt kriterleri olması durumunda ise her 
birinin eşit öneme sahip olduğu varsayımı altında geometrik ortalamaları alınmaktadır. 
“Alternatiflerin kriter puanlarını” elde etmek için ilk olarak uzman görüşlerine göre 
DEMATEL yöntemiyle bulunan kriter ağırlıkları ile işletme önceliklerine göre AHP 
yöntemiyle bulunan kriter ağırlıkları çarpılmakta ve “kriter puanları" elde edilmektedir. 
Daha sonra teknik veri olan, fayda kriterleri için tüm alternatifler, alternatifler 
arasındaki en büyük değere oranlanarak ve maliyet kriteri için de, alternatifler 
arasındaki en küçük değer, tüm alternatiflere oranlanarak, “teknik kriter puanı” adını 
verdiğiniz oranlar hesaplanmaktadır. Elde edilen “kriter puanları” ile her bir alternatifin 
teknik kriter puanı” çarpılarak, “alternatiflerin kriter puanları” elde edilmektedir. Karar 
verme aşamasında kullanılacak olan sonuç puanları, elde edilen alternatiflerin kriter 
puanlarının toplanması ile hesaplanmaktadır.  

4. Araştırmadan Elde Edilen Bulgular 
Bu çalışmada, kriterlerin belirlenmesi amacıyla konusunda uzman 7 kişiye açık 

uçlu sorular sorulmuş ve bu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda kamera seçiminde 
önemli olduğu düşünülen 8 farklı kriter tespit edilmiştir. Tespit edilen bu kriterler, 
uluslararası kamera değerlendirme web sayfalarındaki kriterler ile de karşılaştırılmış ve 
sonuçların aynı olduğu görülmüştür. Uzman görüşlerine ve yaptığımız araştırmaya göre 
bir DSLR fotoğraf makinesi satın alırken önem arz eden ana kriterler Tablo 4’te yer 
almaktadır. Bu tabloda kamera seçiminde önemli olduğu düşünülen 8 kriterden biri olan 
“uyumluluk” kriterine, işletmenin isteği üzerine satın alma sürecinde marka seçimini 
değiştirmeyeceği nedeniyle yer verilmemiştir. 
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Tablo 4: Uygulamada Belirlenen Kriterler ve Kısa Açıklamaları 
(M) Maliyet  
(T) Teknik Özellikler 
(V) Video Özellikleri 
(D) Dayanıklılık  
(P) Performans . 
(G) Görüntü Kalitesi 
(B) Boyutlar  

: Kameranın satıldığı fiyatı gösterir. 
: LCD çözünürlük, ölçüm sistemi, bakaç gibi özellikleri gösterir. 
: Film modu özelliklerini gösterir. 
: Perde ömrü, pil ömrü, mekanik dayanıklılık gibi özellikleri gösterir. 
: Çekim hızı, maksimum perde hızı, netleme sistemi özeliklerini gösterir 
: Çözünürlük ve iso hassasiyeti gibi özellikleri gösterir. 
: Ağırlık ve diğer ölçüleri gösterir. 

Tablo 4’teki kriterler, çalışmanın bundan sonra elde edilecek bulguları için yeni 
4 uzman tarafından (fotoğraf bloğu yazarı, profesyonel fotoğrafçı, fotoğraf sanatçısı ve 
fotoğraf derneği yöneticisi), Tablo 5’teki soru şablonu kullanılarak 0-4 puan aralığında 
değerlendirilmiştir.  

Tablo 5: DEMATEL örnek soru şablonu 
Soru 1- Maliyetin teknik özelliklere etkisi 

Etkisiz Düşük Etkili Orta Etkili Yüksek Etkili Çok Yüksek 
Etkili 

Bu değerlendirmenin sonucunda, her bir uzman için, verdikleri yanıtlar doğrultusunda 
Tablo 6’da yer alan değerlendirme tablosu ortaya çıkmıştır. 

Tablo 6: DEMATEL değerlendirme tablosu 
MT MV MD MP MG MB TM TV TD TP TG TB VM VT 

4 2 2 4 4 3 1 3 3 2 3 2 1 2 
VD VP VG VB DM DT DV DP DG DB PM PT PV PD 
3 1 1 3 2 1 0 2 1 2 4 3 3 3 

PG PB GM GT GV GD GP GB BM BT BV BD BP BG 
3 2 2 0 4 1 3 2 1 2 0 1 0 0 

Ardından uzmanların verdikleri puanların aritmetik ortalaması alınarak 
Tablo7’de görülen “Direkt İlişti Matrisi” oluşturulmuş ve bu matrisin satır toplamları ile 
sütun toplamlarının en büyük değeri olan “Maliyet” satırına ait olan 17,00 değeri “s 
değeri” olarak alınmıştır. 

Tablo 7: Direkt İlişki Matrisi (X) 
 M T V D P G B Toplam 

M 0,000 2,500 2,250 2,750 3,750 3,500 2,250 17,000 
T 1,500 0,000 2,500 1,500 2,750 3,000 1,750 13,000 
V 2,000 2,750 0,000 1,250 2,250 2,000 1,750 12,000 
D 3,000 2,000 0,750 0,000 2,000 1,250 2,000 11,000 
P 3,750 3,000 2,750 2,000 0,000 3,500 1,750 16,750 
G 3,000 1,500 3,250 1,000 2,000 0,000 1,250 12,000 
B 1,500 2,000 0,750 1,750 1,500 0,750 0,000 8,250 

Toplam 14,750 13,750 12,250 10,250 14,250 14,000 10,750  

Daha sonra DEMATEL yöntemindeki aşamalar uygulanarak “Normalleştirilmiş 
Direkt İlişki Matrisi (C)” elde edildikten sonra sırası ile Tablo 8’deki “Toplam İlişki 
Matrisi (F)” ve Tablo 9’daki “Etkilenen ve Etkileyen Faktör Grupları” elde edilmiştir.  
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Tablo 8: Toplam İlişki Matrisi (F) 
 M T V D P G B 

M 0,549 0,637 0,597 0,530 0,716 0,711 0,520 
T 0,510 0,398 0,507 0,384 0,554 0,572 0,408 
V 0,502 0,514 0,353 0,356 0,508 0,501 0,390 
D 0,525 0,455 0,370 0,273 0,475 0,440 0,385 
P 0,727 0,658 0,621 0,495 0,535 0,713 0,496 
G 0,557 0,465 0,525 0,350 0,507 0,405 0,372 
B 0,362 0,369 0,288 0,298 0,357 0,322 0,211 

Tablo 9: Etkilenen ve Etkileyen Faktör Grupları 
 D R D+R D-R 

Maliyet 4,260 3,732 7,992 0,529 
Teknik 3,333 3,496 6,830 -0,163 
Video 3,125 3,261 6,386 -0,137 
Dayanıklılık 2,922 2,687 5,608 0,235 
Performans 4,245 3,651 7,896 0,594 
Görüntü 3,183 3,665 6,847 -0,482 
Boyutlar 2,207 2,783 4,990 -0,576 

Dağılım grafiği çizilirken göz önünde tutulacak eşik değerini bulmak için Tablo 
8’deki “Toplam İlişki Matrisinin” ortalaması alınmış ve 0,475 değeri elde edilmiştir. 
Eşik değerinin üzerindeki matris elemanları Tablo 8’de zemini koyu renkle 
belirtilmiştir. Etkilenen ve etkileyen faktör gruplarına ve eşik değerine göre çizilen 
dağılım grafiği ise aşağıda Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2: Dağılım Grafiği 
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Son olarak da DEMATEL yöntemi ile uzman görüşlerine dayanılarak elde 
edilen kriter ağırlıkları ve kriter öncelikleri Tablo 10’da verilmektedir. 

Tablo 10: Uzman Görüşlerine Göre Kriter Ağırlıkları Tablosu 
 

 

Kriter Ağırlıkları ( ) Kriter Öncelikleri 
Maliyet 8,009 0,172 1 
Teknik 6,832 0,146 4 
Video 6,387 0,137 5 

Dayanıklılık 5,613 0,120 6 
Performans 7,919 0,170 2 

Görüntü 6,864 0,147 3 
Boyutlar 5,023 0,108 7 
Toplam 46,648 1,000  

Tablo 10’da yer alan bu ağırlıklar aşağıda adımlarına yer verilen AHP 
yöntemiyle elde edilecek kriter ağırlıkları ile beraber değerlendirilecektir. İşletmenin 
satın alma kararı verme yetkisine sahip yöneticilerine yöneltilen sorulardan sonra Tablo 
11’deki İkili Karşılaştırma Matrisi oluşturulmuştur.  

Tablo 11: İkili Karşılaştırma Matrisi 
 M T V D P G B Toplam 

M 1,000 0,258 2,646 0,577 0,149 0,169 1,414 6,214 
T 3,873 1,000 7,000 2,236 1,000 1,000 6,708 22,817 
V 0,378 0,143 1,000 0,192 0,126 0,126 0,447 2,412 
D 1,732 0,447 5,196 1,000 0,447 0,200 3,162 12,185 
P 6,708 1,000 7,937 2,236 1,000 1,000 7,937 27,819 
G 5,916 1,000 7,937 5,000 1,000 1,000 9,000 30,853 
B 0,707 0,149 2,236 0,316 0,126 0,111 1,000 4,646 

Toplam 20,314 3,997 33,952 11,558 3,848 3,606 29,669  

İkili Karşılaştırma Matrisi oluşturulduktan sonra matrisin her elemanı kendi 
sütun toplamına oranlanarak normalleştirilmiş, ardından da öncelik vektörü 
hesaplanmıştır. Kriter ağırlıklarını gösteren öncelik vektör değerleri Tablo 12’de 
verilmektedir. Sonraki aşamada ise Tutarlılık Oranının (CR) hesaplanması için 
öncelikle, λmax değeri Eşitlik 2 kullanılarak 7,171 olarak bulunmuştur. Alonso ve 
Lamata’nın 2006 yılında yaptıkları Tablo 3’te gösterilen çalışmada, 7 kriterli örneklem 
için Rassal İndeks (RI) değeri 1,3417 kullanılmıştır. Buradan hareketle sırasıyla Eşitlik 
3 ve 4 kullanılarak Tutarlılık Oranı (CR)  0,022 bulunmuştur. Tutarlılık Oranımız 
0,1’den küçük olduğu için model tutarlıdır denilebilmektedir. 

DEMATEL ve AHP yöntemleri ile kriter ağırlıkları hesaplandıktan sonraki 
aşama olarak ise kameraların teknik verilerine göre alternatiflerin puanları 
hesaplanacaktır. D1, D2 ve D3 olarak adlandıracağımız 3 kameranın her bir kriter için 
elde ettikleri puanlar Tablo 12’de verilmiştir. Bu tablodaki, maliyet kriteri altında 
alternatifin puanı oluşturulurken dikkate alınmış olan fiyatlar, ürünün Türkiye 
distribütörünün resmi satış fiyatlarıdır. İnternette yaptığımız araştırma sonucunda, 
elektronik alışveriş mağazalarında ve büyük kamera satış mağazalarında da fiyatların 
aynı olduğu tespit edilmiştir. Kameraların kriter puanları oluşturulurken kullanılan diğer 
veriler ise, üreticinin resmi internet sayfasındaki teknik tablolardan alınmıştır. 
Alternatiflerin puanları belirlenirken pozitif kriterler (teknik, video, dayanıklılık, 
performans, görüntü) için en yüksek olan 1,00 kabul edilmiştir. Negatif kriterler 
(maliyet, boyutlar) için ise en düşük olan 1,00 kabul edilerek diğer alternatifler 



 
 

S. Karaoğlan – S. Şahin 8/2 (2016) 359-375 
 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 
 

369 

oranlanmıştır. Kritere ait birden çok alt kriter olması durumunda ise her birinin eşit 
ağırlıkta olduğu varsayılarak geometrik ortalamaları alınmaktadır. Örneğin “boyut” 
kriteri için alt kriterler olan hacim ve ağırlık ölçülerinin geometrik ortalaması alınıp 
sonuç puanlarının hesaplanmasına dâhil edilmiştir. 
Tablo 12: Kriter Ağırlıkları ile Alternatiflerin Kriter ve Sonuç Puanları 

 DEMATEL AHP D1 D2 D3 
Maliyet 0,172 0,054 1,000 0,822 0,570 
Teknik 0,146 0,229 0,767 1,000 1,000 
Video 0,137 0,026 0,500 1,000 1,000 
Dayanıklılık 0,120 0,102 0,563 0,769 1,000 
Performans 0,170 0,259 0,275 0,650 1,000 
Görüntü 0,147 0,293 0,521 0,521 1,000 
Boyutlar 0,108 0,038 0,942 1,000 0,722 
Sonuç Puanı   3,554 5,092 6,745 
Sonuç Puanı (%)   %23,09 %33,09 %43,82 

Son aşamada ise her bir alternatif için o alternatifin ilgili kriter puanı, uzman 
görüşlerine göre DEMATEL yöntemi ile ve işletme tercihlerine göre AHP yöntemi 
belirlenen kriter puanları ile çarpılmıştır. Her bir kriter için bulunan puanlar toplanarak 
sonuç puanı elde edilmiştir. Bulunan sonuç puanlarının toplamı 100’e eşitlenerek sonuç 
puanı yüzdelik olarak yazılmıştır. Buradan D1, D2 ve D3 kodlu DSLR kameralar için 
sonuç puanları sırası ile %23,09; 33,09 ve %43,82 olarak elde edilmiştir. 

5. Sonuç 
Her işletmenin ekipman seçimini etkileyen kriterlerin önem dereceleri farklıdır 

ve uzman görüşlerine göre de farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin Alptekin (2012) 
tarafından yapılan bulanık AHP yöntemi ile kamera seçimi çalışmasında, amatör, 
öğrenci ve haber fotoğrafçısı şeklindeki 3 grubun öncelikleri farklı çıkmıştır. Çok 
kriterli karar verme problemlerinin doğası gereği de karar vericiler, gerek alternatiflerin 
seçimi, gerekse sıralanması ile ilgili uygulamalarda sonuca doğrudan etki etmektedir. 

Bu çalışmanın amacı olan, satın alma kararlarında çoklu kriterlerin 
değerlendirilmesi ve uzman görüşlerinin katkısı ile işletmelerdeki karar vericilerin daha 
etkili satın alma işlemi yapabilmesi doğrultusunda bir model oluşturulmuş ve örnek 
uygulama yapılmıştır. Bu amaca yönelik önerdiğimiz bütünleşik yöntem sayesinde 
sadece uzman görüşleri değerlendirilmemiş, işletmenin istekleri de uzman görüşleri ile 
eşdeğer olarak uygulamaya yansıtılmıştır. DEMATEL yöntemi kullanılarak kriterlerin 
etki derecelerinin yanı sıra, sistemdeki ilişkiler de ölçülebilmiştir ve “performansın” 
sistem içindeki etki derecesi en yüksek kriter olduğu görülmüştür. Yapılan uygulamada, 
DEMATEL ile yapılan hesaplamalar sonucunda, uzmanlara göre en önemli ve en az 
öneme sahip kriterler sırasıyla “maliyet” ve “boyutlar” iken; işletme için en önemli ve 
en az öneme sahip kriterler, AHP yöntemi ile yapılan hesaplamalar sonucunda, “görüntü 
özellikleri” ve “video özellikleri” çıkmıştır. Çalışmanın sonucunda ise, alternatifler 
değerlendirilmiş ve D3 kodlu DSLR kameranın satın alınmasının uygun olacağına karar 
verilmiştir. 

Bundan sonra yapılacak uygulamalarda daha fazla alternatife yer verilmesi de 
mümkündür. Bu çalışmada kullanılan yöntem buna benzer satın alma problemlerinde 
veya personel seçimi gibi birçok alanda uygulanabilecek bir yaklaşımdır. KOBİ 
üzerinde yapılan bu çalışma, daha büyük çaplı ve kritik satın alma problemlerinde de 
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karar almada etkili sonuç almayı sağlayabilecek bir bütünleşik yöntemdir. Yapılacak 
uygulamalarda uzman değerlendiricilerin sektörü tanıyan ve teknik olarak uygulama 
yapılan konu hakkında yetkin kişilerden seçilmesi de ayrıca önem arz etmektedir. 
Ayrıca bu yöntem, birey olarak karar verme durumu ile beraber karar vericinin bir grup 
olması durumunu da desteklemektedir. 

Daha sonra yapılacak çalışmalarda belirlenen ana kriterler, alt kriterlere ayrılarak 
da uygulama yapılabilir. İşletmeler için hayati önem taşıyan konularda alt kriterlerin ana 
kriterleri etkileme derecelerine ve sistem içerisindeki diğer alt kriterler ile ilişkilerine de 
bakılabilir. Alternatifler değerlendirilirken VIKOR, TOPSIS, MOORA gibi çok ölçütlü 
karar verme yöntemlerinden faydalanılabilir. Uygulamanın son bölümü olan 
“Alternatiflerin Kriter Puanlarının Ve Sonuç Puanlarının Hesaplanması” aşamasında, 
alternatifler adı geçen bu üç yöntem ile değerlendirildiğinde de sıralamaların 
değişmediği görülmüştür. 
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Extensive Summary 

1. Introduction 
Organizational purchasing decisions are shaped by the consumers’ purchasing 

decisions. The generally accepted purchasing decision process has five stages, which 
are; problem recognition, information search, evaluation, buying decision and post-
purchase behavior (Comegys, Hannula and Väisänen, 2006, pp. 337-338). However, the 
purchasing decision process for businesses also consists of five stages, namely; 
identification of needs, establishment of specifications, identification of alternatives, 
evaluation of alternatives and selection of suppliers (Webster and Wind, 1972, p. 16). 
Moreover, purchasing decisions include choosing offers from varied suppliers apart 
from different properties as price, product quality, and delivery reliability of supplier 
(Morssinkhof, Wouters and Warlop, 2011). Making decision gets harder while number 
of technical specifications of product, other criteria and alternatives increase. Hence, 
more models are being developed for purchasing decisions (Water and Peet, 2006). 

2. Purpose and Scope 

Purpose of this study is to find a solution for selection problem of decision makers 
who purchase equipment for their company, with the assistance of an integrated model. 
Decision makers can evaluate multi-criteria and can make better decisions by this 
proposed model. In addition, multiple decision makers can participate in finding a 
solution to the problem. Thus, the ability to persuade people with high demands and 
wishes of the decision makers will affect the result equally. The application of the 
model we propose of an SME business (that operates in the photography industry in 
Ankara) is applied to the problems faced in making equipment replacement decisions.  

3. Method 
The first thing to do in these types of studies is to determine the criteria for 

decision-making. The experts’ opinions, literature review or market study may be used 
to determine the criteria. In this study, the importance of the criteria for the business 
will be calculated using the AHP method, after criteria weights from the experts’ 
opinions are calculated utilizing the DEMATEL method. As a result of these 
calculations, there will be two coefficients for the criteria which have equal weights. 
The multiplication of these coefficients will show the criteria weights. Then, the 
criterion scores of each alternative will be calculated. Finally, the alternative options 
will be evaluated using their technical scores and these criteria weights. Final scores 
will demonstrate each alternative’s priority. 
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4. Findings 

In this study, seven experts are asked open-ended questions for the purpose of 
determining the criteria, and eight different criteria which are deemed important in 
selecting a camera are acquired based on their answers. The relevant criteria we found 
based on our research and the experts’ opinions can be seen in Table-1. In this table, one 
of the eight criteria, the criterion of “Compatibility”, is not included due to the fact that 
the business does not change its brand name during this purchasing process. 

The criteria in Table-1 are evaluated by four experts (a photography blogger, a 
professional photographer, a photography artist and an administrator of a photography 
association) in a 0-4 interval scale. Then, a “Direct Relationship Matrix” is produced 
using the arithmetic mean of the scores given by the experts. Afterwards, the s value is 
obtained. The s value of 17.00 for this study is found by the sum of the “Cost” criterion 
row, which is the maximum value among the row and column sums of the Matrix.  

“Normalized Direct Relationship Matrix”, “Total Relationship Matrix” and 
“Total Effects and Net Effects for Each Factor” are produced respectively by applying 
steps of the DEMATEL method. 

Threshold value 0.475 that will be used for drawing “The Impact-direction Map” 
is obtained by calculating the average of the “Total Relationship Matrix”. Finally, the 
criteria weights according to the experts’ opinions are calculated with the DEMATEL 
method and the criteria priorities are presented in Table-1. 

Table 1: Criteria Weights According to the Experts’ Opinions 
Criteria 

 

Criterion Weight ( ) Criterion Priority 
Cost 8.009 0.172 1 

Technical 6.832 0.146 4 
Video 6.387 0.137 5 

Durability 5.613 0.120 6 
Performance 7.919 0.170 2 

Image 6.864 0.147 3 
Dimensions 5.023 0.108 7 

Total 46.648 1.000  

The weights given in Table-1 are evaluated with criteria weights that are 
obtained using the AHP method of which the steps are given below. 

 Decision makers of the company made a pairwise comparison for each criterion. 
Then, “Pairwise Comparison Matrix” is obtained. After that, the matrix is normalized 
and eigenvector is calculated. In the next step, the λmax value is found as 7.171 for 
calculating a “Consistency Ratio”. The consistency ratio is calculated as 0.022 using the 
value of 1.3417 from Alonso and Lamata’s (2006) Random Index Table. Model is 
consistent since the consistency ratio is smaller than 0.1. 

Once the criteria weights are obtained via the DEMATEL and AHP methods, the 
candidates’ scores are calculated based on the cameras’ technical data. The scores 
received for the criteria by the three cameras (D1, D2 and D3) are provided in Table-2. 
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Table 2: Criteria Weights and Alternatives Criterion and Final Scores 
Criteria DEMATEL AHP D1 D2 D3 

Cost 0.172 0.054 1.000 0.822 0.570 
Technical 0.146 0.229 0.767 1.000 1.000 

Video 0.137 0.026 0.500 1.000 1.000 
Durability 0.120 0.102 0.563 0.769 1.000 

Performance 0.170 0.259 0.275 0.650 1.000 
Image 0.147 0.293 0.521 0.521 1.000 

Dimensions 0.108 0.038 0.942 1.000 0.722 
Final Score   3.554 5.092 6.745 

Final Score (%)   23.09% 33.09% 43.82% 

At the final step, the alternatives’ criterion scores are multiplied by the criterion 
scores obtained from the experts’ opinions and the preferences of business for each 
criterion. Final score is obtained by the sum of scores that are calculated for each 
criterion. Thus, the DSLR cameras’ final scores for D1, D2 and D3 respectively are 
calculated as 23.09%, 33.09% and 43.82%. 

5. Result 

The criteria that affect equipment-purchasing decisions have different priorities 
for each individual business and they also differ according to the experts’ opinions. 
Also it might differ because of the experts’ opinions. Our proposed model does not only 
evaluate the experts’ opinions but also considers the company needs. Using the 
DEMATEL method, the relations in the system can be measured beside the influence 
levels of the criteria, and the “Performance” criterion is found to have the highest 
influence degree. According to the results, the most and the least important criteria are 
“Cost” and “Dimensions” respectively according to the expert’s opinion, and “Image 
Properties” and “Video” according to the company. The results point to the camera D3 
as appropriate for purchasing. 

Multiple Criteria Decision Methods, such as VIKOR, TOPSIS, and MOORA 
can be used for evaluating alternatives. The alternatives are evaluated using these three 
methods as well, and the results are the same as our proposed model. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı, otel çalışanlarının örgütsel adalet algılarının duygusal 

emekleri üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Bu doğrultuda Antalya’da faaliyet 
gösteren beş yıldızlı otellerdeki basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 1200 
çalışana anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı aracılığıyla 
analiz edilmiştir. Araştırmada örgütsel adaletin dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve 
etkileşim adaleti boyutları ile duygusal emeğin yüzeysel davranış, derin davranış ve 
doğal davranış boyutları arasındaki ilişkiyi belirleyebilmek amacıyla korelasyon analizi 
yapılmış olup örgütsel adaletin alt boyutları ile yüzeysel ve derin davranış arasında 
pozitif yönlü orta kuvvette, doğal davranış arasında ise pozitif yönlü düşük kuvvette 
anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Korelasyon analizi sonucunda ortaya çıkan ilişkiler 
doğrultusunda, örgütsel adaletin duygusal emek üzerinde ne düzeyde etkili olduğunu 
tespit edebilmek amacıyla gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon analizleri ile 
yüzeysel davranış, derin davranış ve doğal davranış boyutlarının örgütsel adalet 
boyutlarından etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır. Basit doğrusal regresyon analizleri ile 
ortaya çıkan sonuçlardan en belirgini ise etkileşim adaletinin derin davranış üzerindeki 
etkisinin diğer boyutlardaki etkilere nazaran daha kuvvetli olmasıdır. 
Anahtar Kelimeler: Örgütsel adalet, duygusal emek, otel çalışanları, dağıtım adaleti, 
prosedür adaleti, etkileşim adaleti 

Abstract 
The purpose of this research is to determine the impact of hotel employee’s 

organizational justice perceptions on their emotional labor. In this regard, a survey has 
been implemented to 1200 employees selected by simple random sampling method in 
five star hotels that operate in Antalya. The obtained data were analyzed through the 
statistical package program. In the study, correlations analysis had been done in order 
to determine the relationship between the dimensions of organizational justice as 
distributional justice, procedural justice and interactional justice and the dimensions of 
emotional labor as surface acting, deep acting and naturally felt emotions. As a result, 
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a moderate positive significant relationship between sub-dimensions of organizational 
justice and surface acting as well as deep acting had been determined whereas a weak 
positive significant relationship between mentioned sub-dimensions and naturally felt 
emotions had been found. In accordance with the relations found as a result the 
correlation analysis, it has been concluded that surface acting, deep acting, and 
naturally felt emotions dimensions were influenced by organizational justice dimensions 
with simplex linear regression analysis performed to identify what level of effective is 
organizational justice on emotional labor. 
Keywords: Organizational justice, emotional labor, hotel employees, distributive 
justice, procedural justice, interactional justice 

1. Giriş 
İkinci dünya savaşını ardından teknoloji ve iletişim araçlarının gelişimi ile birlikte 

artan turizm hareketleri, ülke ekonomileri açısından önemli bir yere sahiptir. 1990’lı 
yılların başlarında dünyada 400 milyon turist hareketi mevcutken, bu sayı 2015 yılı 
sonu itibariyle 1 milyar 184 milyona ulaşmış olup seyahat edenlerden elde edilen gelir 
ise 271 milyon dolardan 1 milyar 232 milyon dolara kadar yükselmiştir (UNWTO, 
2016). Turizmden mümkün olduğunca en fazla geliri elde etme amacı, birçok ülkenin 
turizm politikalarını ve planlamalarını şekillendirerek turizm arz kaynaklarını ortaya 
koymaya yönelmektedir. Ancak turizm sektöründe ülkelerinin turizm arz kaynaklarının 
varlığı tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Önemli olan, turizmle ilgili bütün 
paydaşların çabalarıyla turizm arz kaynaklarını turistik ürüne dönüştürebilmek ve 
sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Turizmdeki paydaşların önemli bir kolu olan çalışanlar, 
müşterilerle etkileşim sürecindeki olumlu ya da olumsuz tutumları, duyguları ve 
davranışları ile müşterilerin tekrar aynı işletmeyi hatta aynı bölgeyi ya da ülkeyi tercih 
etmeleri konusunda önemli rol oynamaktadır. Bu bakımdan yalnızca turizm arz 
kaynaklarının turizm ürününe dönüştürülerek turist çekmeye çalışmak yeterli 
olmamakta; sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için çalışanların duygularına ve sonuç 
olarak davranışlarına yön verecek politikaları geliştirerek uygulamaya koymak 
işletmeler için son derece önemli bir hal almaktadır.  

Çalışan-müşteri iletişiminin niteliğinin önemi, işletmeleri müşteriyle iletişim 
sürecinde belirli standartlar davranışlar oluşturmaya yöneltmekte ve söz konusu standart 
davranışların çalışanlar tarafından sergilenmesini beklemektedir. Çalışanların örgüt 
tarafından beklenilen davranışları sergileyebilmesinde bireysel özellikleri ve örgütsel 
etkenler etkili olmaktadır. Çoğu zaman çalışanların bireysel özellikleri farklı olsa da, 
örgütsel etkenler, farklı özellikler taşıyan tüm bireylerin duygu ve davranışlarına yön 
verebilmekte; örgüt tarafından arzulanan performansın ortaya konulabilmesi açısından 
oldukça önemli hale gelebilmektedir. Bu durumda, çalışanların örgütün beklentileri 
doğrultusunda hareket etme gereklilikleri; örgütlere de birtakım sorumluluklar 
yüklemektedir. İşgörenlerin çalıştıkları işletmeden en temel beklentileri; hak ettikleri 
ücreti alabilmeleri, diğer çalışanlarla tüm süreçlerde eşit tutulmaları, yöneticileri ve iş 
arkadaşları tarafından kendilerine saygı gösterilmesidir. Çalışanların bu beklentileri, 
örgütsel adalet konusunu ön plana çıkarmaktadır. 

Örgütsel adalet kaynağını Adams’ın Eşitlik Kuramı (1965)’ndan almaktadır. Bu 
kurama göre, işgörenler iş ilişkilerinde eşit bir şekilde davranış görme arzusunda 
olmakla birlikte, verdikleri çabanın karşılığını tam olarak almak istemektedirler (İşcan 
ve Naktiyok, 2004, s.187; Öztürk ve Teber, 2006, s.73). Çalışanların, çalıştıkları 
işletmeye yönelik adalet algılarının olumlu yönde olması, bireylerde olumlu duygular 
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oluşturarak hizmet sürecinin niteliğine de yansıyabilecektir. Bu durumda çalışanlar, 
işletmelerin müşteri ile etkileşim sürecinde arzu ettiği duygu ve davranışları yansıtmada 
istekli olabilecektir. Hizmet sürecinde örgüt tarafından arzu edilen duyguların çalışanlar 
tarafından müşterilere yansıtılması süreci, ilgili alanyazında duygusal emek kavramı ile 
açıklanmaktadır (Ashforth ve Humphrey, 1993, s.88). Bu araştırmada, otel 
işletmelerinde yönetici dışında görev yapan çalışanların (işgörenlerin) örgütsel adalet 
algılarının duygusal emekleri üzerindeki etkisi incelenmiştir.  

1.1. Örgütsel Adalet 
Örgütsel ortamlarda adalet kavramı; yöneticilerin adaletli ya da adil olma 

durumunu tanımlamak için kullanılmaktadır (Pillai, Schriesheim ve Williams, 1999, 
s.900; Colquitt vd. 2001, s.425). Örgütsel adalet, işgörenlerin işlerinde kendilerine adil 
davranılıp davranılmadığına nasıl karar verdikleriyle ve bu kararların işle ilgili diğer 
değişkenleri nasıl etkilediğiyle ilgili bir kavramdır (Moorman, 1991, s.845). Beugre ve 
Baron (2001, s.326), örgütsel adaleti bireyin iş arkadaşları, üstleri ve örgütle olan 
ilişkileri algılamalarını içeren sosyal bir sistem şeklinde tanımlamaktadır. Folger ve 
Cropanzano (1998, s.26) örgütsel adaleti, kazanımların dağıtılmasıyla, dağıtım 
kararlarının alınmasında kullanılan prosedürler ve kişilerarası uygulamalara ilişkin 
geliştirilen kurallar ve sosyal normlar olarak ifade etmektedirler.  

Genel olarak işgörenlerin, kendilerine adil davranıldığına dair inançlarının düzeyi 
olarak ifade edilen örgütsel adalet algısı (Greenberg, 1990:411), konu ile ilgili 
alanyazında genellikle dağıtım adaleti, prosedür adaleti ve etkileşim adaleti olmak üzere 
üç boyutta ele alınmaktadır (Aryee, Budhwar ve Chen, 2002; Cohen-Charash ve 
Spector, 2001; Colquitt, Canlon, Vesson, Porter ve Yee, 2001; Cropanzano, Byrne ve 
Bobocel, 2001; Greenberg, 2004; Lavelle, Rupp ve Brockner, 2007; Moorman, 1991; 
Olkonen ve Lipponen, 2006; Scandura, 1999; Skarlicki ve Folger, 1997). Dağıtım 
adaleti; gelir, prim, terfi ve sosyal haklar gibi örgütsel kazanımların örgüt genelindeki 
dağıtımına ilişkin örgüt çalışanlarının algılamış oldukları adillik derecesini ifade 
ederken (Folger ve Konovsky, 1989:115); prosedür adaleti, kazanımların dağıtılmasında 
kullanılan yöntem ve süreçlerden oluşmaktadır (Cropanzano ve Folger, 1991:134). Bir 
diğer örgütsel adalet boyutu olan etkileşim adaleti ise örgütün kişilerarası 
uygulamalarına, özellikle yönetimin işgörenlere yönelik davranışlarına ve iletişimine 
odaklanmaktadır (Cohen-Charash ve Spector, 2001:279). İşgörenlerin, kendilerine adil 
davranıldığına dair inançlarının düzeyi olarak ifade edilen örgütsel adalet algısı, işgören 
seçimi, performans değerlendirme, ödüllendirme, maaş ya da başka çıkarlar sağlama 
yolu ile şekillenmektedir (Greenberg, 1990, s.411). İşgörenlerin örgüt içindeki 
adaletsizlik algıları, hak ettiklerini alamamaları, olumsuzluk sonucu hak edenlerin 
cezalandırılmaması, verilen cezanın çok hafif, ağır ya da daha önceki aynı türden 
cezalarla tutarsızlık göstermesi, cezalandırma yönteminin adil olmaması gibi 
sebeplerden kaynaklanmaktadır (Trevino, 1992, s.658). 

Lambert (2003, s.155), çalışanların örgüte karşı davranışlarının şekillenmesinde 
örgütsel adaletin etkili olduğunu belirtmektedir. Örgütsel adalet ile ilgili yapılan 
araştırmalar, kendilerine adil davranıldığını düşünen kişilerin, örgüte yönelik olumlu 
eğilimlerinin olacağı ve örgütün yararına davranışlar sergileyeceği görüşünden yola 
çıkmaktadır (Barling ve Michelle, 1993, s.649). Anderson ve Shinew (2003:229), 
yüksek adalet algısının, çalışanlarda pozitif tutum ve davranışlar geliştirdiğini 
belirtmektedir. Taylor (1989, s.14) ise örgütlerde adil olmayan ücret artışları ya da 
düşüklükleri olduğunda, örgütsel adalet ile ilgili gerginlikler ortaya çıktığını 
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belirtmektedir. Çalışanların örgütsel adalet algılarının yüksek olduğu durumlarda; iş 
tatmini (Choi, 2011; DeConinck ve Stilwell, 2004; Lambert, 2003; Martin ve Bennett, 
1996; McFarlin ve Sweeney, 1992; Nadiri ve Tanova, 2010; Tang ve Baldwin, 1996), 
örgütsel bağlılık (Barling ve Michelle, 1993; Folger ve Konovsky, 1989; Gellatly, 1995; 
Taxman ve Gordon, 2009) ve örgütsel vatandaşlık davranışı (Chiaburu ve Lim, 2008; 
Deluga, 1995; Eskew,1993; Greenberg, 1993; Haworth ve Levy, 2001; Moorman, 1991; 
Nadiri ve Tanova, 2010; Niehoff ve Moorman, 1993; Olkonnen ve Lipponen, 2006; 
Organ, 1988; Organ ve Konovsky, 1989; Schappe, 1998; Tansky, 1993) gibi bireysel ve 
örgütsel açıdan olumlu sonuçlar ortaya çıkarken; örgütsel adalet algısı düşük olduğunda 
ise sabotaj, misilleme, saldırganlık, öç alma duygusu ve işten ayrılma niyeti gibi 
verimlilik karşıtı davranışlar pekişmektedir (Aquino, Lewis ve Bradfield, 1999; 
Skarlicki ve Folger, 1997; Greenberg ve Barling, 1999; Jones, 2009).  

1.2. Duygusal Emek 
Örgütler çevreleri ile olan iyi ilişkilerini uzun süre koruyabilmek için duygusal 

emek içeren iletişim biçimlerine yönelmektedirler (Anleu ve Mack, 2005, s.596). 
Olumlu duygusal ifadelerin takınılması, olumlu ilişkilerin sürdürülmesi ve olumsuz 
duygusal ifadelerin bastırılması müşteri tatmini açısından çok önemli görülmektedir 
(Grandey, 2000, s.95). Lupton (2002, s.85) duyguların ifade edilmesinin hem kişinin 
kendisi, hem de başkaları üzerindeki sonuçları gözardı edilmemesi gerektiğini öne 
sürmektedir. Duyguların başarılı bir şekilde yönetimi, o anda hissedilenlerin ne 
olduğunu gerçekten anlayabilmek ve onları uygun bir şekilde ifade edebilmektir (Tuna, 
2008, s.18). Müşterileri ile iyi ilişkiler kurmak, hizmet sırasında yüksek derecede duygu 
kontrolüne bağlı olup örgütler için hizmet sırasındaki duygu iklimi, mevcut müşteriyi 
elde tutmak ve yeni müşteriler kazanabilmek açısından oldukça önemlidir (Hess, 2003, 
s.9). Duygunun kurumların hedefleriyle uyumlu kılınma çabası, çalışma yaşamı içinde 
duyguların da ekonomik piyasa tarafından yönetilen ve pazarlık unsuru haline getirilen 
özelliğini göstermektedir (Kart, 2011, s.224). Hizmet sektöründeki işlerde çalışanlara 
ödenen ücret, işgörenin sadece teknik yönleri için değil, aynı zamanda bir değişim 
değerine sahip olan duygusal emek sergilemeleri için de ödenmektedir (Kozak ve 
Güçlü, 2008, s.42). Özellikle müşterilerle birebir etkileşim halinde olan çalışanlar için 
işin nasıl bir duyguyla yapılacağı ve sunulacağı hususunda duygusal emek işin önemli 
bir parçası olarak görülmektedir (Jones, 2001, s.283). 

Duygusal emek kavramı ilk defa Arlie R. Hochschild tarafından 1983 yılında, 
“The managed heart: commercialization of human feeling-Yönetilen kalp: insan 
duygularının ticarileştirilmesi” adlı kitapta ortaya atılmıştır. Hochschild (2003, s.7) 
duygusal emeği, “herkes tarafından gözlenebilen yüz ifadeleri ve beden hareketleri” 
olarak tanımlamakla birlikte, ücret karşılığında yapıldığı için değişim değeri olduğunu 
belirtmektedir. Duygusal emek kavramının ortaya çıkmasının temelinde yatan sebep, 
çalışanların duygu ifadelerinin kendi inisiyatiflerinde olmaktan çıkıp birtakım kurallara 
bağlanmış olmasından dolayı bireylerin iş yerinde sarf ettikleri emeğin önemli bir 
kısmının duygularıyla ilgili olmasıdır (Ashforth ve Humphrey, 1993, s.89). 
Çalışanlardan beklenen, hizmet sunarken müşterilerle empati kurmaları, belirlenmiş 
rolleri üstlenmeleri ve inanmasalar bile duygularını kurum politikaları ve stratejileriyle 
uyumlu bir şekilde yönetmeleridir (Onay, 2011, s.587). Aynı zamanda bu emek biçimi, 
örgüt için bir çeşit izlenim yönetimi, uygun duyguları sergileme eylemi olup; örgütün 
koyduğu duygu kurallarının, çalışanlar tarafından belirli bir kapsamda, yoğunlukta ve 
sıklıkta, iç hisleri ile uyum göstersin veya göstermesin uygulanmasını gerektirmektedir 
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(Ashforth ve Tomiuk, 2000, s.184). Çünkü duygusal emek, bireyin nasıl hissetmesi 
gerektiğine dayanan; hissedilmeyen duygunun taklit edilmesine ya da hissedilen 
uygunsuz duygunun bastırılması gibi kurallarının izlenmesini gerektirmektedir (Kart, 
2011, s.221). Örgütler, işgörenlerden müşterilerle empati kurmalarını, belirlenen rolleri 
sergilemelerini, hissetmeseler ya da çok farklı duygular içinde olsalar dahi istendik 
davranışlar göstermelerini beklemektedirler (Eroğlu, 2010, s.19). Görüldüğü gibi bu 
hususular, çalışanların duygularını kontrol etmelerinin tıpkı fiziksel ve zihinsel emek 
gibi ticari bir karşılığı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda çalışanların müşterilere 
karşı sergilediği duygular, işlerinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. 

Duygusal emek, genellikle yüzeysel davranış, derin davranış ve duyguların doğal 
yollarla ifadesi olarak tanımlanan doğal davranış olmak üzere üç boyutta ele 
alınmaktadır (Ashforth ve Humphrey, 1993; Brotheridge ve Lee, 2003; Grandey, 2000; 
Hochschild, 2003). Yüzeysel davranış, bireylerin, gerçek hislerini değiştirmedikleri 
halde, duygu gösterimlerini kontrol ederek beklentilere uyumlu hale getirdikleri 
davranış biçimi olarak tanımlanırken (Grandey, 2003, s.87; Brotheridge ve Grandey, 
2002, s.22); derin davranış, kişilerin gerçek hislerini kendilerinden beklenen 
davranışlarla uyumlu hale getirmesine yönelik çabalarını içeren davranış biçimi olarak 
değerlendirilmektedir (Diefendorff, Croyle ve Gosserand, 2005, s.340 Grandey, 2003, 
s.87). Doğal davranış ise bireylerin, her zaman duygusal çaba göstermek ya da rol 
yapmak zorunda olmadıklarını; bazen de iş süreçlerinde içlerinden geçen davranışları 
sergilemelerini içermektedir (Ashforth ve Humphrey, 1993, s.33).   

1.3. Örgütsel Adaletin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisi 
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde, çalışanların sadece entellektüel 

ve fiziksel özellikleriyle değil, duygusal özellikleriyle de işe katılmaları beklenmektedir 
(Chu ve Murrman, 2006, s.1181). Morris ve Feldman (1996, s.988)’a göre örgüt 
tarafından belirlenen duygusal davranış kurallarının sergilenmesi, özellikle hizmet 
sektörü çalışanlarının yaptıkları işlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hizmet 
sektörü çalışanları, müşteri ile iletişim anında hissettikleri ve sergiledikleri duyguları 
kontrol etmek zorundadırlar (Anderson, Provis ve Chappel 2002, s.3). Jasso (2006:321) 
adalet ve duyguların örtüştüğünü, adalet algısının ise duyguları harekete geçirdiğini 
ifade etmektedir.  

Örgütsel adalet algısının düşük olduğu durumlarda olumsuz davranış ve tutumlar 
oluştuğu gibi yüksek adalet algısının ise bireylerin duygularını olumlu yönde etkilediği 
söylenebilir. Örneğin, George (1991)’un yaptığı araştırmada, örgütsel adalet ile olumlu 
ruh hali arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Weiss, Suckow ve Cropanzano 
(1999:789), adalet sonucunda oluşan mutluluk ve suçluluk davranışlarının olumlu iş 
sonuçlarına katkı sağladığını belirtmektedirler. Schweitzer ve Gibson (2007) ise 
örgütsel adalet algısı ile mutluluk, tatminin artması ve kızgınlığın azalması arasında 
anlamlı ilişkiler tespit etmiştir. Rafaeli ve Sutton (1987:25), örgütlerde çalışanların 
sergiledikleri duyguların kaynakları arasında ödüllerin ve cezaların da olduğunu 
belirtmektedir. Goldman (2003:707) ise çalışanların aldıkları ödüllerin, karşılaştırma 
yaptıkları kişilerin ödüllerinden daha az değerli olduğunu düşündüklerinde tepki 
gösterebildiklerini öne sürmektedir.  

Harlos ve Pinder (2000:262)’e göre kişiler, adaletsizlik yaşadıklarında öfke, kin, 
utanç ve suçluluk gibi değişik duygular hissettiklerini belirtmektedirler. Hess (2003, 
s.15) çalışanlarda adaletsiz durumlara karşılık olarak, öfke ve kızgınlık gibi olumsuz 
duyguların geliştiğini ve örgütü cezalandırmaya çalıştıklarını öne sürerken, verilen 
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cezaların saldırganlık, hırsızlık, örgütsel vatandaşlık davranışının azalması, çekilme ve 
direnme gibi kötü sonuçlar ortaya çıkardığını belirtmektedir. Kızgınlık duygusu, 
çalışanların örgütsel kararların adil olmadığını ve sorumlulukların diğerlerine adil 
olmayan bir biçimde verildiğini düşündüklerinde oluşmaktadır (Folger, 1986; Sheppard, 
Lewicki ve Minton, 1992; Smith, Haynes, Lazarus ve Pope, 1993). Kızgın hisseden bir 
birey, örgütten intikam alma yolunu tercih ederek verimlilik karşıtı davranışlar 
sergileyebilmektedir (Hess, 2003, s.6). Fox, Spector ve Miles (2001, s.303), örgütlere 
zarar veren verimlilik karşıtı davranışların temel nedenleri arasında adaletsizlik 
sonucunda oluşan olumsuz duyguların yer aldığını belirtmektedir. Ambrose, Seabright 
ve Schminke (2002)’nin yaptıkları araştırmada, çalışanların adaletsizlik sonucunda 
örgüte karşı misilleme davranışlarına gireceği yönünde elde ettikleri sonuç, bu görüşleri 
desteklemektedir. Greenberg ve Barling (1999, s.908) ise yöneticilere karşı gelişen 
saldırganlık davranışının, adaletsizlik sonucunda ortaya çıktığını ifade etmektedir. 
Kiefer (2005), örgütsel değişim sürecinde kişi ve örgüt kaynaklı negatif duygular ile 
örgüte güven arasında negatif yönlü, üretkenlik karşıtı davranışlar arasında ise pozitif 
yönlü ilişkiler tespit etmiştir. Bu durumda, çalışanlarda örgüte karşı olumlu duygular 
oluşturabilmenin önemli olduğu ve olumlu duyguların oluşturulmasında ise örgütsel 
adaletin önemli bir motivasyon unsuru olduğu söylenebilir. 

Konu ile ilgili alanyazında, algılanan adalet sonucunda bireylerde olumlu ve 
olumsuz duyguların oluştuğuna yönelik çalışmalarla karşılaşmak mümkündür. Örneğin, 
Fox vd. (2001)’nin yaptıkları araştırmada, dağıtım ve prosedür adaletinin pozitif 
duyguları arttırdığı; negatif duyguları ise azalttığı sonucuna ulaşılmıştır. Howard ve 
Cordes (2010), algılanan dağıtım ve prosedür adaletinin duygusal sağlığı olumlu yönde 
etkilediği; aynı zamanda algılanan prosedür adaletinin duygusal sorunları tetiklediği ve 
örgütsel adalet boyutları ile duygusal tükenmişlik arasında negatif yönlü ilişkiler olduğu 
yönünde sonuçlar tespit etmişlerdir. Chu, Baker ve Murrmann (2012), otel çalışanları 
üzerinde yaptıkları araştırmada yüksek derecede olumlu duyguların duygusal çelişkiyi 
azalttığı sonucuna ulaşmıştır. Fisher ve Askhanasy (2000, s.125), duyguların 
belirleyicileri arasında kişilerarası ilişkilere de yer verirken; George ve Zhou (2007) ise 
etkileşim adaleti ile olumlu duygulanma arasında anlamlı ilişkiler tespit etmişlerdir. 
Judge, Scott ve Ilies (2006)’in yaptıkları araştırmada ise etkileşim adaletinin olumlu ruh 
hali oluşturarak iş tatmini sağladığı ve örgütsel çarpıklığı azalttığı yönünde sonuçlara 
ulaşılmıştır. Görüldüğü gibi, algılanan örgütsel adalet çalışanlarda olumlu ya da 
olumsuz duyguları tetiklemektedir. Nitekim Jasso (2006, s.334) da algılanan adaletin 
duygu düzenleme ve yönetimi süreçlerini etkileyen önemli bir unsur olduğunu 
belirtmektedir. Bu doğrultuda, örgüt tarafından beklenen duyguların müşterilere 
yansıtılması (Ashforth ve Humphrey, 1993, s.88) olarak ifade edilen ve beklenen 
duyguların yansıtılması için bireylerin çabası, planlaması ve kontrolünü gerektiren 
(Morris ve Feldman, 1996, s.987) duygusal emeğin ortaya konulmasında, bireylerin 
örgütsel adalet algıları önem kazanmaktadır.  

Askhanasy (2003, s.40), örgütsel politikaların, örgüt kültürü ve ikliminin duygusal 
emek üzerinde etkili olduğu üzerinde durmaktadır. Örgütlerin işgörenlerin 
kazanımlarının dağıtımına, prosedürlerin işleyişine ve kişilerarası iletişimin kalitesine 
yönelik adil uygulamalarını içeren örgütsel adalet ise örgütsel politikaların ve örgüt 
kültürünün bir parçasını oluşturmaktadır. Bu görüş de çalışanların örgütsel adalet 
algılarının duygularına yön verici bir özellik taşıdığını ve duygusal emek davranışları 
üzerinde etkili olabileceğini göstermektedir. Askhanasy (2003, s.30-32), duygusal 
emeğin işteki ödüller ve işin değeri ile ilgili olduğunu öne sürmektedir. Özellikle 
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müşteri ile yoğun iletişim gerektiren mesleklerde duygusal emek gösteriminin fazla 
olması, çalışanlar açısından birtakım beklentiler ortaya çıkarmaktadır. Kelly ve Barsade 
(2001, s.115), örgütlerde ortaya koyulan duygu kurallarının uygulanması için öncelikle 
özendirme gerekli olduğu üzerinde durmuştur. Söz konusu özendirme araçları arasında, 
örgütsel kazanımların dağıtımında, prosedürlerin işleyişinde ve kişilerarası 
uygulamalardaki adillik derecesinin yer alması da insanın doğasına uygundur.  

Diğer sektörlere nazaran teknolojinin daha sınırlı olduğu turizm sektöründe, 
zihinsel ve fiziksel emeğin yanında duygusal emek gösterimi oldukça önemli bir yer 
tutmaktadır. Görüldüğü gibi müşterilerin algıladıkları olumsuz tutum ve davranışlar, 
işletmelerin varlıklarını sürdürebilmelerine yönelik tehdit oluşturacaktır. Oysa adil 
kazanımlar duygulara yön vererek, çalışanlarda örgütler tarafından beklenen duygusal 
davranış kurallarının sergilenmesini de beraberinde getirecek ve bu durum müşterilere 
olumlu yansıyacaktır. Bu fikirlerden hareketle bu araştırmada örgütsel adaletin duygusal 
emek üzerindeki etkisi otel çalışanları üzerinde incelenmiştir. Konu ile ilgili yapılan 
araştırmalar oldukça sınırlı olup, bu araştırmanın yapılması, gerek örgütsel adalet 
gerekse duygusal emek ile ilgili alanyazına katkı sağlayabilmesi açısından önem 
taşımaktadır.  

1.4. Araştırmanın Amacı ve Hipotezleri 
Bu araştırmanın amacı, otel işletmesi işgörenlerinin örgütsel adalet algılarının 

duygusal emekleri üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Bu doğrultuda geliştirilen 9 
temel hipotez araştırma modeli üzerinde şu şekilde belirtilmiştir: 

Şekil 1: Araştırma modeli 
H1: İşgörenlerin dağıtım adaleti algılarının yüzeysel davranışları üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 
H2: İşgörenlerin prosedür adaleti algılarının yüzeysel davranışları üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 
H3: İşgörenlerin etkileşim adaleti algılarının yüzeysel davranışları üzerinde 

anlamlı bir etkisi vardır. 

Dağıtım 
Adaleti 
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H4: İşgörenlerin dağıtım adaleti algılarının derin davranışları üzerinde anlamlı 
bir etkisi vardır. 

H5: İşgörenlerin prosedür adaleti algılarının derin davranışları üzerinde anlamlı 
bir etkisi vardır. 

H6: İşgörenlerin etkileşim adaleti algılarının derin davranışları üzerinde anlamlı 
bir etkisi vardır. 

H7: İşgörenlerin dağıtım adaleti algılarının doğal davranışları üzerinde anlamlı 
bir etkisi vardır. 

H8: İşgörenlerin prosedür adaleti algılarının doğal davranışları üzerinde anlamlı 
bir etkisi vardır. 

H9: İşgörenlerin etkileşim adaleti algılarının doğal davranışları üzerinde anlamlı 
bir etkisi vardır. 

2. Yöntem 
2.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini, Antalya’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin 

işgörenleri oluşturmaktadır. Antalya bölgesindeki beş yıldızlı otellerin yoğun olduğu 
Alanya, Manavgat, Serik, Kemer ve Kundu bölgesindeki basit tesadüfi yöntemle seçilen 
ve anket uygulamaya izin veren 32 adet beş yıldızlı otel çalışanlarına anket 
uygulanmıştır. Her bir otele 60’ar anket olmak üzere 1920 adet anket gönderilmiş; geri 
dönen anketlerden Serik Bölgesi’nden 309, Kemer Bölgesi’nde 235, Alanya 
Bölgesi’nden 243, Manavgat Bölgesi’nden 264 ve Kundu Bölgesi’nden 229 anket 
olmak üzere toplamda 1280 anket geçerli sayılmış ve analiz edilmiştir. Tablo 1’de 
araştırmaya katılan işgörenlerin demografik ve diğer bireysel özelliklerine yer 
verilmiştir: 

Tablo 1: İşgörenlerin demografik ve diğer bireysel özelliklerine ilişkin bilgiler 
Bireysel Değişkenler f % 

Cinsiyet Kadın  453 35,4 
Erkek 827 64,6 

Yaş Grubu 

20 yaş ve altı 228 17,8 
21 - 25 yaş arası 491 38,4 
26 - 30 yaş arası 278 21,7 
31 - 35 yaş arası 139 10,9 
36 yaş ve üzeri 144 11,3 

Medeni Durum Bekâr 811 63,4 
Evli 469 36,6 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 167 13,0 
Ortaöğretim (Lise) 685 53,5 
Önlisans 256 20,0 
Lisans 172 13,4 

Çalışılan Departman 

Önbüro 229 17,9 
Yiyecek-İçecek 532 41,6 
Kat Hizmetleri 248 19,4 
Diğer 271 21,2 

İşletmede Çalışma Süresi 
5 yıl ve daha az 1020 79,7 
6 – 10 yıl arası 191 14,9 
11 yıl ve üzeri 69 5,4 

Sektörde Çalışma Süresi 
5 yıl ve daha az 691 54,0 
6 – 10 yıl arası 377 29,5 
11 yıl ve üzeri 212 16,6 
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Tablo 1’e göre, araştırmaya katılanların %35,4’ü kadın, %64,6’sı ise erkektir. 
Katılımcıların %17,8’inin 20 yaş ve altında, %38,4’ünün 21-25, %21,7’sinin 26-30, 
%10,9’unun 31-35 yaş aralıklarında; %11,3’ünün ise 36 yaş ve üzerinde olduğu 
görülmektedir. Katılımcıların büyük çoğunluğu (%63,4) bekâr, %36,6’sı ise evli olup 
yarısından fazlası lise mezunudur (%53,5). Önlisans mezunlarının oranı %20, lisans 
mezunlarının oranı %13,4 ve ilköğretim mezunlarının oranı ise %13’tür. 

Araştırmaya katılanların yarısına yakınının (%41,6) yiyecek-içecek 
departmanında çalıştığı, önbüro (%17,9) ve kat hizmetleri (%19,4) departmanlarında 
çalışanların oranının birbirine yakın olduğu; diğer departmanlarda (muhasebe, halkla 
ilişkiler, insan kaynakları, güvenlik, satış-pazarlama, teknik servis) çalışanların oranının 
ise %21,2 olduğu görülmektedir. Katılımcıların çoğunluğu 5 yıl ve daha az süredir 
işletmede çalışmaktadır (%79,7). Bunu, 6-10 yıldır aynı işletmede çalışanlar takip 
ederken (%14,9); 11 yıl ve daha fazla süredir aynı işletmede çalışanların oranı ise 
%5,4’tür. Araştırmaya katılanların otelcilik sektöründe çalışma kıdemleri 
incelendiğinde ise yarısından fazlasının (%54,0) 5 yıl ve daha az süredir sektörde 
çalıştıkları, 6-10 yıldır çalışanların oranının %29,5 ve 11 yıl ve daha fazla süredir 
otelcilik sektöründe çalışanların oranının ise %16,6 olduğu görülmektedir.  

2.2. Veri Toplama Yöntemi ve Verilerin analizi 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket yönteminden yararlanılmıştır. Söz 

konusu anket üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların örgütsel adalet 
algılarını belirlemeye yönelik ölçek yer almıştır. İkinci bölümde, katılımcıların duygusal 
emek davranışlarını belirlemeye yönelik ölçeğe yer verilirken; üçüncü bölümde ise 
araştırmaya katılanların demografik ve diğer bireysel özelliklerini tespit etmeye yönelik 
sorular (cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim düzeyi, kıdem, çalışılan departman, eğitim 
durumu) yer almıştır. Katılımcıların örgütsel adalet algılarını tespit edebilmek amacıyla, 
temelini Moorman (1991)’ın çalışmasından alan ve Niehoff ve Moorman (1993) 
tarafından kullanılan dağıtım, prosedür ve etkileşim adaleti boyutlarını kapsayan 
ölçekten yararlanılmıştır. Söz konusu örgütsel adalet ölçeği, Yıldırım (2003) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanmış olup dağıtım adaleti boyutuna ilişkin 5, prosedür adaleti boyutuna 
ilişkin 6, etkileşim adaleti boyutuna ilişkin ise 9 ifadeden oluşmaktadır. Katılımcıların 
duygusal emek davranışlarını belirleyebilmek için ise Diefendorff vd. (2005) tarafından, 
Kruml ve Geddes (2000) ile Grandey (2003)’in ölçeklerinden uyarlanarak geliştirilen; 
yüzeysel, derin ve doğal davranış boyutlarını içeren 14 maddeden oluşan ölçekten 
yararlanılmıştır. Söz konusu ölçek, daha önce Basım ve Begenirbaş (2012) tarafından 
Türkçe‘ye uyarlanmış olup yüzeysel davranışa ilişkin 7, derin davranışa ilişkin 4 ve 
doğal davranışa ilişkin ise 3 ifade içermektedir. Katılımcılardan her iki ölçekteki 
ifadelere, katılım düzeyine göre 1’den 5’e kadar derecelendirmeleri istenmiştir. 

Araştırmada elde edilen veriler, istatistik paket programı aracılığıyla analiz 
edilmiş olup örneklem grubunu oluşturan işgörenlerin demografik ve diğer bireysel 
özellikleri frekans ve yüzde dağılımları ile sunulmuştur. Örgütsel adalet ve duygusal 
emek ölçeklerinde yer alan her bir ifade, frekans ve yüzde dağılımlarının yanı sıra; 
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri ile betimlenmiştir. işgörenlerin örgütsel 
adalet algıları ile duygusal emekleri arasındaki ilişki Pearson korelasyon analizi ortaya 
konulmuş olup değişkenler arası ilişkinin kuvvetini ve yönünü hesaplayabilmek için 
basit doğrusal regresyon analizinden yararlanılmıştır. 
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3. Bulgular ve Yorum 
Katılımcıların örgütsel adalet algılarını belirlemeye ilişkin gerçekleştirilen yüzde 

ve frekans analizleri ile aritmetik ortalama ve standart sapma değerlerine ilişkin 
bulgulara Tablo 2’de yer verilmiştir. Tablo 2’deki ilk 5 soru dağıtım adaletine ilişkin 
ifadelerden oluşmaktadır. 6-11 arası ifadeler prosedür adaletine ait ifadeler iken 12-20 
arasındakiler ise etkileşim adaleti boyutundaki ifadelerdir. 

Tablo 2: İşgörenlerin örgütsel adalet algılarına ilişkin betimsel istatistikler 

Örgütsel Adalet Ölçeğine İlişkin İfadeler 
Katılma Düzeyi 

Ort. s.s. Ort. s.s. 
Hiç Az Orta Çok Tam 

1. Çalışma programım adildir 
f 160 278 478 231 133 

2,92 1,14 

2,98 0,87 

% 12,5 21,7 37,3 18,0 10,4 

2. Ücretimin adil olduğunu düşünüyorum. 
f 138 310 520 214 98 

2,86 1,06 
% 10,8 24,2 40,6 16,7 7,7 

3. İş yükümün adil olduğu düşünüyorum. 
f 129 272 502 262 115 

2,97 1,09 
% 10,1 21,3 39,2 20,5 9,0 

4. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde 
işyerimden elde ettiğim kazanımların adil 
olduğunu düşünüyorum. 

f 93 261 544 263 119 
3,04 1,03 

% 7,3 20,4 42,5 20,5 9,3 

5. İş sorumluluklarımın adil olduğu 
kanısındayım. 

f 81 267 532 262 138 
3,09 1,04 

% 6,3  20,9 41,6 20,5 10,8 

6. İşe ilişkin kararlar yöneticiler tarafından 
tarafsız bir şekilde alınmaktadır. 

f 111 274 498 276 121 
3,02 1,07 

2,97 0,84 

% 8,7 21,4 38,9 21,6 9,5 

7. Yöneticiler, işle ilgili kararları almadan önce 
bütün çalışanların görüşlerini alırlar. 

f 190 286 454 253 97 
2,83 1,14 

% 14,8 22,3 35,5 19,8 7,6 

8. Yöneticiler işle ilgili kararları vermeden 
önce doğru/eksiksiz bilgi toplarlar. 

f 123 277 501 261 118 
2,98 1,08 

% 9,6 21,6 39,1 20,4 9,2 

9. Yöneticiler, alınan kararları çalışanlara 
açıklar/istendiğinde ek bilgiler verirler. 

f 102 274 510 245 149 
3,05 1,09 

% 8,0 21,4 39,8 19,1 11,6 

10. İşle ilgili bütün kararlar, bunlardan etkilenen 
tüm çalışanlara ayrım gözetmeksizin 
uygulanır. 

f 112 250 540 243 135 
3,03 1,08 

% 8,8 19,5 42,2 19,0 10,5 

11. Çalışanlar, yöneticilerin işle ilgili 
kararlarına karşı çıkabilirler ya da bu 
kararların üst makamlarca yeniden 
görüşülmesini isteyebilirler. 

f 149 291 492 241 107 

2,90 1,10 
% 11,6 22,7 38,4 18,8 8,4 

12. İşimle ilgili kararlar alınırken yöneticilerim 
bana nazik/ilgili davranırlar. 

f 93 260 492 274 161 
3,12 1,09 

3,11 0,84 

% 7,3 20,3 38,4 21,4 12,6 

13. İşimle ilgili kararlar alınırken yöneticilerim 
bana saygılı davranırlar/önem verirler. 

f 87 250 453 323 167 
3,18 1,10 

% 6,8 19,5 35,4 25,2 13,0 

14. İşimle ilgili kararlar alınırken yöneticilerim 
kişisel ihtiyaçlarıma karşı duyarlıdır. 

f 96 238 503 284 159 
3,13 1,09 

% 7,5 18,6 39,3 22,2 12,4 

15. İşimle ilgili kararlar alınırken yöneticilerim 
bana karşı dürüst/samimidirler. 

f 83 254 504 276 163 
3,14 1,08 

% 6,5 19,8 39,4 21,6 12,7 

16. İşimle ilgili kararlar alınırken yöneticilerim 
bir çalışan olarak haklarımı gözetirler. 

f 96 247 572 214 151 
3,06 1,06 

% 7,5 19,3 44,7 16,7 11,8 
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17. Yöneticilerim işimle ilgili alınan/alınacak 
kararların doğuracağı sonuçları benimle 
tartışırlar. 

f 125 251 517 273 114 
3,00 1,08 

% 9,8 19,6 40,4 21,3 8,9 

18. Yöneticilerim işimle ilgili kararlar için 
uygun gerekçeler gösterirler. 

f 93 254 525 279 129 
3,08 1,05 

% 7,3 19,8 41,0 21,8 10,1 

19. İşimle ilgili kararlar alınırken yöneticilerim 
bana akla uygun açıklamalar yaparlar. 

f 90 231 544 280 135 
3,11 1,04 

% 7,0 18,0 42,5 21,9 10,5 

20. Yöneticilerim işimle ilgili her kararı bana net 
olarak açıklarlar. 

f 90 231 544 280 135 
3,17 1,09 

% 7,0 18,0 42,5 21,9 10,5 

Tablo 2’de de görüldüğü gibi, araştırmaya katılanların örgütsel adalet algılarına 
ilişkin ortalamaların, orta değer olan 3 civarında olduğu ve standart sapma değerlerinin 
ise 1’e yakın olduğu anlaşılmaktadır. Tablo 2 incelendiğinde, otel işgörenlerinin en 
yüksek katılım gösterdiği boyut etkileşim adaleti boyutudur (ort=3,11). Dağıtım adaleti 
(ort=2,98) ve prosedür adaleti (ort=2,97) boyutlarına ilişkin ortalamaların ise birbirine 
yakın olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte örneklem grubunun örgütsel adalet 
algılarının yüksek olmadığını ifade etmek yerinde olacaktır.  

Dağıtım adaleti boyutunda en yüksek katılım gösterilen ifade iş sorumluluklarının 
adilliği (Ort=3,09) konusunda iken ücret adilliği (Ort=2,86)  konusu ise en düşük 
katılım gösterilen ifadedir. Prosedür adaleti boyutunda katılımcılar bütün ifadelere “orta 
düzeyde katılıyorum” şeklinde yaklaşım sergilemişlerdir. Prosedür adaleti boyutunda en 
yüksek katılım gösterilen ifade yöneticilerin alınan kararları açıklamaları (Ort=3,05) 
konusunda iken en düşük katılım gösterilen ifade ise işle ilgili kararlar alınmadan önce 
çalışanların görüşlerinin alınması (Ort=3,05)  hususundadır. Çalışanların etkileşim 
adaleti boyutundaki ifadelere diğer boyutlardaki ifadelere nazaran daha fazla katılım 
gösterdiklerini ifade etmek mümkündür. Etkileşim adaleti boyutunda çalışanların en 
düşük katılım gösterdiği ifade yöneticilerin işle ilgili kararların doğuracağı sonuçların 
çalışanlarla tartışılması (Ort=3,00) konusundadır. Etkileşim adaleti boyutunda en 
yüksek katılım gösterilen ifade ise işle ilgili kararlarda yöneticilerin çalışanlara saygı 
duyması/önem vermesi (Ort=3,18) hususundadır. 

Tablo 3’te araştırmaya katılanların duygusal emek ölçeğinde yer alan ifadelere 
yönelik katılım düzeylerine yer verilmiştir. Ölçekteki ilk 6 ifade yüzeysel davranış 
boyutunu, 7-10 arasındaki ifadeler derin davranış boyutunu, 11-13 arasındaki ifadeler 
ise doğal davranış boyutunu temsil etmektedir. Ölçeğe uygulanan faktör analizi 
sonucunda düşük faktör yükü taşıdığından 1 madde çıkartılmış olup ifade sayısı 
toplamda 13’e düşmüştür. 

Tablo 3’e göre, örneklem grubunun duygusal emeğin yüzeysel davranış boyutuna 
(Ort=3,49) en yüksek katılımı gösterdiğini ifade etmek mümkündür. Derin davranış 
boyutunun ortalaması (Ort=3,25) iken yüzeysel davranış boyutu (Ort=2,88)  ise en az 
katılım gösterilen boyuttur. Buna göre çalışanların, en fazla doğal davranış 
sergiledikleri, yüzeysel davranıştan ise kaçınmaya çalıştıkları değerlendirilebilir. 
Çalışanların yüzeysel davranış konusunda en fazla katılım gösterdikleri ifade işin 
gerektirdiği duyguların sergilenmesinde farklı yüz ifadeleri takınma (Ort=3,06)  
konusundadır. Yüzeysel davranış boyutunda en düşük katılım gösterilen ifade ise işin 
gerektirdiği duyguların sergilenmesinde rol yapma (Ort=2,64) konusundadır. 

Derin davranış boyutunda en az katılım gösterilen ifade müşterilere sergilenmesi 
gereken duyguları gerçekten yaşamaya çalışma (Ort=3,18)  konusunda iken, en fazla 
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katılım gösterilen ifade ise işin gerektirdiği duyguları yansıtmak için çaba sarfetme 
(Ort=3,05) hususundadır. Derin davranış boyutundaki ifadelerin ortalamalarının 
yüzeysel davranışa nazaran daha yüksek olması, çalışanların ifadelere samimi bir 
biçimde cevap verdiklerini göstermektedir. Yüzeysel davranışın az olduğu durumlarda 
doğru duyguların yansıtılmasına yönelik çabaların olması beklenen bir durumdur. 

Tablo 3: İşgörenlerin duygusal emeklerine ilişkin betimsel istatistikler 

Duygusal Emek Ölçeğine İlişkin İfadeler 
 Katılma düzeyi 

Ort. s.s. Ort. s.s. 
 Hiç Az Orta Çok Tam 

1. Müşteri ile ilgilenirken içimden geldiği gibi 
davranmam, rol yaparım.  

f 277 294 437 162 110 
2,64 1,20 

2,88 0,85 

% 21,6 23,0 34,1 12,7 8,6 

2. Müşteri ile ilgilenirken gösteri yaparım. 
f 164 291 487 228 110 

2,87 1,12 
% 12,8 22,7 38,0 17,8 8,6 

3. İşimin gerektirdiği duyguları gösterebilmek 
için rol yaparım. 

f 129 272 523 245 111 
2,95 1,07 

% 10,1 21,3 40,9 19,1 8,7 

4. İşimin gerektirdiği duyguları 
sergileyebilmek için farklı yüz ifadeleri 
takınırım. 

f 106 287 451 296 140 
3,06 1,11 

% 8,3 22,4 35,2 23,1 10,9 

5. Müşterilere karşı gerçekten 
hissettiklerimden farklı davranırım. 

f 144 281 479 261 115 
2,94 1,11 

% 11,3 22,0 37,4 20,4 9,0 

6. Müşterilerle ilgilenirken sahte duygular 
gösteririm. 

f 202 284 448 245 101 
2,81 1,15 

% 15,8 22,2 35,0 19,1 7,9 

7. Müşteriye sergilemem gereken davranışları 
gerçekten yaşamaya çalışırım. 

f 87 240 483 291 179 
3,18 1,10 

3,25 0,92 

% 6,8 18,8 37,7 22,7 14,0 

8. İşimin gerektirdiği davranışları sergilemek 
için çaba sarf ederim. 

f 65 220 444 303 248 
3,35 1,12 

% 5,1 17,2 34,7 23,7 19,4 

9. Müşterilere göstermem gereken 
davranışları hissedebilmek için kendimi 
zorlarım. 

f 95 235 454 316 180 
3,20 1,12 

% 7,4 18,4 35,5 24,7 14,1 

10. Müşterilere göstermem gereken içimdeki 
duyguları geliştirmek için çalışırım. 

f 73 221 450 358 178 
3,27 1,08 

% 5,7 17,3 35,2 28,0 13,9 

11. Müşterilere gösterdiğim duygular gerçektir. 
f 42 164 457 353 264 

3,49 1,06 

3,49 0,96 

% 3,3 12,8 35,7 27,6 20,6 

12. Müşterilere gösterdiğim duygular doğaldır. 
f 45 170 440 328 297 

3,52 1,09 
% 3,5 13,3 34,4 25,6 23,2 

13. Müşterilere karşı hislerim o an 
hissettiklerimle aynıdır. 

f 62 152 469 318 279 
3,47 1,10 

% 4,8 11,9 36,6 24,8 21,8 

Duygusal emeğin doğal davranış boyutundaki ifadeler ise ne rol yapmayı ne de 
müşterilerin bekledikleri duyguları yansıtmayı içermektedir. Doğal davranış 
boyutundaki ifadeler, çalışanların duygularını düzenlemeden müşterilere olduğu gibi 
yansıtmasını açıklamaktadır. Örneklem grubunun doğal davranış boyutundaki ifadelere 
verdiği cevapların ortalamaları 3,5 civarında olup, orta değerin üstündedir. Buna göre 
katılımcıların, yüzeysel ve derin davranışa göre doğal davranışı daha çok yansıttıklarını 
değerlendirmek mümkündür. 
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3.1. Örgütsel Adaletin Duygusal Emek Üzerindeki Etkisine Yönelik Bulgular 

İşgörenlerin örgütsel adalet algıları ile duygusal emek davranışları arasındaki 
ilişkiyi belirleyebilmek amacı ile değişkenler arası ilişkilere yönelik gerçekleştirilen 
Pearson korelasyon analizine ilişkin bulgular Tablo 3’te sunulmuştur. Korelasyon 
analizinde ortaya çıkan bulgular, Pearson korelasyon katsayısının 0,30’un altında olması 
durumunda “düşük”, 0,30-0,69 arasında orta ve 0,70 ve daha büyük değerler için 
“yüksek” şeklinde (Çokluk vd. 2012, s.52) değerlendirilmiştir. 

Tablo 4: Örgütsel adalet ve duygusal emek boyutları arasındaki ilişkiye ait 
korelasyon matrisi 

 1 2 3 4 5 6 
1. Dağıtım adaleti -      
2. Prosedür adaleti 0,625** -     
3. Etkileşim adaleti 0,639** 0,714** -    
4. Yüzeysel davranış 0,381** 0,360** 0,382** -   
5. Derin davranış 0,336** 0,349** 0,518** 0,419** -  
6. Doğal davranış 0,114** 0,066* 0,112** -0,043 0,288** - 

**p<0,001     *p<0,05 
Tablo 4’te görüldüğü gibi, korelasyon katsayıları, duygusal emeğin yüzeysel 

davranış boyutu ile örgütsel adaletin dağıtım adaleti (r=0,381), prosedür adaleti 
(r=0,360) ve etkileşim adaleti (r=0,382)  boyutları arasında pozitif yönlü orta kuvvete 
anlamlı ilişkiler bulunduğunu göstermektedir.  

Örgütsel adalet boyutları ile duygusal emeğin diğer bir boyutu olan derin davranış 
ile arasındaki korelasyon katsayıları incelendiğinde, yüzeysel davranışta olduğu gibi 
orta kuvvette anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Derin davranış ile dağıtım adaleti 
(r=0,336) ve prosedür adaleti (r=0,349) arasındaki anlamlı ilişkiler birbirlerine oldukça 
yakındır. Ancak etkileşim adaleti ile derin davranış arasındaki ilişkiyi gösteren 
korelasyon katsayısı (r=0,518) ise dağıtım ve prosedür adaletinden daha yüksek olup 
yine de orta kuvvete (0,30<r<0,69) anlamlı bir ilişki olarak yorumlanmıştır.  

Örgütsel adalet boyutları ile duygusal emeğin doğal davranış boyutu arasındaki 
korelasyon katsayıları incelendiğinde, düşük kuvvette (0,001<r<0,30) anlamlı ilişkiler 
tespit edilmiştir. Doğal davranış ile dağıtım adaleti arasındaki ilişki (r=0,114) ile doğal 
davranış ile etkileşim adaleti arasındaki ilişki (r=0,112) birbirine oldukça yakındır.  
Doğal davranış ile prosedür adaleti arasındaki ilişki (r=0,066) diğer boyutlara nazaran 
daha düşük olsa da diğerlerinde olduğu gibi düşük kuvvette ilişki olarak 
değerlendirilmiştir.  

Korelasyon analizinde yalnızca değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya konulmuş 
olup, örgütsel adaletin duygusal emek boyutları üzerinde ne düzeyde etkili olduğunu 
belirleyebilmek amacıyla basit doğrusal regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Tablo 
5’te örgütsel adalet boyutlarının yüzeysel davranış üzerindeki etkisine ilişkin basit 
doğrusal regresyon analizleri sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 5’e göre, dağıtım adaletinin duygusal emeğin yüzeysel davranış boyutu 
üzerindeki etkisinin anlamlı olduğunu (F=140,680; p<0,001) ve işgörenlerin yüzeysel 
davranışları üzerindeki değişimlerin %9,8’inin (R2=0,098),  dağıtım adaleti algılarından 
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu bulgu ile; “H1: İşgörenlerin dağıtım adaleti 
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algılarının yüzeysel davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” hipotezi 
desteklenmiştir. Konu ile ilgili alanyazın incelendiğinde, bu bulguları dolaylı olarak 
destekleyecek nitelikte çalışmalar bulunmaktadır. Örneğin; Martinez-Inigo vd. 
(2007)’nin çalışmasında, yüzeysel davranış ve duygusal tükenmişlik ilişkisinde 
algılanan dağıtım adaletinin aracı rol oynadığı sonucuna ulaşılmıştır. Konuya yüzeysel 
davranışın sonuçları doğrultusunda yaklaşılan araştırmadaki sonuç, yüzeysel davranışın 
tükenmişliğe yol açma sebebinin, algılanan dağıtım adaletinin düşüklüğünden 
kaynaklandığını göstermektedir. Bu durum, algılanan dağıtım adaletinin yüksek olduğu 
durumlarda, yüzeysel davranışın olumsuz sonuçlarının azaltılabileceğini göstermektedir. 

Tablo 5: Örgütsel adalet boyutlarının yüzeysel davranış üzerindeki etkisine ilişkin 
basit doğrusal regresyon analizleri 

Bağımlı  
Değişken 

Bağımsız  
Değişkenler 

bj S(bj) t P R2 ANOVA 

Yüzeysel 
Davranış 

Sabit 1,917 0,082 23,278 0,000*** 
0,098 

F=140,680 
p=0,000*** Dağıtım 

Adaleti 0,314 0,026 11,861 0,000*** 

Sabit 1,936 0,085 22,646 0,000*** 
0,088 

F=124,679 
p=0,000*** Prosedür 

Adaleti 0,308 0,028 11,166 0,000*** 

Sabit 1,939 0,088 22,066 0,000*** 
0,083 

F=116,677 
p=0,000*** Etkileşim 

Adaleti 0,294 0,027 10,802 0,000*** 
**p<0,01  ***p<0,001    bj: Katsayı  S(bj): Standart Hata 

Tablo 5’te, prosedür adaletinin duygusal emeğin yüzeysel davranış boyutu 
üzerindeki etkisine ölçmeye yönelik gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modelinin 
de dağıtım adaletine benzer şekilde anlamlı olduğu (F=124,679; p<0,001) ve 
işgörenlerin yüzeysel davranışları üzerindeki değişimlerin %8,8’inin (R2=0,088) 
prosedür adaleti algılarına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre; “H2: İşgörenlerin 
prosedür adaleti algılarının yüzeysel davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” 
hipotezi desteklenmiştir. Konu ile ilgili alanyazında söz konusu ilişkiyi/etkiyi doğrudan 
inceleyen araştırmalar bulunmasa da Chen ve Lin (2009)’in yaptıkları araştırmada, işe 
alma, yerleştirme, alıştırma, eğitim, performans değerlendirme ve ödül sitemlerine 
yönelik insan kaynakları uygulamalarının, bireylerin duygularını olumlu yönde 
etkileyerek duygusal tükenmişliği azalttığı; kişisel başarıyı geliştirdiği sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Söz konusu araştırmada elde edilen sonuç, örgüt içi prosedürlere ilişkin 
algıların duyguları yönlendirmesi yönüyle, prosedür adaletinin yüzeysel davranışa etki 
edebileceğini göstermektedir. 

Etkileşim adaletinin duygusal emeğin yüzeysel davranış boyutu üzerindeki 
etkisine ilişkin gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modelinin de dağıtım adaletinin 
ve prosedür adaletinin yüzeysel davranış üzerindeki etkisinde olduğu gibi anlamlı 
olduğu Tablo 5’te görülmektedir (F=116,677; p<0,001). Buna göre işgörenlerin 
yüzeysel davranışları üzerindeki değişimlerin %8,3’ü (R2=0,083) etkileşim adaleti 
algılarından kaynaklanmaktadır. Bu durumda; “H3: İşgörenlerin etkileşim adaleti 
algılarının yüzeysel davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” hipotezi 
desteklenmiştir. Konu ile ilgili alanyazında, bu bulgulara yakın sonuçlara ulaşılan 
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araştırmalarla karşılaşmak mümkündür. Örneğin Lam ve Chen (2012)’in 
araştırmasında, olumsuz duygular ile yüzeysel davranış arasında pozitif yönlü ilişkiler 
olduğu; yönetici desteğinin çalışanların etkileşim adaleti algılarını olumlu yönde 
etkilediği; etkileşim adaletinin ise olumsuz duyguları azalttığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 
Bu araştırma, her ne kadar etkileşim adaletinin duygusal emek üzerindeki etkisini 
doğrudan ele almamış olsa da, etkileşim adaletinin dolaylı da olsa duygusal emeğe yön 
verdiğini açıklamaktadır. 

Tablo 6’da örgütsel adalet boyutlarının derin davranış üzerindeki etkisi 
belirlemeye yönelik gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon analizi sonuçlarına yer 
verilmiş olup dağıtım adaletinin duygusal emeğin derin davranış boyutu üzerindeki 
etkisini belirlemeye yönelik gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modelinin anlamlı 
olduğu görülmektedir (F=121,842; p<0,001). Buna göre işgörenlerin derin davranışları 
üzerindeki değişimlerin %8,6’sının (R2=0,086) dağıtım adaleti algılarına bağlı olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu bulgu ile; “H4: İşgörenlerin dağıtım adaleti algılarının derin 
davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” hipotezi desteklenmiştir. Cosette ve 
Hess (2009), dağıtım adaletinin iç motivasyonu etkilediğini ve motivasyonun da bazı 
duyguları bastırmaya olanak sağladığını; bunun da duygusal çelişkiyi azaltarak doğal 
davranışı ve derin davranışı ortaya çıkardığını tespit etmişlerdir. Bu araştırmada elde 
edilen benzer bulgular, işgörenlerin örgüt içi maddi kazanımların adil bir şekilde 
dağıtıldığına olan inancının yüksek olmasının, gösterecekleri duyguları hissedebilmek 
için çaba sarf etmelerine etki edebileceğini ve bu şekilde işgörenlerin işleriyle 
bütünleşmelerine katkı sağladığını göstermektedir. 

Tablo 6: Örgütsel adalet boyutlarının derin davranış üzerindeki etkisine ilişkin 
basit doğrusal regresyon analizleri 

Bağımlı  
Değişken 

Bağımsız  
Değişkenler 

bj S(bj) t P R2 ANOVA 

 Sabit 2,363 0,088 26,816 0,000*** 
0,086 

F=121,842 
p=0,000*** 

Derin 
Davranış 

Dağıtım 
Adaleti 0,312 0,028 11,038 0,000*** 

Sabit 2,315 0,091 25,497 0,000*** 
0,090 

F=125,972 
p=0,000*** Prosedür 

Adaleti 0,329 0,029 11,224 0,000*** 

Sabit 1,853 0,088 21,022 0,000*** 
0,184 

F=288,534 
p=0,000*** Etkileşim 

Adaleti 0,464 0,027 16,986 0,000*** 

**p<0,01  ***p<0,001    bj: Katsayı  S(bj): Standart Hata 

Prosedür adaletinin derin davranış üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik 
gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modelinin anlamlı olup (F=125,972; p<0,001) 
işgörenlerin derin davranışları üzerindeki değişimlerin %9’unun (R2=0,090) prosedür 
adaleti algılarından kaynaklandığı görülmektedir. Bu durumda; “H5: İşgörenlerin 
prosedür adaleti algılarının derin davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” 
hipotezi desteklenmiştir. Prosedür adaletinin yüzeysel davranış üzerindeki etkisine 
yönelik benzer çıkarımlar, derin davranış için de yapılabilir. Chen ve Lin (2009)’in 
prosedürlerin işleyişinin bireylerin duygularını etkilemesi yönündeki bulgusu; prosedür 
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adaletinin yalnızca yüzeysel davranışa değil derin davranışa da kaynak oluşturabileceği 
şeklinde değerlendirilebilir. 

Etkileşim adaletinin derin davranış üzerindeki etkisine ilişkin gerçekleştirilen 
basit doğrusal regresyon modeli de diğer boyutlarda olduğu gibi anlamlıdır. 
(F=288,534; p<0,001). Hatta belirtme katsayısı, diğer basit doğrusal regresyon 
modellerine göre daha yüksek olup (R2=0,184) işgörenlerin derin davranışları 
üzerindeki değişimlerin %18,4’ünün etkileşim adaleti algılarından kaynaklandığını 
göstermektedir. Buna göre; “H6: İşgörenlerin etkileşim adaleti algılarının derin 
davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” hipotezi desteklenmiştir.  

Konu ile ilgili alanyazında, yine doğrudan olmasa da dolaylı yoldan bu bulguların 
yorumlanmasına katkı yapabilecek araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin; Lam ve Chen 
(2012)’in araştırmasında, olumsuz duygular ile derin davranış arasında negatif yönlü 
ilişkiler olduğu; yönetici desteğinin çalışanların etkileşim adaleti algılarını olumlu 
yönde etkilediği; etkileşim adaletinin ise olumsuz duyguları azalttığı sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Bu durumda, bireylerin örgüt içinde algıladıkları adil etkileşimin, örgüte 
yönelik olumlu duygular oluşturarak, beklenilen duyguların yansıtılması için çaba 
göstermesi yönünde etki ettiği söylenebilir. Örgütsel adaletin boyutları ile derin 
davranış arasındaki ilişkileri inceleyen hipotezlerin kabul edilmesi, işgörenlerin örgüt 
tarafından beklenen duygu gösterim kurallarını gerçekleştirebilmek için gösterdikleri 
derin davranışın, algılanan örgütsel adalete bağlı olduğunu; özellikle etkileşim 
adaletinin, diğer adalet boyutlarına göre daha fazla ön plana çıktığını göstermektedir. 
Bu doğrultuda, işgörenlerden beklenen derin davranışların ortaya çıkmasında en önemli 
örgütsel adalet unsurunun, adil etkileşim olduğu söylenebilir. Tablo 7’de örgütsel adalet 
boyutlarının doğal davranış üzerindeki etkilerini ölçmeye yönelik gerçekleştirilen basit 
doğrusal regresyon analizlerine yer verilmiştir. 

Tablo 7: Örgütsel adalet boyutlarının doğal davranış üzerindeki etkisine ilişkin 
basit doğrusal regresyon analizleri 

Bağımlı  
Değişken 

Bağımsız  
Değişkenler 

bj S(bj) t P R2 ANOVA 

Doğal 
Davranış 

Sabit 3,033 0,099 30,759 0,000*** 
0,016 

F=21,327 
p=0,000*** Dağıtım 

Adaleti 0,146 0,032 4,618 0,000*** 

Sabit 3,188 0,102 31,160 0,000*** 
0,006 

F=8,236 
p=0,004** Prosedür 

Adaleti 0,095 0,033 2,870 0,004** 

Sabit 2,940 0,104 28,248 0,000*** 
0,021 

F=27,905 
p=0,000*** Etkileşim 

Adaleti 0,170 0,032 5,282 0,000*** 

**p<0,01  ***p<0,001    bj: Katsayı  S(bj): Standart Hata 

Tablo 7’da yer verilen basit doğrusal regresyon analizlerinde, örgütsel adalet 
boyutlarının dağıtım adaletinin duygusal emeğin doğal davranış boyutu üzerindeki 
etkisi incelenmiş olup, diğer boyutlara nazaran oldukça düşük olmasına rağmen anlamlı 
etkiler (p<0,001, p<0,01) tespit edilmiştir. Dağıtım adaletinin doğal davranış üzerindeki 
etkisini ölçmeye yönelik gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modeline göre  
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(F=21,327; p<0,001) işgörenlerin doğal davranışları üzerindeki değişimlerin %1,6’sının 
(R2=0,016) dağıtım adaleti algılarından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; 
“H7: İşgörenlerin dağıtım adaleti algılarının doğal davranışları üzerinde anlamlı bir 
etkisi vardır” hipotezi desteklenmiştir. 

Prosedür adaletinin doğal davranış üzerindeki etkisine ilişkin gerçekleştirilen basit 
doğrusal regresyon modeli anlamlı olup (F=8,236; p<0,004) işgörenlerin doğal 
davranışları üzerindeki değişimlerin yalnızca %0,6’sının (R2=0,006) prosedür adaletine 
bağlı olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre; “H8: İşgörenlerin prosedür adaleti algılarının 
doğal davranışları üzerinde anlamlı bir etkisi vardır” hipotezi desteklenmiştir.  

Tablo 6’dan etkileşim adaletinin doğal davranış üzerindeki etkisine ilişkin 
gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon modelinin de anlamlı olduğu anlaşılmaktadır 
(F=27,905; p<0,001). Buna göre işgörenlerin doğal davranışları üzerindeki değişimlerin 
%2,1’inin (R2=0,021) etkileşim adaleti algılarından kaynaklanmaktadır. Buna göre; 
“H9: İşgörenlerin etkileşim adaleti algılarının doğal davranışları üzerinde anlamlı bir 
etkisi vardır” hipotezi desteklenmiştir. Örgütsel adaletin boyutları ile doğal davranış 
arasında ortaya çıkan anlamlı ilişkiler, işgörenlerin örgütsel adalet algılarının, doğal 
davranış sergileme eğilimini çok düşük düzeyde de olsa arttırdığı şeklinde 
değerlendirilebilir. 

 

Şekil 2: Araştırma hipotezlerinin desteklenme durumuna ilişkin bulgular 
Araştırmada test edilen bütün hipotezler desteklenmiş olup hipotezlerin testine 

ilişkin gerçekleştirilen basit doğrusal regresyon analizleri ile ortaya çıkan belirtmeye 
katsayılarına Şekil’2’de yer verilmiştir. İşgören örgütsel adalet algılarının duygusal 
emek üzerindeki etkisini belirlemeye amacı taşıyan bu araştırmada, örgütsel adalet ile 
duygusal emek arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler bulunmuş; yapılan basit doğrusal 
regresyon analizleri sonucunda, örgütsel adaletin duygusal emeğin en fazla derin 
davranış boyutunu, ardından yüzeysel davranış boyutunu ve az da olsa doğal davranış 
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boyutunu etkilediği tespit edilmiştir. Bu tespitler otel işletmesi işgörenlerinin örgütsel 
adalet algılarının duygusal emek davranışları üzerinde etkisi olduğu göstermektedir.  

4. Tartışma ve Sonuç 

Otel işletmelerinde çalışanların örgütsel adalet algılarının duygusal emek 
üzerindeki etkisinin saptanmasını amaçlayan bu araştırmanın örneklem grubundaki 
çalışanların dağıtım adaletine ilişkin görüşleri incelendiğinde, mevcut durumdan pek 
hoşnut olmadıklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Örgütsel adaletin boyutlarına ilişkin 
çalışanların görüşleri incelediğinde, etkileşim adaletinin, dağıtım ve prosedür adaletine 
göre farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, boyutlardaki ifadelere ilişkin verilen 
bilgilerle tutarlılık göstermektedir. Örgütsel adalete ilişkin çalışanların görüşleri genel 
olarak değerlendirildiğinde, bütün boyutlara ilişkin orta düzeyde katılım, mevcut 
durumun çok iyi olmadığını göstermektedir. Konu ile ilgili alanyazın incelendiğinde, 
Türkiye’de turizm sektöründe yapılan örgütsel adalet araştırmalarında benzer sonuçlarla 
karşılaşmak mümkündür. Örneğin; Çelik (2012), Çöp (2008), Pelit ve Bozdoğan (2014) 
ile Yazıcıoğlu ve Topaloğlu (2009)’nun yaptıkları araştırmalarda, bu araştırmada olduğu 
gibi, otel işletmesi çalışanlarının örgütsel adalet algılarının orta düzeyde olduğu tespit 
edilirken; İşbaşı (2000)’nın araştırmasında ise prosedür ve etkileşim adaleti 
boyutlarında daha olumlu görüşler ortaya çıkmasına rağmen dağıtım adaletinin orta 
düzeyde olduğu görülmektedir. Bu araştırmalar, neredeyse 14 yıllık süreçte, konaklama 
işletmesi çalışanlarının örgütsel adalet algılarında olumlu yönde bir değişim 
gerçekleşmediğini gözler önüne sermektedir. Bu durum, turizm sektöründe örgütsel 
adalet konusunun üzerinde durulması gereken bir sorun olduğunu açıkça 
göstermektedir.  

Duygusal emeğin boyutlarına ilişkin çalışan görüşleri incelendiğinde, bütün 
boyutların birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Bu sonuç, boyutlardaki ifadelere 
ilişkin verilen bilgilerle tutarlılık göstermektedir. Duygusal emeğe ilişkin çalışanların 
görüşleri genel olarak değerlendirildiğinde, yüzeysel davranışın daha az sergilendiği, 
genellikle doğal duyguların yansıtıldığı; derin davranış gösterme sıklığının ise doğal 
davranış gösterme sıklığına yakın olduğu görülmektedir. Her ne kadar doğal davranış ve 
derin davranış ortalamaları çok yüksek olmasa da, yüzeysel davranışa göre daha fazla 
sergilenmesi çalışanlar ve örgütler açısından sevindiricidir.  

Örgütsel adaletin duygusal emek üzerindeki etkisinin Antalya’da beş yıldızlı otel 
işletmesi çalışanları örneğinde incelendiği bu araştırmada, gerçekleştirilen korelasyon 
ve regresyon analizi sonuçlarına göre örgütsel adaletin duygusal emek üzerinde etkili 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Konu ile ilgili alanyazında, örgütsel adaletin duygusal 
emek üzerindeki etkisinin incelendiği pek fazla araştırmaya rastlanmamakla birlikte; söz 
konusu etkiye yönelik dolaylı çıkarımlar yapılabilecek araştırmalar da sınırlıdır (Barger, 
2009; Cosette ve Hess, 2009; Lam ve Chen, 2012; Martinez-Inigo vd. 2007; Rupp ve 
Spencer, 2006). Bazı araştırmalarda benzer sonuçlara ulaşıldığını söylemek 
mümkündür. Örneğin, Martinez-Inigo vd. (2007)’nin çalışmasında, yüzeysel davranış 
ve duygusal tükenmişlik ilişkisinde algılanan dağıtım adaletinin aracı rol oynadığı 
sonucuna ulaşılmıştır. Cosette ve Hess (2009) ise dağıtım adaletinin iç motivasyonu 
etkilediği; motivasyonun da bazı duyguları bastırmaya olanak sağladığı; duygusal 
çelişkiyi azaltarak doğal davranışı ve derin davranışı ortaya çıkardığı sonuçlarına 
ulaşılmıştır. Chen ve Lin (2009)’in yaptıkları araştırmada; işe alma, işe yerleştirme, 
alıştırma, eğitim, performans değerlendirme ve ödül sitemlerine yönelik insan 
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kaynakları uygulamalarının ki bu uygulamalar örgüt içi prosedürleri içermektedir, 
bireylerin duygularını olumlu yönde etkileyerek duygusal tükenmişliği azalttığı; kişisel 
başarıyı geliştirildiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Lam ve Chen (2012)’in yaptıkları 
araştırma, olumsuz duygular ile yüzeysel davranış arasında pozitif yönlü, derin davranış 
ile ise negatif yönlü ilişkiler olduğu; yönetici desteğinin çalışanların etkileşim adaleti 
algılarını olumlu yönde etkilediği; etkileşim adaletinin ise olumsuz duyguları azalttığı 
sonuçlarına ulaşılmıştır.  

Örgütsel adalet ile duygusal emek arasındaki ilişkiye yönelik araştırmalar sınırlı 
olsa da, söz konusu ilişkiyi hem örgütsel adalete hem de duygusal emeğe temel 
oluşturan kuramlarla da açıklamak mümkündür. Örgütsel adalete temel oluşturan bazı 
kuramlara göre, bireyler adaletsizlik sonucunda olumsuz duygular yaşayabilmekte ve 
duygusal ve davranışsal tepkiler gösterebilmektedir. Örneğin; Göreli Yoksunluk 
Kuramı’na göre, bireylerin başkalarının kazanımlarıyla kendi kazanımlarını 
karşılaştırması sonucunda bireylerde yoksunluk hissi ve hayal kırıklığı duygusu (Van 
den Bos vd., 1997, s.95) oluşabilmektedir. Eşitlik Kuramı’na göre, eşitsizlik sonucunda 
oluşan adaletsizlik duygusundan dolayı bireyler; kazançları değiştirme, yatırımları 
değiştirme, kazançları ve yatırımları bilinçli olarak değiştirme, bulunduğu ortamdan 
ayrılma ve karşılaştırılan kişiyi değiştirme şeklinde davranışsal ve bilişsel tepkiler 
verilebilmektedir (Adams, 1965, s.283-295). Sosyal Değişim Kuramı’na göre ise 
bireyler, birbirlerine ekonomik ve sosyo-duygusal çıktılar sunmaktadırlar. Ekonomik 
çıktılar finansal özellik taşırken; sosyo-duygusal çıktılar ise kişilerin sosyal ihtiyaçlarına 
işaret etmektedir (Cropanzano ve Mitchell, 2005, s.887). Bu durumda, yetersiz 
ekonomik ve sosyo-duygusal çıktıların hissedilmesi, bireylerde olumsuz duygular 
oluşturabilecektir. Adaletsizlik sonucunda örgüte karşı olumsuz duygular yaşayan 
bireylerin, örgüt tarafından sergilenmesi beklenen duyguları göstermekten imtina 
edebileceğini ifade etmek yanlış olmayacaktır. Bireylerin adaletsizlik sonucunda örgüte 
karşı olumsuz duygular hissetmeleri ve yatırımlarını azaltmaları, müşteri ile etkileşim 
sırasında yansıtılan duygular aracılığıyla müşterilere yansıyabilecektir. Bu örnekler, 
adaletsizlik sonucunda bireylerin duygularının etkileneceğine ve duyguların müşterilere 
yansıtılmasına da etki edeceğini göstermekte olup araştırmadaki sonuçlarla tutarlıdır.  

Örgütsel adalet ve duygusal emek ilişkisini Marx’ın Emek-Değer Kuramı’ndan 
yararlanarak da açıklamak mümkündür. Marx’ın Emek-Değer Kuramı’nda bahsi geçen 
artık değer kavramı; işçi tarafından üretilenin değişim ve kullanım değeriyle, işçinin 
eline geçen ücret arasındaki fark olarak nitelendirilmektedir. Buna göre, işletme işçiyi 
günde sekiz saat ve daha fazla çalıştırır ancak işçi, örneğin, beş saat ürettiğinin 
karşılığını alır (Ollman, 2011, s.17). Burada, işletmenin çalışana ödediği ücret ile 
çalışanın gerçekte alması gereken ücret arasındaki farkı ifade eden artık değer, 
işletmelerde çatışmalar oluşturmaktadır. Duyguların ticarileştirilmiş biçimi olarak ifade 
edilebilen duygusal emek için, artık değer önemli bir hal almaktadır. Artık değer sorunu 
farklı sektörlerde insanların yerini makinaların almasıyla birlikte önemini yitirirken, bu 
sorunun insan kaynağının çok önemli olduğu ve duygusal emeğin yoğun gerçekleştiği 
turizm sektöründe güncelliğini koruduğu ve uzun yıllar koruyacağı söylenebilir. 
Constanti ve Gibbs (2005)’in yaptıkları araştırmada, tatil satış danışmanlarının duygusal 
emekleri Marx’ın öne sürdüğü artık değer çerçevesinde incelenmiştir. Tatil satış 
danışmanlarının yaptıkları iş, yoğun duygusal emeği gerekli kılmakta ve bu gereklilik 
işletme yönetimi, müşteriler ve tatil satış danışmanı olarak çalışanlardan oluşan üçgen 
içinde gerginlik ortaya çıkarmaktadır. Bu gerginliğin sebebi de, çalışanların emeğinin 
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sömürülmesi olarak kabul edilmekle birlikte; sektördeki işgören devir hızının 
yüksekliği, bu görüşe kanıt olarak değerlendirilmektedir. Constanti ve Gibbs (2005), bu 
sömürü ortamının ortadan kaldırılması için, artık değerin eşit bir şekilde dağıtımının 
yapılmasını önermektedir. Bu öneri, dağıtım adaletinin duygusal emek üzerindeki 
etkisine vurgu yapmaktadır. Söz konusu araştırmada, konuya farklı bir kuramla 
yaklaşılmış ve her ne kadar konu dağıtım adaleti kapsamında değerlendirilmiş olsa da, 
duygusal emek gerektiren mesleklerde çalışanların, örgütten/yöneticiden beklentilerinin 
gerçekleşmesinin önemine vurgu yapılması ve böylelikle örgütsel adaletin duygusal 
emek üzerindeki etkisine yönelik fikir vermesi açısından oldukça önemlidir. 

Örgütsel adalet kuramlarının yanı sıra, Duygusal Olaylar Kuramı da örgütsel 
adalet ile duygusal emek arasındaki ilişki konusunda ipuçları vermekte; aynı zamanda 
örgütsel adalet kuramları aracılığıyla öne sürülen ilişkiyi de pekiştirici özellik 
taşımaktadır. Weiss ve Cropanzano (1996, s.45)’nun, bireylerin geçmişte yaşadıkları ve 
etkilendikleri duygusal deneyimlerin, örgütsel davranışlara yansıması olarak 
açıkladıkları Duygusal Olaylar Kuramı’na göre bireyler; iş çevresi, iş olayları ve kişisel 
değişkenler aracılığıyla olumlu ve olumsuz tepkiler verebilmektedir. Bireylerin 
yaşadıkları iş olayları arasında örgüt içindeki dağıtımlardan, prosedürlerin işleyişinden 
ve kişilerarası ilişkilerden algıladıkları adaletten dolayı olumlu ve olumsuz tepkiler 
göstermeleri, yalnız örgüt içine değil, sergilenen duygular aracılığıyla müşterilere de 
yansıyabilir. Emek-yoğun özelliğiyle ön plana çıkan turizm sektörünün en önemli 
bileşenleri arasında yer alan otel işletmeleri açısından konuya bakıldığında; 
çalışanlardan en büyük beklentilerin müşterilere doğru duyguların yansıtılması ve 
işletmeye yönelik olumlu imaj oluşturulmasıdır. Müşterilere yansıtılan duyguları 
etkileyen birçok değişken olmakla birlikte, bu değişkenler arasında örgütsel adalet 
önemli bir yer teşkil etmektedir.  

Bu araştırmada ortaya çıkan sonuç doğrultusunda, gerek otel sahiplerine gerekse 
otel yöneticilerine gelecekteki çalışmalarında dikkate alınması yönünde fayda görülen 
öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

• Örgütsel adalet boyutlarına ilişkin çalışan görüşlerinin orta ve düşük seviyede 
olması ve daha önce yapılmış araştırmalarda da benzer sonuçlara ulaşılması, 
otelcilik sektöründe çalışanların örgütsel adalet konusunda tatmin olmadığını 
göstermektedir. Bu doğrultuda, örgütlerde kazanımların dağıtımında, 
prosedürlerin işleyişinde ve kişilerarası ilişkilerde adil uygulamalar konusu 
ciddi bir biçimde gözden geçirilmelidir. Örgütsel etkinlik ve verimlilik için, 
özellikle otelcilik sektöründe çalışanların adil uygulamaların çalışanlar için 
büyük bir motivasyon kaynağı olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca örgütsel adalet, 
işletmelerin yalnızca verimlilik ve kar amaçlarını gerçekleştirmelerini değil, 
sosyal görevlerini de yerine getirmesini sağlayacaktır. 

• Farklı sektörlerde, işin yapılabilmesi için zihinsel veya fiziksel emek ön planda 
iken; otelcilik sektöründe duygusal emek oldukça önemli bir yere sahiptir. 
Örgütler tarafından müşterilere yansıtılması beklenen duyguların da çalışanlar 
açısından karşılığı olduğu unutulmamalıdır. Her ne kadar müşteriye yansıtılan 
duygular önemli ölçüde müşteri ile etkileşim anında oluşsa da, çalışanların 
örgütsel uygulamalar doğrultusunda hissettikleri duyguların da bu sürece etki 
ettiği unutulmamalıdır. Duygusal emek gösterim yöntemleri yüzeysel, derin ve 
doğal davranış olarak gruplandırılırken; hem bireysel hem de örgütsel açıdan 
en önemli duygusal emek gösterim biçimlerinin derin ve doğal davranış olduğu 
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söylenebilir. Bu kapsamda, çalışanların göstermesi gereken duyguları 
içselleştirerek hissetmeye çalışması için adil bir ortam oluşturulmalı ve 
çalışanlara örgüte yönelik olumlu duyguların gelişimine katkıda 
bulunulmalıdır. Örgütlerde adil bir ortamın oluşturulması, örgütün müşterilere 
gösterilmesini istediği duyguların, çalışanların doğal davranışlarına 
dönüşmesini de beraberinde getirecektir. Bu da müşterilere daha iyi hizmet 
sunumuyla birlikte müşteri memnuniyeti sağlama ve örgütün beklentilerin 
yerine getirilmesini sağlayacaktır. Sonuçta hem örgütün hem de çalışanların 
beklentileri karşılanacaktır.  

Örgütsel adalet ve duygusal emek arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmaların 
sınırlı olması, bu araştırmanın yapılmasında belirleyici olmuştur. Bu doğrultuda 
yapılacak yeni araştırmalar ile bu araştırmada ortaya konulmaya çalışılan örgütsel 
adaletin ve duygusal emek üzerindeki etkisi daha kapsamlı bir şekilde incelenerek 
geliştirilmelidir. Aynı zamanda bu araştırmada, örgütsel adaletin ve duygusal emek 
üzerindeki etkisinde, duyguların rolüne dolaylı olarak atıfta bulunulmuştur. Yapılacak 
farklı çalışmalarda, örgütsel adaletin ile duygusal emek üzerindeki etkisinde duygular 
ara değişken olarak ele alınabilir. Diğer taraftan örgütsel adaletin motivasyonu arttırdığı 
düşüncesinden yola çıkılarak örgütsel adaletin duygusal emek üzerindeki etkisinde ara 
değişken olarak motivasyon konusu incelenebilir. Ayrıca, bu araştırmanın evreni 
Antalya’daki beş yıldızlı otel işletmesi çalışanları ile sınırlı tutulmuştur. Antalya’da 
anket uygulanan otellerin çoğunluğu sayfiye otelleri olup sayfiye otellerinde sezonluk 
çalışanların şehir otellerine göre daha fazla olduğu bilinmektedir. Şehir otellerinde 
çalışanların gerek örgütsel adalet algıları gerekse duygusal emekleri yönetim 
uygulamalarından kaynaklanan sebeplerle sayfiye otellerinde çalışanlara göre farklılık 
gösterebilir. Bu doğrultuda, şehir ve sayfiye otellerinin birlikte ele alındığı başka bir 
araştırma evreninde farklı sonuçlar ortaya çıkabileceği söylenebilir. Araştırmanın 
yalnızca Antalya’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde yapıldığı düşünüldüğünde, farklı 
bölgelerde, farklı büyüklüklerdeki oteller, seyahat acentaları ve yiyecek-içecek 
işletmeleri ile birlikte turizm sektörünün tüm çalışma gruplarında yer alan çalışanlarının 
dâhil edildiği bir araştırma ile konu daha geniş olarak incelenebilir. 
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Extensive Summary 
 
Introduction 

Organizational justice gets its source from Equality Theory of Adams (1965). 
According to this theory, although the employees desire to see an equal behaviour in 
business relationships, they also want to get their efforts paid off exactly (İşcan and 
Naktiyok, 2004, s.187; Ozturk and Teber, 2006, p.73). That employee has a positive 
perception to their company, can reflect in the quality of the service process by creating 
positive emotions. In this case, employees would be willing to reflect feelings and 
behaviours of enterprises in the process of interaction with customers which were 
desired. The process of reflecting customer service processes by employees feeling 
desired by the organization is described with the concept of emotional labor in the 
literature (Ashforth and Humphrey, 1993, p.88). The aim of this study is to determine 
the effect of hotel employee’s organizational justice perceptions on their emotional 
labor. 9 hypotheses which have been developed to reach the objectives of the study are 
below: 

H1: The employee’s distributive justice perceptions have a significant effect on 
their surface acting. 
H2: The employee’s procedural justice perceptions have a significant effect on 
their surface acting. 
H3: The employee’s interactional justice perceptions have significant effect on 
their surface acting. 
H4: The employee’s distributive justice perceptions have a significant effect on 
their deep acting. 
H5: Employee’s procedural justice perceptions have a significant effect on their 
deepacting. 
H6: Employee’s interactional justice perceptions have a significant effect on their 
deep acting. 
H7: Employee’s distributive justice perceptions have a significant effect on their 
naturally felt emotions. 
H8: Employee’s procedural justice perceptions have a significant effect on their 
naturally felt emotions. 
H9: Employee’s interactional justice perceptions have a significant effect on their 
naturally felt emotions. 
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Research Method 
In the research 1280 survey were implemented to employees in 32 5 star hotels 

that operate in different regions of Antalya. In order to determine the participants 
organizational justice perceptions, the scale based on the Moorman (1991) 's study and 
used by Niehoff and Moorman (1993) was used. And also in order to determine the 
emotional labour impressions the scale which was developed by Diefendorff  et al 
(2005) from Kruml and Geddes (2000) with Grandey (2003)’s scale was used. In order 
to determine the relationship between employee's organizational justice perceptions and 
emotional labor, correlation analysis was made, also simple linear regression analysis 
was made in order to determine to organizational justice what level effects on the 
emotional labor dimensions. 

Results 

As a result of simple linear regression analyse which was performed to determine 
the effect of organizational justice dimensions on the emotional labor dimensions,it has 
been understood that employees' surface acting 9.8% of change on the (R2=0,098) 
distributive justice perception, and 8.8% (R2=0,088) procedural justice perception, 
while the interactional justice perceptions appears 8.3% of (R2=0,083). In this case; “H1: 
The employee’s distributive justice perceptions has a significant effect on their surface 
acting.”, “H2: The employee’s procedural justice perceptions has a significant effect on 
their surface acting”,“H3: The employee’s interactional justice perceptions has 
significant effect on their surface acting.” hypothesis have been supported. 
As a result of simple linear regression analyse which was made to determine the effect 
of organizational justice dimensionsis changed thedeep acting, it was identified 
thatemployee’s deep acting 8.6% of change on the (R2=0,086) stems from the 
distributive justice, 9% (R2=0,090) procedural justice and 18.4% of (R2=0,184) by 
interactional justice. In this case, “H4: The employee’s distributive justice 
perceptionshas a significant effect on their deep acting.”, “H5: Employee’s procedural 
justiceperceptionshas a significant effect on their deep acting.”, “H6: Employee’s 
perceptions of interactional justice has a significant effect on their deep act.” hypothesis 
have been supported. 
The effects of organizational justice dimensions on naturally felt emotions are surface 
and lower compared to effects on deep acting. It can be seen that employee's changes of 
naturally felt emotions, 1,6% on the (R2=0,016) distributive justice perceptions, 0,6% of 
(R2=0,006) procedural justice perceptions, while the interactional justice perceptions 
appears 2.1% of (R2=0,021). Although the related effects are low, “H7: Employee’s 
distributive justiceperceptions has a significant effect on their naturally felt emotions.” 
“H8: Employee’s procedural justiceperceptions has a significant effect on their naturally 
felt emotions”,“H9: Employee’s interactional justice perceptions has a significant effect 
on their naturally felt emotions” hypothesis have been supported. 

Conclusion 
In this study which was made to employees in Antalya, to assess the effect of 

organizational justice on emotional labor in the five-star hotels, it has been concluded 
that organizational justice dimensions have effects on emotional labor 
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dimensions.Although the researches on the relationship between emotional labor and 
organizational justice are limited, it is possible to explain the relationship with theories 
which formed the both organizational justice and emotional labor. 

According to some theories that formed organizational justice, individuals can 
experience negative emotions as a result of injustice and can show emotional and 
behavioral reactions. For example; according to the Relative Deprivation Theory, 
individuals may feelthe acquisition and a sense of deprivation as a result of comparing 
their achievements with others (Van den Bos et al., 1997, p.95).According to the Equity 
Theory, individuals can give behavioral and cognitive responses like changing gain, 
replacement investments, changing investment gains deliberately, leaving the 
environment and changing compared personas a result of inequality due to the sense of 
injustice(Adams, 1965, s.283-295). 
According to the Social Change Theory individuals offer each other economically and 
socio-emotional outcomes. Economic outputs are financial characteristics while socio-
emotional outcomes indicate the social needs of the people (Cropanzano and Mitchell, 
2005, s.887). In this case, the feeling of insufficient economic and socio-emotional 
outcomes may create negative feelings on people. It will not be wrong to say that 
individuals who have negative feelings towards the organization as a result of injustice, 
will not show emotions which are expected by the organization. Negative feelings that 
individuals feel toward the organization and reducing their investmentsas a result of 
injustice, can reflect to customers through the feelings which are reflected during the 
interaction with customers.All these example show that, the feelings of individuals can 
be affected and reflected to customers as a result of injustice. 

In addition to the studies considered in the theoretical foundations of 
organizational justice, it is possible to explain the relationship between organizational 
justice and emotional labor benefitting from Marx's labor-value theory. The concept of 
surplus value in Marx's Surplus Value Theory is considered as the difference between 
the exchange and use value produced by workers and the wages of workers. According 
to this, business make workers run eight hours or more  a day but the workers for 
example, takes the money for five hours (Ollman, 2011, p.17).  Here, the value defined 
as between the wages paid to employees by the company and the charge employee 
should take in reality, occurs conflicts in businesses.For emotional labor which can be 
expressed as commercialization format of emotions, residual value is becoming more 
important. While residual value issue is losing its importance with getting the machines 
replace people in different sectors, it can be said that this problem is up to date and will 
remain for many years in tourism sector where human resources are very important and 
intense emotional labor is held. For example, in the study of Constantine and Gibbs 
(2005), emotional labor has been investigated on holiday sales consultants with the 
framework of Marx’ssurplus value argue.Holiday reps work requires intense emotional 
labor representation. These requirementreveals the tension within the triangle in 
business management, customers and employees who work for as holiday sales 
consultant. The reason for this tension is considered as the exploitation of the labor of 
working but the high level of employee turnover in the industry is considered as proof 
of this view. Constantine and Gibbs (2005), suggest the construction of equitable 
distribution of the residual value for the abolition of the exploitation of the environment. 
This suggestion emphasizes the emotional effect on the justice of the distribution of 
labor.Although the study was approached with a different theory and issues are 
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evaluated under the equity distribution, it is very important for workers in occupations 
that require emotional labor, the organization/manager without emphasis on the 
importance of realization of expectations and thus in terms of providing insight to 
impact on the emotional labor of organizational justice. 

As well as organizational justice theory, Affective Events Theory is providing 
clues about the relationship between emotional labor and organizational justice; and 
also bears reinforcing properties about relationships through organizational justice 
theories.According to the Affective Events Theory of Weiss and Cropanzano (1996, 
p.45) which is described asa reflection to organizational behavior of individuals past 
experiences and emotional experience of individuals being  affected, business 
environment, through business events and personal variables can give positive and 
negative reactions. Among the organizations in their business events, distribution of 
individuals, from the operation of procedures and interpersonal relationships perceive 
justice of positive and negative reactions can reflect not only into the organizational one 
but also to the customers.This reflection can take place through the senses whichare 
shown to customers. When looking at the issue in terms of business hotels which is 
located among the most important components of the labor-intensive feature prominent 
tourism sector the biggest expectations from employees are to reflect the true feelings to 
customers and to create a positive image for the company. Although there are many 
variables that affect emotions which are reflected to customers, organizational justice 
constitute a significant part of these variables. 
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Özet 

İşletmelerin yoğun rekabet şartları altında varlıklarını devam ettirebilmeleri için 
çalışanlarını eğiterek daha verimli hale getirmeleri işe alıştırma eğitimlerinin önemini 
ön plana çıkarmaktadır. Bu eğitimlerin çalışanların iş tatminini arttıracağı, personel 
devir hızını düşüreceği ve böylece işletmelerin rekabet ortamında kendilerine avantaj 
sağlayacağı değerlendirilmektedir. Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde 
çalışanların işe alıştırma eğitimlerinin iş tatminini etkileyip etkilemediğini ortaya 
koymaktır. Bu amaçla işe alıştırma eğitimi ve iş tatmini ile ilgili önceden hazırlanmış 
ölçekler vasıtasıyla Konya’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan 261 
kişiye anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. İşe alıştırma eğitimi ve iş tatmin 
boyutlarının çeşitli demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediği ve işe 
alıştırma eğitimlerinin iş tatminine etkisi ile ilgili yapılan analizler sonucunda, söz 
konusu eğitim faaliyetlerinin otel çalışanların iş tatminleri üzerinde olumlu etkileri 
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  
Anahtar Kelimler: İşe alıştırma eğitimi, iş tatmini, otel işletmeleri 

Abstract 
Educating their personnel to increase productivity has become a necessity for 

firms to continue their existence under heavy competition. In this perspective, job 
orientation came to foreground. This type of education is believed to increase job 
satisfaction and to decrease job turnover rate, resulting in an advantage for the firm in 
the competitive market. The main purpose of this study to determine if job orientation 
affects job satisfaction in hotels. Parallel to this aim, related literature has been 
scanned and theoretical framework of job orientation and job satisfaction has been 
presented. The research has been carried out using job orientation and job satisfaction 
scales. The research focused on 261 workers in Konya who work in four and five stars 
hotels. The study aims to answer if job orientation and job satisfaction are dependent on 
demographic factors or not. The relation between job orientation and job satisfaction 
are studied through a regression analysis. The results of the analysis reveal job 
orientation have a positive effect on hotel workers’ job satisfaction. 
Keywords: job orientation, job satisfaction, hotel managements. 
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1. Giriş 

Turizm sektörünün ülke ekonomileri için önemi gittikçe artmaktadır. Dünya 
genelinde 2015 yılında 1 milyar 184 milyon kişi uluslararası turizm hareketine katılarak 
1 trilyon 232 milyar USD harcama yapmışlardır (UNWTO 2016a; UNWTO, 2016b). 
Dünya genelinde istihdam edilen her on bir kişiden birisi turizm sektöründe 
çalışmaktadır (unwto.org). Türkiye’de de turizm sektöründe istihdam edilen çalışan 
sayısında önemli sayılabilecek düzeyde bir artış bulunmaktadır. Konaklama sektörünün 
de içinde yer aldığı turizmdeki toplam istihdam 1 milyon 91 bin kişiye ulaşmış 
durumdadır (aktob.org.tr). Bahsedilen bu çarpıcı rakamlar turizm sektörünün gerek 
dünya gerekse Türkiye ekonomisindeki yeri açısından önem teşkil etmektedir. 

Otel işletmeleri, en önemli sermayeleri olan insan kaynağını en verimli şekilde 
kullanmak durumundadır. Bu sebeple iş gücü verimliliğini arttırmak ve bunu 
sürdürülebilir bir şekilde devam ettirebilmek için insan kaynakları bölümlerinin 
yaptıkları işe alıştırma eğitimlerinin düzenli olarak uygulanması önem arz etmektedir. 

İşe alıştırma eğitimleri (oryantasyon) işe yeni başlayan kişilerin hem işe hem de 
organizasyona alışması için gerekli olan bir süreci kapsar. Çalışanların beklentileri ile 
işletmelerin beklentilerinin kimi zaman örtüşmeyebileceği düşünüldüğünde, 
işletmelerdeki insan kaynakları bölümlerinin daha bilinçli ve hassas bir şekilde 
davranmaları zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Zira işe yeni başlayanların, ancak eğitim 
programları sayesinde örgütsel sosyalleşmeleri ve işletme amaçlarına uygun davranış 
kalıpları kazanmaları sağlanabilecektir. Aynı zamanda bu durumun çalışanların iş 
tatmini ve örgütsel bağlılıklarını arttıracağı da söylenebilir (Okakın ve Şakar, 2013, 
s.75). 

İşe alıştırma eğitimlerinin temel amaçları çalışanın organizasyona olan 
bağlılığını ve uyumunu yükseltmek ve biran önce organizasyonun değerlerini 
benimsemesini sağlamaktır. Her ne kadar personel seçimi çok etkili bir şekilde yapılsa 
ve hatta işe alınan kişi alanında uzman olsa dahi çalışacağı yer onun için yenidir. Bu 
nedenle işe alıştırma eğitimlerinin kişilerin o organizasyona uyum sağlayacağı anlamına 
gelmeyeceği de düşünülebilir. Çalışanın uzun bir sürecin sonunda elde edeceği bilgi, 
beceri ve birikimlerinin altyapısını, organizasyon tarafından amaca uygun bir şekilde 
uygulanan işe alıştırma eğitimlerinin sağlayacağını söylemek mümkündür (Fındıkçı, 
1999, s.244-245). 

Diğer yandan işletmelerdeki çalışanların tatminini etkileyen faktörlerden biriside 
işe alıştırma eğitimi faaliyetleridir. Çalışanlarda işletme ile ilgili ilk izlenimin çok 
önemli olduğu düşünüldüğünde, işe alıştırma eğitimleri ile çalışanlara bu ilk izlenimin 
doğru bir şekilde hissettirilmesi mümkün olabilir. İş tatmini çalışanların yaptıkları işe 
olan tutum, inanç, davranış ve değerlendirmeleridir. Şayet bunlar yüksek ise çalışanların 
olumlu bir tutum ve davranış sergileyecekleri; düşük ise olumsuz bir tutum ve davranış 
sergileyecekleri söylenebilir (Yüksel, 1990, s.179). 

2. Kuramsal Çerçeve 

2.1. İşe Alıştırma Eğitimi Kavramı 
Genel olarak işe alıştırma eğitimlerinin (oryantasyon), işe yeni başlayan veya 

bölüm değiştiren çalışanların, işlerine başlamadan iş ve örgüt hakkındaki bilgileri 
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edindikleri eğitimler olduğu söylenebilir. Bununla birlikte literatürde konuyla ilgili bir 
çok tanıma rastlamak da mümkündür. 

Örneğin işe alıştırma eğitimi, işe yeni başlayan çalışanın eğitimi, değişen ve 
gelişen teknolojiye ayak uydurması için beceri düzeyini yükseltmesi, hem de terfi alan 
çalışanın yeni görevlere uyum sağlaması açısından önemli bir faaliyet olarak 
tanımlanmaktadır (Noe, 1999:193). Bir başka tanım da ise, yeni işe başlayan 
çalışanların işe alındıktan sonra, organizasyonu tanımaları ve en kısa sürede verimli 
birer çalışana dönüşmelerini sağlamak için düzenlenen bir süreç olarak da ifade 
edilmektedir (Philips, 1987, s.14). Burke’ye (2000) göre ise, yalnızca işe yeni 
başlayanların değil, bölümler arasında yer değiştirenlerin ve herhangi bir sebeple 
işlerinden uzaklaşıp geri dönen işgörenlerin de düşünülmesi gerekmektedir. 

İşgörenlerin büyük bir kısmı işlerine heyecanlı ve güdülenmiş olarak 
başlamakta, dolayısıyla yöneticilerin beklentilerini karşılamak için yoğun çaba 
harcamaktadırlar (Loraine, 1999). İşe yeni başlayan bir çalışan “kültür şoku” ile 
karşılaşır. İşe başladığı ortam ile kendi hayal ettiği ortam arasında mutlak farklar vardır 
(Cascio 1992, s. 225). Bu durum, “bunalımlı yıllar” şeklinde ifade edilmekte olup işe 
yeni başlayanlar, okula yeni başlayan bir öğrencinin ilk gününe benzetilmektedir. 
Çalışanlar, kendi düşündükleri çevreden bambaşka bir çevre ile karşılaşma ve bu 
çevreye uyum sağlayıp sağlayamama endişesini taşırlar (Aldemir vd., 2001, s. 179). 

İşe yeni başlayanların üç konuda bilgiye ihtiyaçları vardır. Bunlar (Deniz, 1999, 
s. 71); 

• İşletmenin beklentileri, yönetmelikleri, politikaları, gelenekleri ve standartları 
hakkındaki bilgiler. 

• İşletmenin yönetim tarzı, yöneticilerin kim olduğu, çalışma arkadaşları ve 
çalışma ortamı hakkındaki bilgiler. 

• Yapacağı iş ve işin teknik özellikleri hakkındaki bilgilerin neler olduğudur. 
İyi bir plan dâhilinde hazırlanan işe alıştırma eğitimi sayesinde, bahsedilen bu 

bilgi ihtiyaçları büyük ölçüde karşılanabilecektir. Böylece işe yeni başlayan bir 
çalışanın örgütün kurallarını ve işleyişini rahat bir şekilde kavraması ve kendisini 
örgütün bir parçası olarak hissetmesi kolaylaşabilecektir. 

2.2. İş Tatmini Kavramı 
İş tatmini ile ilgili ilk çalışmalar Elton Mayo’nun öncülüğünde gerçekleştirilen 

Hawthorne çalışmaları ile 1930’lu yıllarda başlamış olsa da 2. Dünya savaşından sonra 
literatürde yaygın olarak kullanılmaya başlamıştır. 2. Dünya savaşı sonrası dönemdeki 
fabrika çalışanları, rutin işlerin yapıldığı ve fiziksel açıdan yetersiz ortamlarda 
çalışmaktaydılar. Yapılan bu rutin işlerin çalışanlara yükselme imkânı sağlamaması 
çalışanların verimliliklerinin düşük olmasına neden olmuştur. Yöneticiler bu soruna ve 
çalışanların işten ayrılmasının getirdiği mali yük sorununa çözüm sağlamak amacıyla 
“iş tatmini” kavramını önemsemeye başladılar. Yine bu dönemde, Maslow (1943), 
Herzberg (1957), Adams (1963), Vroom, Porter, Lawler (1964), Locke (1966) gibi 
araştırmacıların yapmış oldukları çalışmalar, iş tatmini ve verimlilik konularına önemli 
katkılar sağlayarak yol gösterici olmuştur (Türk, 2007, s.71-73). 

İş tatmini konusunda literatür oldukça zengin görünse de bu kavramın tanımında 
bir anlaşma birliği sağlanamadığı gözlenmektedir. İş tatminini; Cribbin (1972), kişinin 
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çevresinden, ilişkilerinden ve organizasyonundan elde etmeye çalıştığı rahatlatıcı bir 
duygu; Hackman ve Oldham (1975), çalışanların işlerinden duyduğu memnuniyet; 
Schermerhorn, Hunt ve Osborn (1994) ise çalışanların işleri ile ilgili olumlu veya 
olumsuz duyguların derecesi olarak tanımlamaktadırlar. 

Bununla birlikte, iş tatmini, işten elde edilen maddi kazançlar ve çalışanların 
beraber çalışmaktan mutluluk duyduğu iş arkadaşlarıyla birlikte bir eser meydana 
getirmenin sağladığı mutluluktur (Şimşek ve Akgemici, 2008, s. 202) şeklinde yapılan 
bir tanım konuyla ilgili genel bir bilgi vermesi açısından yeterli görülebilir. Bu noktadan 
hareketle iş tatmini, kişinin işinin ya da iş ile ilgili davranışlarından memnun olan ya da 
olumlu bir şekilde sonuçlanan duygusal bir tutum olarak nitelenebilir. 

Luthans’a (1995) göre, iş tatmininin üç önemli boyutu bulunmaktadır.  

1. İş tatmini, bir duruma karşı duygusal bir yanıttır. Gözlenemez ancak ifade 
edilebilir. 

2. İş tatmini, kazanç ve beklenti arasındaki ilişkidir. Çalışanlar için önemli 
olan, beklentilerinin ne kadarının karşılandığı veya kazançlarının 
derecesidir. 

3. İş tatmini; işin kendisi, terfi olanakları, ücret, çalışma arkadaşları gibi 
birbirleriyle ilişki halindeki tutumları gösterir.  

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı  
İşgücü devir oranı yüksek olan otel işletmelerindeki en önemli maliyet 

unsurlarından birisi de insan kaynağıdır. İş tatmin düzeyinin yetersizliği nedeniyle işten 
ayrılan kalifiye bir elemanın otel işletmelerinin maliyet yükünü önemli ölçüde arttırdığı 
söylenebilir. İşletmelerin bu ve benzer maliyet yükü ile karşı karşıya kalmalarının 
önlenmesinde işe alıştırma eğitimleri ve çalışanların iş tatmin düzeylerinin artırılmasına 
yönelik çalışmalar büyük bir önem arz etmektedir.   

İşe alıştırma eğitimleri ve iş tatmini konuları özellikle örgütsel davranış alanında 
güncelliğini korumaktadır. Turizmin emek yoğun bir sektör olması, buna karşın konuyla 
ilgili uluslararası literatürde çok sayıda çalışma bulunması ancak Türkiye’deki 
çalışmaların görece daha az olması, konunun özellikle turizm işletmeleri açısından ele 
alınmasını gerekli kılmaktadır.  

İşe alıştırma eğitimlerinin iş tatmini üzerinde ne ölçüde etkili olduğunun tespitini 
amaçlayan ve durum tespitine yönelik olan bu çalışmada aşağıdaki sorulara cevap 
aranmıştır. 

• İşe alıştırma eğitimlerinin iş tatmini üzerindeki etkisi nedir? 
• İşe alıştırma eğitiminin boyutlarıyla iş tatmininin boyutları arasında doğrusal 

bir model kurulabilir mi?  

3.2. Araştırmanın Modeli 
Araştırma modeli; araştırmanın amacına ve hipotezine bağlı olarak iki kavram 

arasındaki etkiyi açıklamaya dayanmaktadır. Bu kavramlar işe alıştırma eğitimi ve iş 
tatminidir. İşe alıştırma eğitimi ve iş tatmini kavramlarını test etmek için bu kavramların 
uygulamaya yönelik tanımlarının yapılması, yani kavramın araştırma ölçeği yardımıyla 
soyut olmaktan çıkarılarak otel işletmeleri özelinde somutlaştırılması çalışmanın amacı 
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bakımından önem arz etmektedir. İşe alıştırma eğitimi; kurum ve işle ilgili alt boyut, 
eğitimin etkinliği alt boyutu, süreç ve işleyiş alt boyutlarından oluşmaktadır. İş 
tatmininin ise; içsel iş tatmini ve dışsal iş tatmini şeklinde iki alt boyutu bulunmaktadır 
(Şekil 1). 

Araştırmadaki bağımsız değişken “işe alıştırma eğitimi”, bağımlı değişken ise 
“iş tatmini” olup, bağımsız değişkenin bağımlı değişkeni etkileyip etkilemediği 
ölçülecektir. Ayrıca işe alıştırma eğitiminin boyutlarının iş tatmininin boyutlarını ne 
derecede etkilediği ortaya konulacaktır. Bu bilgiler dâhilinde oluşturulan model Şekil 
1’de görülmektedir. 

 
Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

3.3. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın hedef kitlesini, Konya ilinde faaliyet gösteren turizm işletme 

belgeli dört ve beş yıldızlı otel işletmesi çalışanları oluşturmaktadır. Hedef kitle olarak 
Konya’nın seçilme sebebi ise, Konya’nın inanç turizmi ve şehir otelciliği açısından 
1990’lı yıllarla beraber önemli bir turizm destinasyonu olmaya başlamış olmasıdır. Aynı 
zamanda sezonluk faaliyet gösteren otellere nazaran şehir otellerinde yıl boyu faaliyet 
gösterilmesi bu işletmelerdeki işgücü devir hızının daha düşük olacağı beklentisini 
beraberinde getirmektedir. Konya’da 3 adet beş yıldızlı otel ve 10 adet dört yıldızlı otel 
bulunmaktadır. Dört yıldızlı otellerde çalışan sayısı 399, beş yıldızlı otellerde çalışan 
sayısı 380 olup bu otellerde toplam 779 kişi çalışmaktadır (Tablo 1). 

Tablo 1: Konya’daki 4 ve 5 Yıldızlı Oteller ve Çalışan Sayıları 

Yıldız Sayısı Otel Sayısı Çalışan Sayısı 
4 Yıldızlı 10 399 
5 Yıldızlı 3 380 
Toplam 13 779 

*Araştırmacı tarafından Konya’daki dört ve beş yıldızlı oteller ziyaret edilerek çalışan sayısı tespit 
edilmiştir. 

Bu doğrultuda Yamane’nın (2001) formülüne göre hedef kitleyi temsil edecek 
örneklem sayısı 257 olarak belirlenmiştir. Yapılan anket uygulaması sonucunda toplam 
261 anketin değerlendirmeye alınmış olması örneklem sayısının üzerinde bir kitleye 
ulaşıldığını göstermektedir. 
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3.4. Kullanılan Ölçme Aracı 

Araştırmada kullanılan verilerin toplanmasında anket tekniğinden 
yararlanılmıştır. Kullanılan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. Anket formunun 
birinci bölümünde kişisel bilgiler, ikinci bölümünde işe alıştırma eğitimi ve üçüncü 
bölümünde ise iş tatmini ile ilgili sorular bulunmaktadır. 

Anket formunun işe alıştırma eğitimi ile ilgili sorularındaki ifadeler Kocabacak 
(2006), Bulgulu (2008), Günay (2010) ve Karakaş’ın (2011) kullandığı işe alıştırma 
eğitimi ile ilgili çalışmalardan faydalanılarak düzenlenmiştir. 19 sorudan oluşan bu 
bölümde 5’li Likert Ölçeği kullanılmıştır. İfadelere katılım düzeyleri “1. Kesinlikle 
Katılmıyorum, 2. Katılıyorum, 3. Ne Katılıyorum Ne De Katılmıyorum, 4. Katılıyorum, 
5. Kesinlikle Katılıyorum” şeklinde derecelendirilmiştir 

Anketin iş tatmini ile ilgili ölçeği 1967 yılında Weiss, Dawis, England ve 
Lofquist tarafından geliştirilen Minnesota İş Tatmini (MSQ) ölçeğidir. 1985 yılında Aslı 
Baycan tarafından Türkçeye çevrilen ölçeğin geçerlilik ve güvenilirlik testi çalışmaları 
yine aynı yıl Baycan tarafından yapılmıştır. Minnesota İş Tatmini El Kitabından ölçeğin 
100 soruluk uzun hali ve 20 soruluk kısa hali olarak 2 anket bulunmaktadır. Bu 
araştırmada 20 soruluk kısa hali kullanılmıştır. 5’li Likert Tipi olan Minneseto 
Ölçeğinde ifadelere memnuniyet düzeyleri “1. Hiç Tatmin Edici Değil, 2. Tatmin Edici 
Değil, 3.Ne Tatmin Edici Ne De Değil, 4. Tatmin Edici, 5. Tamamen Tatmin Edici” 
şeklinde derecelendirilmiştir.  

Anket formlarına ön test uygulaması yapılıp, ifadelerin anlaşılabilirliğini test 
edebilmek amacıyla otelde çalışan 45 işgörenle birebir görüşmeler yapılarak 
uygulanmıştır. Ön test sonucunda anlaşılamadığı düşünülen bazı ifadelerde düzeltmeler 
yapılmış ve ankete son hali verilmiştir. Anket formu 2016 yılının Şubat ayında 
katılımcılara uygulanmıştır. 

Ön testte Özdamar’ın (2004) çalışmasından faydalanılmış ve işe alıştırma 
eğitimleri ölçeğine ilişkin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,966 olarak, iş tatmini ölçeğine 
ilişkin Cronbach’s Alpha katsayısı 0,977 olarak hesaplanmıştır. Bu değerlendirmeye 
göre ölçeklerin her biri için ayrı ayrı hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayıları 
ölçeklerin yüksek derecede güvenilir olduklarına işaret etmektedir.  

3.5. Verilerin Analizi 
Uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak 

araştırmaya katılanların yapmış oldukları değerlendirmelerden elde edilen verilere 
ilişkin frekans ve yüzde dağılımı, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri tablo 
haline getirilerek yorumlanmıştır. 

Araştırmaya katılanların işe alıştırma eğitimlerinin ve iş tatmin düzeylerinin 
cinsiyet ve medeni durum ile ilgili farklılık gösterip göstermediğini, yani iki grup 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farkın olup olmadığını belirleyebilmek amacıyla 
t-testi uygulanmıştır. İşe alıştırma eğitimi ve iş tatmini düzeylerinin ikiden fazla grubu 
içeren diğer bireysel özelliklere göre (eğitim düzeyi, sektördeki ve işletmedeki çalışma 
süresi, yaş, çalışılan bölüm ve pozisyon) farklılık gösterip göstermediğini belirlemek 
için ise F testi uygulanmıştır. 

Araştırmaya katılanların işe alıştırma eğitimlerinin iş tatmini üzerindeki etkisini 
belirlemek amacıyla çoklu regresyon analizi yapılmıştır. 
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4. Bulgular 

Araştırmaya katılan otel çalışanları ile ilgili bazı tanıtıcı bilgiler Tablo 2’de 
görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılanların % 65,9’u erkek, % 34,1’i kadındır. 
Bu durum turizm sektöründe çalışmanın daha çok erkekler tarafından tercih edildiğinin 
bir göstergesi olabilir. Araştırmaya katılanların % 82,3’ü 21-40 yaş arasındaki 
çalışanlardan oluşmaktadır. Bu durum sektörde çalışanların ağırlıklı olarak genç ve orta 
yaşlılardan oluştuğunun bir göstergesi olarak düşünülebilir. Araştırmaya katılanların % 
42,2’si ilköğretim ve ortaöğretim mezunlarından, % 57,8’i ise önlisans ve lisans 
mezunlarından oluşmaktadır. Bu durum, sektörde çalışanlar içerisinde üniversite eğitimi 
almış olanların yüksekliğine işaret etmektedir.  

Araştırmaya katılanların % 85’i servis elemanı ve ilk kademe yönetici (şef) 
pozisyonunda çalışmaktadır. Bu durum yöneten ve yönetilen dengesi bakımından 
normal sayılabilecek bir dağılıma işaret etmektedir. Araştırmaya katılanların sektördeki 
toplam çalışma sürelerine bakıldığında % 51,4’ünün altı yıldan daha fazla süreyle 
sektörde çalıştığı, buna karşın % 26,5’inin altı yıldan daha fazla süreyle aynı işletmede 
çalıştığı gözlenmiştir. Bu durum sektörel işgören devir hızına nazaran işletmelerdeki 
işgören devir hızının daha yüksek olduğuna işaret etmektedir.  

Tablo 2: Araştırmaya Katılanlarla İlgili Bazı Tanıtıcı Bilgiler 

Cinsiyet f % 

Erkek 172 65,9 

Kadın 89 34,1 

Toplam 261 100 

Medeni Durum f % 

Evli 134 51,3 

Bekâr 127 48,7 

Toplam 261 100 

Yaş Grubu f % 

20 yaş ve altı 19 7,3 

21-25 yaş 54 20,7 

26-30 yaş 69 26,4 

31-35 yaş 51 19,5 

36-40 yaş 41 15,7 

41 yaş ve üzeri 27 10,3 

Toplam 261 100 

Eğitim Durumu f % 

İlköğretim 30 11,5 

Ortaöğretim 80 30,7 

Önlisans 57 21,8 

Lisans 81 31,0 

Lisansüstü 13 5,0 

Toplam 261 100 
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Çalışılan Bölüm f % 

Kat Hizmetleri 55 21,1 

Yiyecek İçecek 77 29,5 

Önbüro 52 19,9 

Muhasebe ve Satınalma 25 9,9 

İnsan Kaynakları 18 6,9 

Pazarlama ve Satış 14 5,4 

Diğer 20 7,7 

Toplam 261 100 

Pozisyon f % 

Müdür 26 10,0 

Müdür Yardımcısı 13 5,0 

Şef 64 24,5 

Servis Elemanı 158 60,5 

Toplam 261 100 

Sektördeki Toplam Çalışma Süresi f % 

1 yıldan az 40 15,3 

1-5 yıl 87 33,3 

6-10 yıl 78 29,9 

11 yıl ve üzeri 56 21,5 

Toplam 261 100 

İşletmedeki Çalışma Süresi f % 

1 yıldan az 100 38,3 

1-5 yıl 92 35,2 

6-10 yıl 62 23,8 

11 yıl ve üzeri 7 2,7 

Toplam 261 100 

4.1.  İşe Alıştırma Eğitimine Yönelik Genel Bulgular 
Araştırmaya katılanların işe alıştırma eğitimine yönelik yüzde, frekans, aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerlerine ait bulgular Tablo 3’te görülmektedir. Bu 
bulgulara göre, araştırmaya katılanların yapmış oldukları değerlendirmelerdeki en 
yüksek aritmetik ortalamalar işe alıştırma eğitimlerinin süreç ve işleyiş boyutundaki 
“Görev ve sorumluluklarımız hakkında bilgi verildi” (=4,13), “İşletmede uyulması 
gereken genel kuralar ve çalışma koşulları hakkında (kıyafet, sigara yasağı, tatil 
günleri, çalışma saatleri, yıllık izin, sağlık sigortası vb.) bilgi verildi”(=4,12) ve 
“İşletmedeki ünvanlar hakkında bilgi verildi” (=4,12) ifadeleri olmuştur. Bu durum işe 
alıştırma eğitimleri esnasında çalışanlara görev ve sorumlulukları hakkında bilgi 
verilmesi konusunda işletmelerin daha dikkatli ve hassas olduklarının bir göstergesi 
olabilir. 
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Araştırmaya katılanların en düşük düzeyde değerlendirme yaptıkları ifade ise 
yine süreç ve işleyiş boyutundaki “İşletmedeki performans değerlendirme sistemi 
hakkında bilgi verildi” (=3,72) ifadesi olmuştur. Genel olarak bakıldığında en yüksek 
aritmetik ortalamaya sahip ifadeler çalışanların işleriyle ilgili iken, en düşük aritmetik 
ortalamaya sahip ifade çalışanların performanslarının değerlendirmesi ile ilgilidir. Bu 
durum işletmelerin performans değerlendirme kriterlerine yönelik yapmış oldukları 
bilgilendirmelerin sınırlı kaldığına işaret etmektedir. 

Tablo 3: Araştırmaya Katılanların İşe Alıştırma Eğitimine Yönelik Yapmış 
Oldukları Değerlendirmelerin Yüzde, Frekans, Aritmetik Ortalama ve Standart 

Sapma Değerleri 
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s.s. 
İşletmede uyulması gereken genel kurallar ve çalışma 
koşulları hakkında (kıyafet, sigara yasağı, tatil günleri, 
çalışma saatleri, yıllık izin, sağlık sigortası vb.) bilgi verildi.   

f 
% 15 

5,7 
12 
4,6 

21 
8,0 

92 
35,2 

121 
46,4 

261 
100 

 
4,12 

 
1,112 

İşletmedeki unvanlar hakkında bilgi verildi. f 
% 

8 
3,1 

13 
5,0 

25 
9,6 

109 
41,8 

106 
40,6 

261 
100 

 
4,12 

 
0,983 

İşletmedeki organizasyon yapısı hakkında bilgi verildi. 
f 

% 
12 
4,6 

18 
6,9 

31 
11,9 

101 
38,7 

99 
37,9 

261 
100 

 
3,98 

 
1,092 

İşletmenin grup şirketleri (iştirakler) olup olmadığı hakkında 
bilgi verildi. 

f 
% 

9 
3,4 

24 
9,2 

32 
12,3 

99 
37,9 

97 
37,2 

261 
100 

 
3,96 

 
1,084 

İşletmenin kuruluş tarihçesi hakkında bilgi verildi. f 
% 

24 
9,2 

16 
6,1 

35 
13,4 

84 
32,2 

102 
39,1 

261 
100 

 
3,86 

 
1,258 

İşletmenin tepe yönetimindeki kişiler tanıtıldı.  f 
% 

13 
5,0 

19 
7,3 

27 
10,3 

101 
38,7 

101 
38,7 

261 
100 

 
3,99 

 
1,111 

Otelcilik işi tanıtıldı. f 
% 

11 
4,2 

17 
6,5 

31 
11,9 

111 
42,5 

91 
34,9 

261 
100 

 
3,97 

 
1,054 

İşletmenin hedefleri, misyonu ve vizyonu anlatıldı. f 
% 

10 
3,8 

15 
5,7 

31 
11,9 

111 
42,5 

94 
36,0 

261 
100 

 
4,01 

 
1,028 

Kariyer olanakları hakkında bilgi verildi. f 
% 

15 
5,7 

23 
8,8 

41 
15,7 

95 
36,4 

87 
33,3 

261 
100 

 
3,83 

 
1,156 

İşletmedeki performans değerlendirme sistemi hakkında 
bilgi verildi.  

f 
% 

16 
6,1 

29 
11,1 

41 
15,7 

100 
38,3 

75 
28,7 

261 
100 

 
3,72 

 
1,170 

İşletmenin sunduğu eğitim olanakları hakkında bilgi verildi.  f 
% 

14 
5,4 

21 
8,0 

42 
16,1 

110 
42,1 

74 
28,4 

261 
100 

 
3,80 

 
1,102 

İşletmenin ürün ve hizmet çeşitleri tanıtıldı.  f 
% 

10 
3,8 

22 
8,4 

32 
12,3 

104 
39,8 

93 
35,6 

261 
100 

 
3,95 

 
1,078 

Görev ve sorumluluklarımız hakkında bilgi verildi.  f 
% 

10 
3,8 

12 
4,6 

22 
8,4 

108 
41,4 

109 
41,8 

261 
100 

 
4,13 

 
1,009 

Çalıştığım birimin diğer birimlerle olan ilişkileri hakkında 
bilgi verildi.  

f 
% 

7 
2,7 

20 
7,7 

31 
11,9 

108 
41,4 

95 
36,4 

261 
100 

 
4,01 

 
1,017 

Oryantasyon faaliyetleri sayesinde, işletme ile ilgili 
endişelerim azaldı.  

f 
% 

16 
6,1 

18 
6,9 

45 
17,2 

98 
37,5 

84 
32,2 

261 
100 

 
3,83 

 
1,139 

Eğitimciler, oryantasyon faaliyetleri boyunca anlaşılır şekilde 
açıklamalar yaptılar.  

f 
% 17 

6,5 
18 
6,9 

47 
18,0 

108 
41,4 

71 
27,2 

261 
100 

 
3,76 

 
1,123 

Eğitim gördüğümüz yerde, fiziksel olanaklar yeterliydi.  f 
% 

9 
3,4 

14 
5,4 

51 
19,5 

112 
42,9 

75 
28,7 

261 
100 

 
3,88 

 
0,999 

Oryantasyon faaliyetleri dâhilinde verilen dokümanlar, 
işletme ve işletme fonksiyonlarını tanıma açısından 
yeterliydi. 

f 
% 10 

3,8 
12 
4,6 

58 
22,2 

112 
42,9 

69 
26,4 

261 
100 

 
3,84 

 
0,996 

Oryantasyon faaliyetleri, işle ilgili beklentilerime uygun 
bilgiler içermekteydi. 

f 
% 

10 
3,8 

17 
6,5 

49 
18,8 

112 
42,9 

73 
28,0 

261 
100 

 
3,85 

 
1,026 
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Araştırmaya katılanların iş tatmini ölçeğindeki ifadelerle ilgili yapmış oldukları 
değerlendirmeler sonucunda elde edilen frekans, yüzde, aritmetik ortalama ve standart 
sapma değerleri Tablo 4’de görülmektedir. Bu bulgulara göre, araştırmaya katılanların 
yapmış oldukları değerlendirmelerindeki en yüksek aritmetik ortalama iş tatmininin 
içsel tatmin boyutundaki “Birlikte çalıştığım kişilerle anlaşabilme”  (=4,18) ifadesine 
ilişkin olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla “Yöneticinizin iş işe ilgili bilgi ve becerisi” 
(=4,02) ve “İşinizde, başkalarına yararlı olabilme derecesi” (=3,98) gelmektedir. 
Buradan çalışanların iş arkadaşlarıyla uyumlu oldukları sonucuna varılabilir. Bu 
uyumun ise çalışanların iş tatminlerine olumlu bir etki oluşturabileceği şeklinde 
düşünülebilir. Yapılan değerlendirmelerdeki en düşük değer ise dışsal tatmin 
boyutundaki “Yaptığımız işten aldığımız ücret ve diğer ödemeler düzeyi” (=3,25) 
ifadesine yöneliktir. Bu durum, araştırmaya katılanların yaptıkları iş karşılığında almış 
oldukları ücretlerden memnuniyet düzeylerinin düşük olduğuna işaret etmektedir. 

Tablo 4: Araştırmaya Katılanların İş Tatminine Yönelik Yapmış Oldukları 
Değerlendirmelerin Yüzde, Frekans, Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma 

Değerleri 
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s.s. 

Yaptığınız işin yeteneklerinizi kullanmanıza izin 
verme derecesi 

f 
% 

9 
3,4 

15 
5,7 

47 
18,0 

122 
46,7 

68 
26,1 

261 
100 

 
3,86 

 
0,983 

Yaptığınız işten hissettiğiniz başarma duygusu 
derecesi 

f 
% 

9 
3,4 

12 
4,6 

46 
17,6 

113 
43,3 

81 
31,0 

261 
100 

 
3,94 

 
0,990 

Yaptığınız işin sizi meşgul etme derecesi f 
% 

8 
3,1 

17 
6,5 

50 
19,2 

101 
38,7 

85 
32,6 

261 
100 

 
3,91 

 
1,025 

İşinizde size sağlanan yükselme fırsatı f 
% 

22 
8,4 

35 
13,4 

57 
21,8 

81 
31,0 

66 
25,3 

261 
100 

 
3,51 

 
1,239 

İşinizin size sağladığı, başkalarını kontrol edebilme 
olanağı 

f 
% 

13 
5,0 

23 
8,8 

60 
23,0 

88 
33,7 

77 
29,5 

261 
100 

 
3,74 

 
1,124 

İşyerinin, yaptığınız iş ile ilgili politika ve 
uygulamaları 

f 
% 

11 
4,2 

28 
10,7 

62 
23,8 

92 
35,2 

68 
26,1 

261 
100 

 
3,68 

 
1,100 

Yaptığınız işten aldığınız ücret ve diğer ödemelerin 
düzeyi 

f 
% 

43 
16,5 

27 
10,3 

61 
23,4 

81 
31,0 

49 
18,8 

261 
100 

 
3,25 

 
1,329 

Birlikte çalıştığınız kişiler ile anlaşabilme derecesi f 
% 

3 
1,1 

6 
2,3 

45 
17,2 

93 
35,6 

114 
43,7 

261 
100 

 
4,18 

 
0,880 

İşyerinde, yaratıcılığınızı kullanabilme olanağı f 
% 

6 
2,3 

19 
7,3 

64 
24,5 

94 
36,0 

78 
29,9 

261 
100 

 
3,84 

 
1,010 

Yaptığınız işte, tek başına çalışabilme fırsatı f 
% 

12 
4,6 

13 
5,0 

59 
22,6 

95 
36,4 

82 
31,4 

261 
100 

 
3,85 

 
1,065 

İşinizde vicdanınıza ters düşmeyen şeyleri 
yapabilme olanağı 

f 
% 

20 
7,7 

19 
7,3 

57 
21,8 

104 
39,8 

61 
23,4 

261 
100 

 
3,64 

 
1,144 

İşyerinizde, üstlerinizden aldığınız övgüler f 
% 

16 
6,1 

20 
7,7 

63 
24,1 

92 
35,2 

70 
26,8 

261 
100 

 
3,69 

 
1,130 

İşinizde, size verilen sorumluluğun derecesi 
f 

% 
10 
3,8 

19 
7,3 

46 
17,6 

109 
41,8 

77 
29,5 

261 
100 

 
3,86 

 
1,045 

İşyerinde sahip olduğunuz iş güvencesi 
f 

% 
11 
4,2 

14 
5,4 

52 
19,9 

90 
34,5 

94 
36,0 

261 
100 

 
3,93 

 
1,073 

İşinizde, başkalarına yararlı olabilme derecesi 
f 

% 
8 

3,1 
14 
5,4 

41 
15,7 

109 
41,8 

89 
34,1 

261 
100 

 
3,98 

 
0,996 

Yaptığınız iş nedeniyle, yaşadığınız çevrenin size 
verdiği değer 

f 
% 

12 
4,6 

18 
6,9 

57 
21,8 

88 
33,7 

86 
33,0 

261 
100 

 
3,84 

 
1,102 

Yöneticinizin çalışanlara davranış tarzı f 
% 

19 
7,3 

12 
4,6 

45 
17,2 

91 
34,9 

94 
36,0 

261 
100 

 
3,88 

 
1,167 
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İşinizde, farklı şeyler yapabilme özgürlüğü f 
% 

19 
7,3 

26 
10,0 

48 
18,4 

97 
37,2 

71 
27,2 

261 
100 

 
3,67 

 
1,186 

Yöneticinizin iş ile ilgili beceri ve bilgisi f 
% 

12 
4,6 

12 
4,6 

38 
14,6 

97 
37,2 

102 
39,1 

261 
100 

 
4,02 

 
1,067 

Çalışma saatleriniz 
f 

% 
18 
6,9 

8 
3,1 

42 
16,1 

105 
40,2 

88 
33,7 

261 
100 

 
3,91 

 
1,113 

İşinizin fiziksel ve çevresel koşulları f 
% 

7 
2,7 

10 
3,8 

61 
23,4 

105 
40,2 

78 
29,9 

261 
100 

 
3,91 

 
0,960 

Yaptığınız işi tüm yönleriyle düşündüğünüzde, 
tatmin olma dereceniz 

f 
% 

6 
2,3 

14 
5,4 

62 
23,8 

97 
37,2 

82 
31,4 

261 
100 

 
3,90 

 
0,983 

4.2. İçsel Tatmin Boyutu İle İşe Alıştırma Eğitimin Boyutları Arasındaki 
Doğrusal Regresyon Modeline İlişkin Bulgular 

İş tatmininin içsel tatmin boyutu ile işe alıştırma eğitiminin boyutları arasındaki 
doğrusal regresyon modelinin anlamlılık düzeyi F testi yardımı ile incelenmiştir. 
Yapılan test sonucuna göre bu model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna 
göre iş tatmininin içsel tatmin boyutu ile işe alıştırma eğitiminin boyutları arasındaki 
ilişkinin doğrusal regresyon modeliyle incelenebileceği söylenebilir. Ayrıca bu model 
için hesaplanan düzeltilmiş R² katsayısı 0,319 olması, içsel tatmin boyutundaki 
değişkenliğin %31,9’nun doğrusal regresyon modeli aracılığıyla işe alıştırma eğitiminin 
boyutları tarafından açıklandığını göstermektedir (Tablo 5). 
Tablo 5: Doğrusal regresyon modeli için ANOVA ve belirleme katsayısı bulguları 

ile doğrusal regresyon modelinin katsayılarının tahmini 

  Regresyon 
katsayıları 

Standart regresyon 
katsayıları t p 

Sabit 1,911 
 

9,965 ,000 
Kurum ve işle ilgili -,131 -,149 -1,423 ,156 
Süreç ve işleyiş ,310 ,354 2,999 ,003 
Eğitimin etkinliği ,323 ,374 4,142 ,000 

R R² düzeltilmiş R² F p 
,572a ,327 ,319 41,688 ,000a 

İş tatmininin içsel tatmin boyutu ile işe alıştırma eğitiminin boyutları arasındaki 
doğrusal regresyon modelinin katsayılarının tahmininden elde edilen bulgulara göre, 
kurum ve işle ilgili boyutun katsayısı istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. 
Eğitimin etkinliği ve süreç ve işleyiş boyutlarının katsayıları ise istatistiksel olarak 
anlamlı bulunmuştur. Bu katsayıların pozitif olması, her iki boyutun içsel tatmin boyutu 
üzerinde olumlu yönde (pozitif) bir etkisi olduğuna işaret etmektedir.  

Modelin iyileştirilmesi için katsayısı anlamlı bulunamayan kurum ve işle ilgili 
boyut modelden çıkarılarak yeni bir model oluşturulmuştur. 

Tablo 6: Doğrusal regresyon modeli için ANOVA ve belirleme katsayısı bulguları 
ile doğrusal regresyon modelinin katsayılarının tahmini 

  Regresyon 
katsayıları 

Standart regresyon 
katsayıları t p 

Sabit 1,843 
 

9,905 ,000 
Süreç ve işleyiş ,213 ,243 2,736 ,007 
Eğitimin etkinliği ,303 ,351 3,945 ,000 

R R²  düzeltilmiş R²  F p 
,567a ,322 ,317 61,275 ,000a 
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İş tatmininin içsel tatmin boyutu ile işe alıştırma eğitiminin boyutlarından süreç 
ve işleyiş ile eğitimin etkinliği boyutları arasındaki doğrusal regresyon modelinin 
anlamlılığı F testi yardımı ile incelenmiştir. Yapılan bu test sonucunda model 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre iş tatmininin içsel tatmin boyutu ile 
işe alıştırma eğitiminin boyutları arasındaki ilişkinin doğrusal regresyon modeliyle 
incelenebileceği söylenebilir. Yine model için hesaplanan düzeltilmiş R² katsayısının 
0,317 olması, iş tatmininin içsel tatmin boyutundaki değişkenliğin %31,7’sinin doğrusal 
regresyon modeli aracılığıyla işe alıştırma eğitiminin boyutları tarafından açıklandığını 
göstermektedir (Tablo 6). 

Yeni regresyon modelinin katsayılarının tahmini incelendiğinde, bağımsız 
değişken olarak alınan iki boyutun da katsayıları t testine göre anlamlı bulunmuştur. 
Elde edilen modele göre boyutların ikisinin de içsel tatmin boyutu üzerinde pozitif 
etkisi vardır. Buna göre iş tatminin içsel tatmin boyutu Y, işe alıştırma eğitiminin süreç 
ve işleyiş boyutu X 1  ve eğitimin etkinliği boyutu X2 ile gösterilirse doğrusal regresyon 
modeli; 

21 *303,0*213,0843,1 XXY ++= şeklinde elde edilmiş olmaktadır.  

Ayrıca standart katsayılara göre, işe alıştırma eğitiminin süreç ve işleyiş 
boyutunda 1 birim artışın içsel tatmin boyutunda 0,213 birim artışa ve işe alıştırma 
eğitiminin eğitimin etkinliği boyutundaki 1 birim artışın içsel tatmin boyutunda 0,303 
birim artışa neden olması beklenmektedir. Bu sonuçlar H1a (Otel işletmelerinde 
çalışanların aldıkları işe alıştırma eğitimi içsel iş tatminini etkiler) hipotezini 
desteklemektedir.  

4.3. Dışsal Tatmin Boyutu İle İşe Alıştırma Eğitiminin Boyutları Arasındaki 
Doğrusal Regresyon Modelinin Bulguları 

İş tatmininin dışsal tatmin boyutu ile işe alıştırma eğitiminin boyutları arasındaki 
doğrusal regresyon modelinin anlamlılığı F testi yardımı ile incelenmiştir. Yapılan bu 
test sonucunda, model istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre iş tatminin 
dışsal tatmin boyutu ile işe alıştırma eğitiminin boyutları arasındaki ilişkinin doğrusal 
regresyon modeli ile incelenebileceği söylenebilir. Ayrıca model için düzeltilmiş R² 
katsayısının 0,341 olarak hesaplanmış olması, iş tatmininin dışsal tatmin boyutundaki 
değişkenliğin %34,1’inin doğrusal regresyon modeli aracılığıyla işe alıştırma eğitiminin 
boyutları tarafından açıklandığını göstermektedir (Tablo 7). 
Tablo 7: Doğrusal regresyon modeli için ANOVA ve belirleme katsayısı bulguları 

ile doğrusal regresyon modelinin katsayılarının tahmini 

  Regresyon 
katsayıları 

Standart regresyon 
katsayıları t p 

Sabit 1,686 
 

8,592 ,000 
Kurum ve işle ilgili -,096 -,105 -1,020 ,309 
Süreç ve işleyiş ,279 ,307 2,639 ,009 
Eğitimin etkinliği ,362 ,403 4,536 ,000 

R R² düzeltilmiş R² F p 
,591a ,349 ,341 45,883 ,000a 
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İş tatmininin dışsal tatmin boyutu ile işe alıştırma eğitiminin boyutları arasındaki 
doğrusal regresyon modelinin katsayılarının tahmininden, elde edilen bulgulara göre, işe 
alıştırma eğitiminin kurum ve işle ilgili boyutunun katsayısı istatistiksel olarak anlamlı 
bulunamamıştır. İşe alıştırma eğitiminin süreç ve işleyiş ile eğitimin etkinliği boyutları 
katsayılar ise istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu katsayıların pozitif olması her 
iki boyutun iş tatminin dışsal tatmin boyutu üzerinde olumlu yönde (pozitif) etkisi 
olduğuna işaret etmektedir.  

Modelin iyileştirilmesi için katsayısı anlamlı bulunamayan işe alıştırma 
eğitiminin kurum ve işle ilgili boyutu modelden çıkarılarak yeni bir model 
oluşturulmuştur. 
Tablo 8: Doğrusal regresyon modeli için ANOVA ve belirleme katsayısı bulguları 

ile doğrusal regresyon modelinin katsayılarının tahmini 

  Regresyon katsayıları 
Standart regresyon 

katsayıları t p 

Sabit 1,636 
 

8,610 ,000 
Süreç ve işleyiş ,208 ,229 2,616 ,009 
Eğitimin etkinliği ,347 ,387 4,425 ,000 

R R² düzeltilmiş R² F p 
,588a ,346 ,341 68,293 ,000a 

İş tatmininin dışsal tatmin boyutu ile işe alıştırma eğitiminin boyutlarından süreç 
ve işle ilgili ve eğitimin etkinliği boyutları arasındaki doğrusal regresyon modelinin 
anlamlılığı F testi yardımı ile incelenmiştir. Yapılan test sonucunda model istatistiksel 
olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre iş tatmininin dışsal tatmin boyutu ile işe 
alıştırma eğitiminin boyutları arasındaki ilişkinin doğrusal regresyon modeliyle 
incelenebileceği söylenebilir. Ayrıca model için düzeltilmiş R² katsayısı 0,341 olarak 
hesaplanmış olması, iş tatmininin dışsal tatmin boyutundaki değişkenliğin % 34,1’inin 
doğrusal regresyon modeli aracılığıyla işe alıştırma eğitiminin boyutları tarafından 
açıklandığını göstermektedir (Tablo 8). 

Yeni regresyon modelinin katsayılarının tahmini incelendiğinde, bağımsız 
değişken olarak ele alınan iki boyutun da katsayıları t testine göre anlamlı bulunmuştur. 
Elde edilen modele göre boyutların ikisinin de iş tatmininin içsel tatmin boyutu 
üzerinde pozitif etkisi bulunmaktadır. Buna göre iş tatmininin dışsal tatmin boyutu Y, 
işe alıştırma eğitiminin süreç ve işle ilgili boyutu X1  ve işe alıştırma eğitiminin eğitimin 
etkinliği ile ilgili boyutu X2 ile gösterildiğinde doğrusal regresyon modeli; 

21 *347,0*208,01636,1 XXY ++= şeklinde elde edilmiş olmaktadır.  

Ayrıca standart katsayılara göre, işe alıştırma eğitiminin süreç ve işle ilgili 
boyutundaki 1 birimlik artışın dışsal tatmin boyutunda 0,208 birim artışa ve işe alıştırma 
eğitiminin eğitimin etkinliği boyutunda ise 1 birimlik artışın içsel tatmin boyutunda 
0,347 birim artışa neden olması beklenmektedir. Bu sonuçlar H1b (Otel işletmelerinde 
çalışanların aldıkları işe alıştırma eğitimi dışsal iş tatminini etkiler) hipotezini 
desteklemektedir. 
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Bu bağlamda H1 (Otel işletmelerinde çalışanların aldıkları işe alıştırma eğitimi iş 
tatminini etkiler) hipotezi kabul edilmiştir. İşe alıştırma eğitiminin her iki boyutuyla da 
iş tatminini etkilediği söylenebilir. 

5. Sonuç ve Öneriler 
İşe alıştırma eğitimleri sadece işe yeni başlayanları değil aynı zamanda görev ya 

da birim değiştiren çalışanları da kapsamaktadır. İşe alıştırma eğitimlerindeki temel 
amaç, işe yeni başlayan çalışanın yalnızlık ve güvensizlik hislerini ortadan kaldırıp 
işletmenin bir parçası olduğunun çalışana hissettirilmesidir. İşe alıştırma eğitimleri 
periyodik süreçlerden oluşan eğitimlerdir. Birkaç gün süren eğitimler istenilen amaca 
ulaşmakta yetersiz kalabilir. İşe alıştırma eğitimleri, çalışanın işte çalıştığı süre 
içerisinde devam eder ve her hangi bir görev değişikliğinde yeniden başlar. İyi 
planlanan ve uygulanan bir işe alıştırma eğitimi programının çalışanların organizasyona 
olan bağlılığını arttıracağı ve iş tatmin düzeylerini yükselteceği söylenebilir. Bunun 
sonuncunda iş gören devir hızında düşüş olması ve böylece işletmelerin insan faktörüne 
yapmış oldukları yatırımın karşılığını alabilmeleri söz konusu olabilecektir. 

Bu çalışmada, otel işletmesi çalışanlarının almış oldukları işe alıştırma 
eğitimlerinin iş tatminleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Bu amaçla; Konya ilinde 
bulunan dört ve beş yıldızlı otellerde çalışan 261 kişi üzerinde bir araştırma 
gerçekleştirilmiştir.  

İş tatmininin içsel tatmin boyutu ile işe alıştırma eğitiminin boyutlarından süreç 
ve işleyiş ile eğitimin etkinliği boyutları arasındaki doğrusal regresyon modelinin 
anlamlılığı F testi ile incelenmiştir. F testine göre model istatistiksel olarak anlamlı 
bulunmuştur. İş tatmininin içsel tatmin boyutu ile işe alıştırma eğitiminin boyutları 
arasındaki doğrusal regresyon modelinin katsayılarının tahmini, elde edilen bulgulara 
göre, kurum ve işle ilgili boyutunun katsayısı istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. 
Modeli iyileştirmek için katsayısı anlamsız bulunan işe alıştırma eğitiminin kurum ve 
işle ilgili boyutu modelden çıkarılarak yeni bir model oluşturulmuştur. Model için 
düzeltilmiş R² katsayısı 0,317 olarak hesaplanmıştır. Bu değer, iş tatmininin içsel tatmin 
boyutundaki değişkenliğin %31,7’nin doğrusal regresyon modeli aracılığıyla işe 
alıştırma eğitiminin boyutları tarafından açıklandığını göstermektedir. 

İş tatmininin dışsal tatmin boyutu ile işe alıştırma eğitiminin boyutları arasındaki 
doğrusal regresyon modelinin anlamlılığı F testi ile incelenmiştir. F testine göre model 
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. İş tatmininin dışsal tatmin boyutu ile işe 
alıştırma eğitiminin boyutları arasındaki doğrusal regresyon modelinin katsayılarının 
tahmini, elde edilen bulgulara göre, işe alıştırma eğitiminin kurum ve işle ilgili 
boyutunun katsayısı istatistiksel olarak anlamsız bulunmuştur. Modeli iyileştirmek için 
katsayısı anlamsız bulunan işe alıştırma eğitiminin kurum ve işle ilgili boyutu modelden 
çıkarılarak yeni bir model oluşturulmuştur. Model için düzeltilmiş R² katsayısı 0,341 
olarak hesaplanmıştır. Bu değer, iş tatmininin dışsal tatmin boyutundaki değişkenliğin 
%34,1’ünün doğrusal regresyon modeli aracılığıyla işe alıştırma eğitiminin boyutları 
tarafından açıklandığını göstermektedir. 

Bu araştırmada özellikle kurumsal otel işletmeleri için işe alıştırma eğitim 
programlarının hazırlanıp uygulanmasında kendilerine yardımcı olabilecek ve yeni 
eğitim programı düzenlemelerine yönelik sonuçların ortaya konulduğu bir takım 
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bulgular elde edilmiştir. Elde edilen bulgulardan hareketle özellikle otel işletmelerinin 
insan kaynakları bölümlerinin aşağıdaki hususları dikkate almaları önerilmektedir.   

Turizm işletmeleri kalifiye personel bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını 
belirtirken diğer yandan da kendi bünyelerindeki yetişmiş personeli kaybetmemeye 
çalışmaktadırlar. İyi uygulanan işe alıştırma eğitimleri sayesinde çalışanların iş 
tatminleri ve motivasyonları yükselebileceğinden, bir yandan personel devir hızı 
azalabilecek diğer yandan da çalışanların verimlilikleri artabilecektir. Dolayısıyla her 
şeyden önce işletmelerin işe alıştırma eğitimi faaliyetlerine kurumsal düzeyde önem 
vermeleri gerekmektedir. 

İşe alıştırma eğitim programlarında çalışanlara yapılacak iş ile ilgili 
bilgilendirmeler yanında işletme ve sektördeki kariyer fırsatları hakkında da bilgiler 
verilmelidir. Böylelikle çalışanın kendisine içsel bir hedef oluşturarak daha motive ve 
daha verimli çalışmasına imkân sağlanmış olacaktır. 

Bu araştırma genel olarak Türkiye’deki diğer şehirlerde bulunan otel 
işletmelerinde de gerçekleştirilerek genişletilecek olursa daha genel ve derinlemesine 
bilgilerin elde edilmesi söz konusu olabilir. Ayrıca Konya ili özelinde tüm konaklama 
işletmelerini kapsayacak yeni bir araştırma Konya’daki otel işletmelerinin işe alıştırma 
eğitimi faaliyetlerine yönelik daha geniş ve somut bilgiler ortaya konulmasını 
sağlayabilir. 
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Extensive Summary 
1. Introduction 

Hotel managements need to optimize their use of human capital, their most 
important asset. Thus orientations carried out by human resources are important in 
increasing the productivity of labor and sustaining it. 

Orientation covers the necessary adaptation process for newcomers for both the 
job and the organization. Given that the expectations of workers and the company may 
not coincide all the time, human resources must act in a more conscious and sensitive 
way. Orientations are the only way that allows new labor force to socialize and act 
parallel to organizational aims, gaining appropriate behavior patterns. It can also be 
express that this conditions will increase job satisfaction and organizational loyalty 
(Okakın and Şakar, 2013, p. 75). 

Main aims of orientations are to increase organizational loyalty and adaptation 
along with adopting organizational values as early as possible. It can be said that the 
base of knowledge, skills and accumulations after a long process can be obtained 
through an appropriate orientation process carried out by the organization (Fındıkçı, 
1999, p 244 245). 

2. Conceptual Framework 

2.1. Concept of Orientation  
In the general notion, orientation means the training of new labor force or the ones 

who change departments about their job and organization. Many definitions of 
orientation can be found in the relevant literature. 

For example, the orientation of the new workforce is considered important as it 
means an increase of skill level to adopt new technology and the promoted ones to adapt 
to their new responsibilities (Noe, 1999:193). Another definition treats orientation as a 
process of transformation for the newcomers to be productive workers while getting to 
know the organization (Philips, 1987, p14). According to Burke (2000), not only the 
newcomers but the transferred ones between departments and who stood away too long 
from their job must be considered for orientation. 

Most newcomers start their job being excited and motivated and try hard to please 
their executives (Loraine, 1999). The newcomers come face to face with a “culture 
shock”. The environment they start and the one they dreamt of are different (Cascio 
1992, p225). This condition is expressed as “depressed years” and is considered similar 
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to a new child starting school on the first day. The workers are worried about coming 
face to face with a different environment than they expected and if they can adapt or not 
(Aldemir et al, 2001, p179). 

2.2. Concept of Job Satisfaction 
Although studies about job satisfaction have began in 1930s pioneered by Elton 

Mayo’s Hawthorne, the concept has been widely used in literature after the second 
world war. After the II. World War, factory workers have been working in physically-ill 
environments where routine things were done. As there was not a possibility of 
promotion, productivity was low. As a solution to this problem and the economic cost 
of workers leaving their jobs, job satisfaction caught the eyes of the executives. Again 
in this era, researches carried out by the likes of Maslow contributed a lot in terms of 
job satisfaction and productivity to the literature (Türk, 2007, p71-73). 

Although the literature about job satisfaction seems extensive, there is no 
agreement about its definition. According to Cribbin (1972), the comforting emotion 
gained from his environment, relations and organization; according to Hackman and 
Oldham (1975) the satisfaction of workers from their job; according to Schermerhorn, 
Hunt and Osborn (1994) the level of positive and negative emotions about their work 
defines job satisfaction. 

Job satisfaction can be described as an emotional manner that describes the one’s 
job or related actions and results in a positive feeling. 

3. Method 

3.1. Aim of the Study 
The study aims to point out the effects of orientation on job satisfaction and based 

on an assessment aims to answer the following questions: 

• What are the effects of orientation on job satisfaction? 
• Can a linear model be established between job orientation and job satisfaction? 
3.2. The Model of the Study 

Research model: designed to understand the impact between two concepts 
depending on the aim and the hypothesis of the research. These concepts are named as 
job orientation and job satisfaction. In order to test job orientation and job satisfaction 
concepts, they should be first defined from the perspective of relevant implementation 
area. In other words, concept should be specifically embodied for hotel managements 
by using necessary research metrics. Job orientation consists of three sub-dimensions 
which are “Institution and job related”, “Effectiveness of education” and “Process and 
operation”. Job satisfaction consists of “Intrinsic job satisfaction” and “Extrinsic job 
satisfaction” (Figure 1). 
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Figure: 1 

Target group of this research covers workers of four and five stared hotels, 
which have tourism association certificate, in Konya/Turkey. The main reason for 
Konya to be chosen for the research is the developing hotel management process since 
90s and its capability of attracting tourists who are mostly interested in visiting religion 
related places such as tombs, dervish lodge etc. At the same time, it is expecting to 
observe that city hotels have lower turnover rates than seasonal hotels since city hotels 
are working for whole year. There are 3 five stars and 10 four stars hotels in Konya. 
While 399 of 779 employees working in these four and five stars hotels are employed in 
five stars hotels, the rest 380 are employed in four stars hotels. 

3.3. Measurement Tool 

Questions, which are related to job orientation in survey (questionnaire) form, 
are prepared with benefiting from works of Kocabacak (2006), Bulgulu (2008), Günay 
(2010) and Karakaş (2011). The measurement tool of job satisfaction for the survey is 
Minnesota Job Satisfaction (MSQ) measurement tool which is developed by Weiss, 
Dawis, England and Lofquist in 1967. In 1985, Aslı Baycan translated this measurement 
into Turkish and made validity and reliability tests. In Minnesota job satisfaction 
handbook, there are two versions of measurement: one is 100 questioned long version 
and the other one is 20 questioned short version. In this work, the 20 questioned short 
version is used. 

4. Conclusions and Recommendations 

Job orientations do not only include individuals who just start to work but also 
those who change their job or their job unit. The main aim of the orientation is to 
eliminate feelings of loneliness and mistrust of workers to make them feel that they are 
part of the business. Job orientations are composed of periodic processes. Short-term 
orientations may fall short of attaining the intended aim. Job orientations last as long as 
the worker continues to work and these orientations restart in the case of any job 
change. It is possible to say that a well-planned and carried out job orientation will 
increase workers’ commitment to the organization and their satisfaction level with their 
jobs. As a result of this, turnover rate is expected to decrease so that business firms can 
get in return for their investment in human factor. 
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The significance of the linear regression between the intrinsic satisfaction 
dimension of job satisfaction and effectiveness of education with process and operation 
dimensions of job orientation has been analyzed by F test. The model has been found 
statistically meaningful according to F test. Estimation of the coefficients of linear 
regression model between the intrinsic satisfaction dimension of job satisfaction and 
dimensions of job orientation, according to obtained findings, the coefficient of the 
dimension about the institution and job related have been statistically meaningless. A 
new model has been developed by excluding the dimension of job orientation about 
institution and job whose coefficient has been found meaningless in order to improve 
the model. Corrected R² coefficient for the model has been calculated as 0,317. This 
value demonstrates that 31,7 percent of variation of intrinsic satisfaction dimension of 
job satisfaction is explained by the dimensions of job orientation via linear regression 
model. 

In this research some findings were obtained especially for corporate hotel 
managements that may help them to preparing and applying the orientation programs 
and revealing some results about arranging new training programs. Starting from these 
findings, the matters below must be taken into consideration by human resources of 
hotel managements. 

Tourism managements express that they have difficulty in finding qualified 
personnel, beside this, they try not to lose qualified personnel that they already have. 
Because of increasing work satisfaction and motivation of workers under favor of well 
applied orientation program, both the turnover rate may decrease and productivity of 
workers may increase. Thereby, managements must care about orientation activities in 
corporate level before anything else. 

In orientation programs, information about both work that will be done by 
workers and the career opportunities in the management and in the sector must be given 
to them. Thus, more motivated and more productive working by making an inner goal 
for workers will be enable. 

If this research be enlarged inclusively other hotel managements from all cities 
of the Turkey, to attain more general and deep information could be possible. Also, a 
new research that includes all accommodation managements in Konya may presents 
more concrete and far-reaching information about orientation activities of hotel 
managements in Konya. 
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Özet 

Sosyal medyanın birçok sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de tüketiciler ile 
etkileşime geçmek, ilişki kurmak ve marka farkındalığı oluşturmak amacıyla 
kullanımının hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Turizm ürününün deneyime dayalı 
olması nedeniyle tüketilmeden önce ürün hakkında bir yargıya varmanın kolay 
olmaması ve sunulan hizmetlerin soyut yapısından dolayı satın alma öncesinde seyahat 
edenler için satın alma sürecinde bazı riskler oluşmaktadır. Bu nedenle otel 
işletmelerinin sundukları hizmetleri somutlaştırma ve tüketiciler ile iletişim çabalarına 
katkı sağlayan kaliteli görsellerin bulunduğu sosyal medya araçları önemli bir hale 
gelmektedir. Buna bağlı olarak bu çalışmanın temel amacı, otel işletmelerinin fotoğraf 
tabanlı bir sosyal medya aracı olarak Instagram’daki uygulamalarını incelemek ve 
otellerin fotoğraf tercihlerinde türlerine göre bir farklılık olup olmadığını analiz 
etmektir. Bu amaca yönelik olarak 10 – 15 Ağustos 2015 tarihleri arasında TripAdvisor 
tarafından ilan edilen Türkiye için en iyi otel kategorisinde bulunan ve Instagram 
kullananan otel işletmelerinin resmi Instagram hesaplarındaki paylaşımları içerik analizi 
yöntemiyle incelenmiştir. Ayrıca otel işletmelerinin türü ile paylaşımları arasındaki 
ilişki olup olmadığını analiz etmek için ki-kare ve içerik temaları ile takipçilerin 
işletmeye etkileşimi arasında ilişki olup olmadığı belirleyebilmek için ise Kruskal–
Wallis H testlerinden faydalanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre otel işletmelerinin 
fotoğraf paylaşımları 11 tema altında toplandığı, kıyı ve şehir otellerini paylaşımlarında 
anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir. Ayrıca araştırmanın sonunda otel işletmeleri 
için bazı öneriler de sunulmuştur.  
Anahtar Kelimeler: Pazarlama, sosyal medya, Instagram, otel işletmeleri 

1 Bu çalışma 12-15 Kasım 2015 tarihinde düzenlenen 16. Ulusal Turizm Kongresinde sunulmuştur.

DOI: 10.20491/isarder.2016.186
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Abstract 

It is seen that usage of social media in order to communicate with consumers to 
have relation and  to create awareness of brand  has increased dramatically in tourism 
sector as well as in other sectors. There are some risks during buying process for 
travellers due to difficulty in deciding before consumption since tourism product 
depends on experience and abstract structure of service provided. Therefore,  social 
media tools which provides high quality visualizations that supports communication 
efforts of hotel managements with consumers and making the service concrete become 
important. Depending on that, the main aim of this study  examination of applications of 
hotel managements on Instagram  as a photo based social media tool and analyzing 
whether there is a difference between their photo preferences depending on their type or 
not.  Based on this aim, between 10-15 August, 2015, sharings of hotel managements 
which are  within the best hotel category for Turkey advertised by TripAdvisor  and 
which use Instagram are examined by content analysis method. Also  chi-square is used  
to analyze whether there is a relationship between types of hotel managements and their 
sharings or not. Kruskal Wallis H is used in order to determine whether there is a 
relationship between content themes and interaction of followers with  the management.  
Accoırding to results of the study, photo sharings of managements fall under 11 themes, 
it is seen that there are significant differences between sharings of city and coast hotels.  
Besides,  some suggestions are offered for hotel managements at the end of the study.  
Keywords: Marketing, social media, Instagram, hotel managements.  

Giriş 
Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler birçok sektörü 

etkilediği gibi turizm sektörünü de derinden etkilemektedir (Buhalis ve Law, 2008). 
Özellikle internetin sunduğu imkânlar vasıtasıyla sosyal medya kullanımının ve 
kullanıcılarının artması ve sosyal medya araçlarının da çeşitlenerek yaygınlaşması 
turizm sektöründe hem tüketiciler ile üreticiler hem de tüketiciler ile tüketiciler 
arasındaki ilişkiyi, iletişim çabalarını (Gay, Charlesworth ve Esen, 2007; Hanna, Rohm 
ve Crittenden, 2011; Kietzmann, Hermkens, McCarthy ve Silvestre, 2011; Sigala, 
Christou ve Gretzel, 2012; Kim, Lim ve Brymer, 2015) ve genel olarak pazarlama 
faaliyetlerini yeniden şekillendirmektedir. Bu durum da, ihtiyaçları ve beklentileri farklı 
tek yönlü iletişim yerine karşılıklı, zamana ve mekâna bağlı kalmadan iletişim talep 
eden, daha somut ve detaylı bilgi isteyen yeni bir tüketici profilini oluşturduğu 
görülmektedir. Sosyal medya işletmelere, müşterilerinin bu ihtiyaçlarını karşılama ve 
kişisel düzeyde ulaşma imkânı sunduğundan sosyal medya üzerinden yürütülen 
pazarlama faaliyetleri otel işletmeleri için giderek önemli bir hal almaktadır. Sosyal 
medya birçok sosyal ağdan oluşmakla birlikte facebook, twitter, linkedin, instagram ve 
pinterest en yaygın kullanılan (Pew Research, 2014) ve her biri farklı bir içeriğe odaklı 
sosyal medya araçlarıdır.  

Turizm ürünlerin tüketilmeden değerlendirilememesi, soyut ve heterojen bir 
yapıda ve deneyime dayalı olmasından dolayı (Nelson, 1970) sunulan ürünlerin 
somutlaştırılması turizm sektörü açısından önemlidir. Bu nedenle turistik ürünlerin 
somutlaştırmasını kolaylaştıran fotoğraf tabanlı bir sosyal medya uygulaması olarak 
Instagram otel işletmeleri başta olmak üzere turizm işletmeleri tarafından 
kullanılmaktadır. Bu nedenle Instagram’ın etkisi ve ulaşım alanı artmakta ve turizm 
işletmeleri de sürekli olarak hem takipçi hem de gelir elde etmenin yollarını 
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aramaktadırlar (Manalo, 2015). Fotoğraf tabanlı bir hizmet olarak Instagram’dan 
tüketicileri ile etkileşimi gelire dönüştürmeyi hedefleyen Hilton ve Conrad gibi otel 
işletmeleri ise Instagram vasıtasıyla rezervasyon da kabul etmektedirler (Trejos, 2015).  

Otel işletmeleri mevcut ve potansiyel tüketicilerin fotoğraf tabanlı paylaşımlarda 
daha çok hangi içerikler ile etkileşime geçtiklerini ve rakiplerinin durumunu 
öğrenmeleri bu durumu daha da kolaylaştırabilecektir. Bu noktadan hareketle bu 
araştırmanın amacı otel işletmelerinin mevcut Instagram uygulama ve kullanım 
biçimlerinin incelenmesi ve şehir ve kıyı otel işletmeleri açısından paylaşılan içeriklerin 
farklılık gösterip göstermediğinin ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaç doğrultusunda şu 
araştırma soruları geliştirilmiştir: 

• Otel işletmeleri, Instagram vasıtasıyla ne tür içerikler paylaşmaktadır? 

• Otel işletmelerinin paylaştıkları içerikler ile otel işletmelerinin türü arasında 
anlamlı bir ilişki var mıdır?  

• Paylaşılan içerik türlerinin takipçilerin işletmeyle etkileşimi arasında anlamlı bir 
farklılık var mıdır? 

• Fotoğrafların beğenilme sayıları ile yorum sayıları arasında anlamlı bir ilişki var 
mıdır? 

Sosyal Medya Pazarlaması 
İnternetin seyahat planlamada öncelikli bir bilgi kaynağı haline geldiği ve sosyal 

medyanın çok sayıdaki iletişim yöntemleriyle internet vasıtasıyla seyahat planlama 
davranışını şekillendiren büyüyen bir güç haline geldiği görülmektedir (Xiang, Magnini 
ve Fesenmaier, 2015). Bu nedenle pazarlama yöneticileri bütünleşik pazarlama iletişim 
stratejilerini yürütmede ve geliştirmede sosyal medyayı tutundurma karması içine dahil 
etmektedirler (Mangold ve Faulds, 2009).  

Denizci, Kucukusta ve Liu (2015) sosyal medyanın internet tabanlı pazarlama 
aracı, müşteri ilişkileri yönetimi aracı, ağızdan kulağa iletişim yönetim aracı ve bir 
dağıtım kanalı olarak dört temel başlıkta değerlendirildiğini belirtmektedirler. Bu 
nedenle sosyal medya hem seyahat edenler için önemli bir bilgi kaynağı (Xiang ve 
Gretzel, 2010) ve hem de işletmeler açısından müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri 
hizmetleri, satın alma araştırmaları ve markalama gibi birçok pazarlama faaliyetini için 
önemli bir kanal olarak görülmektedir (Ashley ve Tuten, 2015). Ayrıca sosyal medya 
vasıtasıyla potansiyel tüketiciler ile etkileşime geçmek işletmelerin kurumsal itibarına 
olumlu katkı sağlamaktadır (Dijkmans, Kerkhof ve Beukeboom, 2015). 

Kullanıcıları sadece okuyucu olmaktan içerik üreten ve paylaşan aktif bir 
konuma dönüştüren Web 2.0’nin fikri ve teknolojik temeli üzerine inşa edilmiş ve 
kullanıcı yaratımlı içeriğin oluşturulmasını ve değişimini olanaklı kılan bir grup internet 
tabanlı uygulamalar olarak tanımlanan (Kaplan ve Haenlein, 2010) sosyal medya çeşitli 
yaklaşım, araç ve teknikleri kapsayan bir kavram olduğundan, tanımlanması gibi 
sınıflandırılması da zor olmaktadır (Minazzi, 2015).  Bununla birlikte sosyal medya, 
işbirlikçi projeler, sanal topluluklar, içerik toplulukları, sosyal ağlar ve sanal dünyalar 
şeklinde sınıflandırılabilir (Minazzi, 2015).  Benzer bir sınıflandırmayı da Mangold ve 
Faulds (2009) da yapmakta ve Instagram’ı yaratıcı paylaşım siteleri içinde 
değerlendirmektedir.  
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Birçok sosyal ağ arasında hızla büyüyen ve kullanıcı sayısı artan Instagram’ın 
2018 yılında 100 milyon kullanıcıya ulaşması tahmin edilmektedir. ABD’deki 
kullanıcıların % 26’sı 25 ile 34 yaş aralığında olan Instagram’ın özellikle gençler ve Y 
nesli tarafından kullanımının artacağı belirtilmektedir (eMarketer, 2015). Bu nedenle 
Instagram otel işletmeleri açısından kendilerine has uygulama ve özelliklerinin seyahat 
edenlere gösterilmesi noktasında faydalı bir araç olarak değerlendirilmekte ve bu 
durumun farkında olarak Instagramı etkin kullanan bazı otel işletmeleri de 
bulunmaktadır. Loews otelleri reklamlarında profesyonelce çekilmiş fotoğraflar yerine 
tüketicilerinin gönderdiği gerçek misafir deneyimine dayanan müşterilerinin Instagram 
vasıtasıyla gönderdiği fotoğrafları kullanmaktadır (Gianatasio, 2015). NH otelleri de 
konuklarını sabah uyandıklarında pencerelerinden otelin manzarasını fotoğraflayıp 
paylaşmaları konusunda teşvik etmektedir (Gingerich, 2014). Bazı otel işletmeleri (Four 
Seasons Otelleri, Le Meridien Otelleri, Design Otel Claremont Otelleri vb.) de 
Instagram üzerinden düzenledikleri yarışmalar ile hem tüketiciler ile etkileşime 
geçmekte hem de otele ait içeriklerin çok sayıda kişiye ulaşmasını sağlamaktadırlar. 

Sosyal medya ve turizm ilişkili araştırmaların sayısındaki artışa rağmen, 
Instagram verilerine dayalı çalışmaların az sayıda olduğu görülmekle birlikte 
destinasyonlar (Özdemir ve Çelebi, 2015) ve restoranlar (Salleh, Hashim ve Murphy, 
2015) üzerine yapılan öncü bazı çalışmalar bulunmaktadır. Instagram, tüketicileri ile 
etkileşimi oranı itibariyle Facebook ve Twitter ile kıyaslandığında bu iki sosyal ağın 
yarattığı etkileşimden daha fazlasını tüketiciler ve işletmeler arasında 
oluşturabilmektedir (Elliott, 2014). Bu nedenle işletmeler tarafından sosyal medya 
marka farkındalığını ve tüketici etkileşim ve bağlılığını artırmada ve hem çevrimiçi hem 
de çevrimdışı tüketicilerin işletmelere olan ilgisini yönlendirmede etkin olarak 
kullanılabilecektir (Ashley ve Tuten, 2015). Sosyal medya pazarlamasının öneminin 
fark edilmesi ile bazı işletmeler sosyal medya pazarlama gelişiminin erken 
dönemlerinde proaktif bir yaklaşımla hareket etmelerine rağmen, hala çok sayıda 
işletme bu konuda geride kalmaktadır. Bu işletmelere sosyal medya pazarlamasını etkili 
bir şekilde yürütme konusunda yardımcı olmak için işletmelerin bu konudaki mevcut 
performanslarını ve rakiplerinin faaliyetlerini ortaya çıkarmak önemlidir (Chan ve 
Guillet, 2011). 

Yöntem 

Çalışmada 15 otel işletmesinin Instagram vasıtasıyla paylaştığı içerikleri analiz 
etmek için içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda işletmelerin daha çok 
hangi tür paylaşımlarda bulundukları, bunların takipçiler tarafından hangi oranda 
karşılık bulduğu (beğenme ve yorum sayıları ile) ve bu paylaşımların otel işletmelerinin 
türlerine göre (kıyı ve şehir oteli) farklılık gösterip göstermediği de incelenmiştir.  

İçerik analizi hem görsel hem de yazılı içeriklerin analizi için sistematik ve 
tekrarlanabilir bir yöntem olarak görülmektedir (Riffe, Lacy ve Fico, 2005). Bu 
çerçevede içerik analizi vasıtasıyla veriler tanımlanmaya, verilerin içinde saklı 
olabilecek gerçeklerin ortaya çıkarılması amaçlanmakta ve bu amaçla birbirine 
benzeyen veriler belirli kavramlar ve temalar çerçevesinde bir araya getirilmektedir 
(Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada kullanılan veriler 10 -15 Ağustos 2015 
tarihleri arasında otel işletmelerinin Instagram hesaplarından elde edilmiştir. Instagram 
mobil tabanlı fotoğraf ve video paylaşımını olanaklı kılan aylık kullanıcı sayısı 300 
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milyon ve günlük fotoğraf paylaşımının 70 milyondan fazla olduğu bir sosyal ağ olarak 
hizmet vermektedir (Instagram, 2015).  

Otel İşletmelerinin Seçimi 

Araştırma için seçilen otel işletmeleri TripAdvisor tarafından ilan edilen 2015 
yılı en iyi 25 otel işletmesi (TripAdvisor, 2015) içinden Instagram kullanan otel 
işletmeleri seçilmek suretiyle belirlenmiştir. Otel işletmelerinin seçimi aşamasında 
öncelikli olarak amaçlı örnekleme yöntemi ile 2015 yılı için Türkiye’de faaliyet 
gösteren en iyi 25 otel işletmesinin web sitesi incelenmiş ve resmi web sitelerinde bir 
sosyal medya aracı olarak Instagram kullanan otel işletmeleri ve bu işletmelerin 
Instagram hesapları seçilmiştir. Otel işletmelerinin seçim kıstası olarak işletmelerin 
Instagram hesabı olması dikkate alındığında bu ölçüte uyan 15 otelin olduğu 
belirlenmiştir. Bu çalışmada İstanbul ve Nevşehir bölgesinde bulunan otel işletmeleri 
şehir otelciliğini ve Antalya ve Muğla bölgesinde bulunan otel işletmelerinin ise kıyı 
otel işletmeciliğini temsil ettikleri varsayılmıştır. Bu araştırmada sadece TripAdvisor 
tarafından her yıl ilan edilen Türkiye için en iyiler listesi dikkate alınmıştır. Bu listenin 
seçiminde otel işletmelerinin sıralamasının tüketici yorumları ile belirleniyor olması, bu 
listede yer alan otel işletmelerin hem geleneksel hem de dijital medya araçlarında daha 
çok yer alıyor olmaları ve zaman kısıtı göz önüne alınmıştır. Instagram kullanan 15 
otelin seçimi ile bir liste oluşturulmuş ve otel işletmelerinin Instagram hesaplarını aktif 
olarak kullanıp kullanmadıkları ve içerik analizi için yeterli sayıda fotoğraf paylaşıp 
paylaşmadıkları tespit edilmiştir.  

Veri Seti, Kodlayıcılar ve Güvenilirlik 
İçerik analizinde kullanılacak fotoğraflara erişim için mobil bir cihaz yerine 

fotoğrafları daha büyük bir ekran vasıtasıyla değerlendirmenin kolay olması nedeniyle 
bir internet tarayıcısı tercih edilmiş ve her bir otel işletmesi için otel işletmelerinin resmi 
Instagram hesaplarının ilk sayfasında bulunan toplam 12 fotoğraf analiz edilmiştir. 
Paylaşılan içeriklerin analizinden önce her bir fotoğraf için bir sıra numarasının, 
beğenme ve yorum sayılarının ve fotoğraf ile birlikte paylaşılan metinlerin yer aldığı bir 
kodlama formu ve her bir otel işletmesine ait 12 fotoğraf olmak üzere toplam 180 
fotoğraftan oluşan bir veri seti oluşturulmuştur. Temalar oluşturulurken kodlamaları iki 
doktora düzeyinde araştırmacı tarafından bağımsız olarak gerçekleştirmiş ve her 
fotoğraf için Cohen Kappa uyum katsayısı hesaplanmıştır. Yapılan uyum istatistiğinde 
genel Cohen Kappa katsayısı 0,93 bulunmuştur.  

İçerik Analizi 

Nitel araştırma verileri dört aşamada analiz edilir: verilerin kodlanması, 
temaların bulunması, kodların ve temaların düzenlenmesi ve bulguların tanımlanması ve 
yorumlanmasıdır (Yıldırım ve Şimşek, 2008). Bu çalışmada yapılan kodlama verilerden 
çıkarılan kavramlara göre yapılmış ve kodlar bir araya getirilerek temalar 
oluşturulmuştur. Fotoğrafların içerikleri itibariyle temsil ettikleri temaların 
oluşturulması için öncelikli olarak 180 fotoğraf içerisinden rastgele seçilen 50 fotoğraf 
ön uygulama kapsamında incelenmiş ve 11 tema belirlenmiştir. Belirlenen bu temalar 
bağlamında fotoğrafların tamamı yeniden iki araştırmacı tarafından belirlenen temalar 
çerçevesinde kodlama formu kullanılarak analiz edilmiştir. Temalara ilişkin bilgiler 
Tablo 1’de yer verilmiştir.  
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Tablo 1. Instagram’da yer alan içeriklere ilişkin temalar ve tanımları 

Tema Tanım 
Somut Miras Tarihi, arkeolojik alan, bina vb. eserlerinin yer aldığı 

fotoğraflar 
Havuz Havuz ve havuz çevresinin yer aldığı fotoğraflar 
Manzara Otelin çevresi ve bulunduğu kente dair manzara fotoğrafları 
Duyuru Otel etkinlikleri, işbirlikleri, aldığı ödüller ve özel gün 

kutlamasına ilişkin fotoğraflar 
Yiyecek ve İçecek Kahvaltı, akşam yemekleri, atıştırmalıklar ve kokteyl 

fotoğrafları 
Dış Mekân Otelin girişi ve dışarıdan genel görünüşüne ait fotoğraflar 
İç Mekân Lobi, pastane ve otel içindeki dekoratif çiçek fotoğrafları 
Otel Hizmetleri Konaklamaya/odalara, banket hizmetlerine ilişkin fotoğraflar 
Deniz, Kum ve Güneş Sahil kenarı, kumsal, deniz ile birlikte gün doğumu ve 

batımına atıf yapan fotoğraflar 
Eğlence Türk gecesi, gösteriler, sportif etkinlik ve animasyon 

gösterilerine ait fotoğraflar 
Konuklar Konukların yer aldığı fotoğraflar 

Bulgular 

Otel işletmelerinin Instagram sayfalarında paylaştıkları içeriklere, sayılarına ve 
Instagram’ın işleyişi bağlamında işletmeyi bu sayfa aracılığı ile takip edenlerin ve 
işletmenin yine bu sosyal ağ vasıtasıyla takip ettiklerinin sayılarına ve bu paylaşımların 
takip edenler tarafından etkileşime geçilerek beğenilme ve yorumlanma ortalamalarına 
ilişkin bilgilere Tablo 2’de yer verilmiştir. Buna göre otel işletmelerinin Instagram 
kullanmaya başladıkları tarihten itibaren ortalama 282 fotoğraf ve video paylaşımında 
bulundukları görülmektedir. İşletmeleri takip edenlerin ortalamasının ise yaklaşık 205 
kişi iken takip ettikleri kişi sayısının ise yaklaşık 123 olduğu görülmektedir. Bireysel 
olarak değerlendirildiğinde ise bazı otel işletmelerinin paylaşım adedinin binin üzerende 
iken bazı otel işletmelerinin ise bu sayının yirminin altında kaldığı görülmektedir. Bu 
durumun otel işletmelerinin Instagram hesaplarının kullanıma başlama ve kullanım 
sıklıkları ile ilişkili bir durum olduğu söylenebilir. 

Tablo 2. Otel işletmelerinin Instagram’daki profillerine ilişkin tanımlayıcı bilgiler 

Otel 
Kodu 

Paylaşım 
Adedi 

Takip 
Edenlerin 

Sayısı 

Takip 
Edilenlerin 

Sayısı 

Ortalama 
Beğeni 
Sayısı* 

Ortalama 
Yorum 
Sayısı* 

A1 300 4,897 35 95,8 2,6 
A2 730 6,117 418 136 1,5 
A3 221 10,200 0 378,5 3,2 
A4 24 80 25 3,3 0 
A5 184 713 1,120 86,6 0,5 
A6 80 85 51 3,1 0 
A7 1,046 3,130 92 84,2 2,9 
A8 1,191 13,500 613 317,5 6,5 
A9 16 541 48 62,4 2,8 
A10 327 10,900 47 282,7 5,5 
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A11 254 832 202 61 2,2 
A12 411 8,823 28 208 3,5 
A13 544 2,185 71 165 5,2 
A14 23 264 10 15,8 0,4 
A15 79 490 195 31 1 
Ort. 282,67 204,31 122,40 - - 

* 12 fotoğrafa ilişkin ortalamalar 

Otel işletmelerinin paylaşımlarının tüketiciler ile etkileşimine diğer bir deyişle 
işletmelerin paylaştıkları fotoğrafların tüketiciler tarafından beğenilme ve bu fotoğraflar 
üzerine yanıt verme/yorum yapma sayılarına ilişkin ortalamalara bakıldığında 
tüketicilerin yorumdan daha çok beğenme ile etkileşime geçtiği görülmektedir. 
Beğenme ve yorum sayılarının otel işletmelerini takip edenlerin sayısına bağlı olarak 
değişebileceği de görülmektedir.  

Bu çalışmada Instagram hesapları değerlendirilen otel işletmelerinin türüne, 
bulundukları yere, paylaşım türlerine ve paylaşımların içeriklerine ilişkin bilgilere Tablo 
3’de yer verilmiştir. Buna göre incelenen paylaşımların %46,7’sinin (84) kıyı oteli 
işletmelerine ait iken, %53,’nün (96) ise şehir oteli işletmelerine ait olduğu 
görülmektedir. Buna ağlı olarak fotoğrafların %33,3’ü (60) İstanbul’da faaliyet gösteren 
otel işletmelerine ait iken, %26,7’si (48) Muğla’da bulunan otellere, %20’si (36) ise 
Antalya’daki otel işletmelerine ve diğer %20’si (36) de Nevşehir bölgesinde bulunan 
otel işletmelerine ait olduğu görülmektedir.  

Tablo 3. Fotoğraf içeriklerine ilişkin tanımlayıcı bilgiler 

Otelin Türü f %  Fotoğraf İçeriği f % 
Kıyı 84 46,7 Yiyecek ve İçecek 35 19,4 
Şehir 96 53,3 Manzara 23 12,8 
Otelin Yeri   Otel Hizmetleri 20 11,1 
İstanbul 60 33,3 Eğlence 19 10,6 
Antalya 36 20,0 Dış Mekân 17 9,4 
Muğla 48 26,7 Duyuru 15 8,3 
Nevşehir 36 20,0 Havuz 13 7,2 
Retweet   Deniz, Kum ve Güneş 13 7,2 
Var 43 23,9 İç Mekân 12 6,7 
Yok 137 76,1 Somut Miras 10 5,6 
Video   Konuklar 3 1,7 
Var 10 5,6    
Yok 170 94,4 Toplam 180 100 

Instagram’da fotoğraflar ile birlikte 3 ila 15 saniye uzunluğunda videolar da 
bulunduğundan otel işletmelerinin paylaşım türleri de incelenmiş ve işletmelerin 
paylaşımlarının %94,4’nün (170) fotoğraftan oluştuğu sadece %5,6’lık (10) video 
paylaşımı olduğu görülmüştür. Ayrıca otel işletmelerinin paylaştıkları fotoğrafların 
çoğunlukla (%76,1) kendi fotoğrafları olduğu görülmekle birlikte yaklaşık %24’lük (43) 
bir oran da başka kişilerin fotoğraflarının retweet edilerek kullanıldığı görülmektedir. 
Buna göre otel işletmelerin çoğunlukla kendi çektikleri fotoğrafları paylaştıkları 
söylenebilecektir.  
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 Bu araştırmanın birinci araştırma sorusu olan ‘otel işletmeleri Instagram 
vasıtasıyla ne tür içerikler paylaşmaktadırlar?’a ilişkin olarak paylaşılan fotoğraflar 
içerik analizi yöntemiyle değerlendirilmiş ve bunlara ilişkin bulgular Tablo 3’de 
gösterilmiştir. Buna göre otel işletmelerinin en çok yiyecek ve içeceklere atıf yapan 
fotoğraf (%19,4) paylaşımlarında bulunduğu görülmektedir. İkinci olarak ise manzara 
odaklı (%12,8) paylaşımların olduğu, üçüncü sırada ise otel hizmetlerine (%11,1) ilişkin 
fotoğrafların yer aldığı görülmektedir. Paylaşılan fotoğrafların %10,6’sının (19) eğlence 
odaklı iken %9,4’nün (17) otel işletmelerinin dış mekânlarına ilişkin fotoğraflar olduğu 
ortaya çıkmaktadır. Bununla birlikte en az paylaşılan temaların, içinde konukların yer 
aldığı (%1,7) fotoğraflar olduğu görülmektedir. Bu durum konukların mahremiyeti ile 
alakalı olduğu gibi daha çok kişiye ulaşabilme noktasında bir sınır koyduğundan otel 
işletmeleri tarafından tercih edilmeyen bir tema olarak değerlendirilebilecektir.  

Tablo 4’de otel işletmelerinin türü ile fotoğrafların temaları arasındaki ilişkiye 
dair ki-kare sonucuna ilişkin bilgilere yer verilmiştir.  

Tablo 4. Otel işletmelerinin türüne göre fotoğraf temalarının karşılaştırılması 

Tema Kıyı Oteli Şehir Oteli χ2 sd p  f % f % 
Yiyecek ve İçecek 23 27,4 12 12,5 

54.66 10 .000 

Manzara 1 1,2 22 23 
Otel Hizmetleri 5 6 15 15,6 
Eğlence 10 11,9 9 9,4 
Dış Mekân 8 9,5 9 9,4 
Duyuru 7 8,3 8 8,3 
Havuz 10 11,9 3 3,1 
Deniz, Kum ve Güneş 12 14,3 1 1 
İç Mekân 8 9,5 4 4,2 
Somut Miras 0 ,0 10 10,4 
Konuklar 0 ,0 3 3,1 

Buna göre, ikinci araştırma sorusu olan ‘otel işletmelerinin paylaştıkları 
içerikler ile otel işletmelerinin türü arasında anlamlı bir ilişki var mıdır?’ bağlamında 
genel ki-kare sonuçları otel işletmelerinin şehir oteli veya kıyı oteli olup olmama 
durumuna göre paylaştıkları fotoğraflara ilişkin oluşan temalar arasında anlamlı bir 
ilişkinin (χ2 = 54.66, sd = 10, p = .000) olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Ayrıca, Tablo 4’e göre kıyı oteli işletmeleri yiyecek ve içecek, havuz, deniz, 
kum ve güneş temalı fotoğrafları şehir oteli işletmelerine göre daha çok paylaşımlarında 
tercih ederken şehir oteli işletmeleri manzara, otel hizmetleri ve somut miras temalı 
fotoğrafları daha çok paylaşmaktadır. Bununla birlikte eğlence, dış mekân, duyuru, iç 
mekân ve konuklar temalı fotoğraflar ile otel işletmelerinin türü arasında anlamlı bir 
farklılık bulunmadığı görülmektedir.  

Üçüncü araştırma sorusu olan ‘paylaşılan içerik türlerinin takipçilerin işletmeyle 
etkileşimi arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?’ kapsamında her bir fotoğrafın aldığı 
beğeni ve yorum sayıları ile temalar arasındaki farkı analiz edebilmek için Kruskal 
Wallis H testi gerçekleştirilmiştir. Buna göre paylaşılan içerik türleri ile takipçilerin 
hem beğenileri  (χ2 (5)=2.35, p>.05) hem de yorumları  (χ2 (4)=3.20,  p>.05)  
arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görülmektedir.  
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Fotoğrafların aldığı beğeni sayıları ile yorum sayıları arasındaki ilişkiye yönelik 
dördüncü araştırma sorusu bağlamında değişkenler arasındaki ilişkiyi incelemek için 
basit korelasyon analizi kullanılmıştır. Buna göre fotoğrafların beğenilme sayısı ile 
yorum yapılma sayısı arasında orta düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir (r=490, p < .01). Bu durum fotoğrafların beğenilme sayısının artması 
durumunda fotoğraflara yapılan yorumların da artığını göstermektedir.  

Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın sonuçlarına göre otel işletmelerinin fotoğraf paylaşımlarının içerik 
analizi yöntemiyle değerlendirilmesi neticesinde genel olarak 11 tema altında 
gerçekleştiği görülmektedir. Buna göre otel işletmeleri fotoğraf paylaşım odaklı bir 
sosyal ağ olarak Instagram’da yiyecek ve içecek odaklı fotoğrafları diğer temalara göre 
daha çok paylaştıkları ortaya çıkmaktadır. Ayrıca manzara ve otel hizmetlerine ilişkin 
paylaşımlar ise ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır. Buna göre otel işletmeleri yeni 
tüketici edinme ve tüketiciler ile iletişime geçme çabaları kapsamında yiyecek ve içecek 
temalı görsel unsurlara daha çok önem verdikleri söylenebilir. 

Araştırmanın diğer bir sonucu ise fotoğraf içerikleri ile otel işletmelerinin türü 
arasında anlamlı bir ilişki olduğudur. Buna göre kıyı otel işletmelerinin paylaştıkları 
fotoğraf içerikleri ile şehir otel işletmelerinin fotoğraf içerikleri bazı temalarda 
farklılaşmaktadır. Kıyı otel işletmeleri özellikle deniz, kum, güneş, havuz ve yiyecek-
içeceklere atıf yapan fotoğraf paylaşımlarında bulunurken şehir otellerinin ise manzara, 
otel odası, SPA vb. gibi hizmetleri kapsayan otel hizmetleri ve somut miras odaklı 
paylaşımlarda bulundukları görülmektedir.  

Otel işletmelerinin paylaştıkları fotoğraflar ile tüketicilerin etkileşimini belirten 
beğenme ve yorum sayılarına bakıldığında, tüketicilerin fotoğraflara yorum yazmak 
yerine beğenmeyi tercih ederek otel işletmeleri ile etkileşime geçtikleri görülmektedir. 
Bu durum tüketicilerin tercihi olabileceği gibi otel işletmelerinin paylaşımlarının yorum 
sayısını artıracak faaliyetleri tam anlamıyla yerine getirmediklerinden de 
kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte fotoğrafların beğenilme sayısı ile yorum yapılma 
sayısı arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir. Buna göre, tüketiciler 
tarafından beğenilen fotoğraflarına yorum da yapıldığı ama bunun orta düzeyli bir 
seviyede kaldığı söylenebilir.   

Fotoğraf odaklı paylaşımlar başta olmak üzere görsel ve işitsel unsurlar ile 
desteklenmiş iletişim çabaları, turizm gibi kendine has yapısından dolayı tüketilmeden 
önce hizmete ilişkin bir yargıya varılmasının güç olduğu sektörlerde sunulan hizmetin 
somutlaştırılmasında fayda sağlamaktadır. Ayrıca otel işletmelerinin mevcut ve 
potansiyel tüketicileri ile iletişim kurma ve devam ettirme çabaları için tüketicilerin 
aktif olarak kullandıkları sosyal medya araçlarında yer almaları tüketicilerin istek ve 
beklentilerinin tespit edilmesi noktasında da faydalı olmaktadır.  

Sosyal medya hem aktif ve hızla gelişen bir alan olarak hem de her geçen gün 
sayısı artan sosyal ağlardan dolayı, tüm sosyal ağlarda bulunamayacaklarından, 
işletmeler hedef grupları ve amaçları doğrultusunda mesajlarını doğru bir şekilde 
iletebilecekleri doğru bir aracı ve bir yöntemi seçmeleri faydalı olacaktır (Kaplan ve 
Haenlein, 2010). Bu nedenle otel işletmelerinin Instagram başta olmak üzere diğer 
sosyal medya araçlarında yaptıkları paylaşımlarda belli standartlar belirleyerek 
işletmelere özgü bir sosyal medya stratejisi geliştirmeleri ve bu stratejiye göre 
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profesyonelce hareket etmeleri marka yönetimi açısından da gerekmektedir. Bu 
mecraların yönetilmesi marka algısını da önemli ölçüde etkileyecektir.  

İş ortamındaki değişikleri anlamak ve bunları gelire dönüştürebilmek sürekli 
başarı için gereklidir (Xiang, Magnini ve Fesenmaier, 2015). Bu nedenle otel 
işletmelerinin de hem bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere hem de 
tüketicilerin bu değişimlere karşı geliştirdikleri tutum ve davranışları anlamaları ve 
uyum sağlayarak gelir getirici faaliyetlerde bulunmaları önemlidir.  

Bu araştırma otel işletmeleri yöneticileri için bu konudaki mevcut durumu 
tartışma ve tüketicilerin daha çok etkileşime geçtiği fotoğraf temaları noktasındaki 
etkilerinin ortaya çıkarılması konusunda bazı tespitler getirmektedir. Bununla birlikte 
çalışmanın bazı kısıtları bulunmaktadır. Bunlardan birincisi araştırmanın belirli bir 
zaman diliminde yapılmış olması ki bu durum sosyal medya ve internet odaklı veriler 
göz önüne alındığında verilerin anlık olarak değişmesi kaçınılmaz olmaktadır. İkincisi 
ise seçilen otel işletmelerinden dolayı sonuçların tüm otel işletmeleri için genellenmesi 
doğru olmayacaktır. Bu nedenle sonraki araştırmalarda daha çok otel işletmesi ve 
içeriğin dâhil edilmesi faydalı olacaktır.  
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Extensive Summary 

 

Introduction 
Making products offered concrete is important in terms of tourism since tourism 

products can not be evaluated before they are consumed and they are in abstract and 
heterogeneus structure depending on experience (Nelson, 1970). For this reason, 
Instagram is used as a photo based social media application, which makes 
concretization of touristic products easier, by tourism managements especially by hotel 
managements.  Therefore effect of instagram and access area increase and tourism 
managements look for ways of gaining income and followers continually (Manalo, 
2015). It is important for hotel managements to learn which contents their existing and 
potential comsumers interact with more and their rivals' status.   From this point, the 
aim of this study is investigation of current Instagram usage and application types of 
hotel managements and find out whether sharing contents differ between city and coast 
hotels. For this purpose these research quesitons are developed:   

• What kind of contents do hotel managements share on Instagram? 

• Is there a significant relationship between hotel management type and shared 
contents? 

• Is there a significant difference between shared content types and interaction of 
followers with the management?  

• Is there a significant relationship between number of photo likes and number of 
comments?  

Social Media Marketing  
It is seen that internet has become a primary information resource for travel 
planning and social media has become a growing power which shapes travel 
planning with its several communication methods via internet (Xiang, Magnini 
and Fesenmaier, 2015). Therefore marketing managers involve social media into 
promotion mix in execution and development of communication methods 
(Mangold and Faulds, 2009).  
Although there is an increase in number of researches related to tourism and 

social media, it is seen that there is a small number of researches depending on 
Instagram data as well as there are some pioneer researches on destinations (Özdemir 
and Çelebi, 2015)  and restaurants (Salleh, Hashim and Murphy, 2015). Instagram can 
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form more interaction between consumers and managements compared to Facebook and 
Twitter (Elliott, 2014). Therefore, social media will be able to be used in direction of 
both online and offline consumer interest in managements and in increasing consumer 
interaction and dependence and brand awareness by managements (Ashley and Tuten, 
2015). Although some managements move with a proactive approach in early periods of 
social media development with the awareness of importance of social media marketing, 
many managements still fall behind in this regard. It is important to find out current 
performances of managements and rivals' activities in order to support effective 
execution of social media marketing of these managements (Chan and Guillet, 2011). 

Method  
Content analysis method is used in order to analyze content that 15 hotel 

managements share via Instagram. In this context, which type of sharings managements 
have and rate of getting meaning mutually of these sharings by followers ( by numbers 
of likes and comments) and whether sharings differ depending on types of hotel 
managements (city or coast hotels) are investigated.   

Hotel Management Selection 
Hotel managements for the research is determined by selection of hotel 

managements which use Instagram within best 25 hotel managements announced by 
TripAdvisor in 2015 (TripAdvisor, 2015). In selection phase of hotel managements, by 
purposive samping method,  web site of best 25 hotel managements in Turkey are 
investigated and hotel managements that use Instagram as a social media tool and their 
Instagram accounts are chosen.  When the selection criterion for hotel managements is 
instagram account existence, it is determined that there are 15 hotel managements 
suitable for that criterion.  It is assumed that Hotels within Istanbul and Nevsehir 
Region represent city hotel management and hotels within Antalya and Mugla represent 
coast hotel management. In this research, hotel managements only announced by 
TripAdvisor in best ones list in Turkey each year are taken into account.   

Data Set, Coders and Reliability  

An internet browser is preferred since it is easier to evaluate by a larger screen 
instead of a mobile device in order to access photos that are going to be used in content 
analysis and 12 photos on the first pages of instagram accounts of hotel managements 
are analyzed totally for each hotel management. A data set is formed including totally 
180 photos involving 12 photos for each hotel management and a coding form including 
a sequence and number of likes and comments,  texts shared together with photos. 
When themes are formed, their coding is performed by two independent researches at 
doctorate level and Cohen’s Kappa coefficient is calculated for each photo.  General 
Cohen's Kappa coefficient in agreement statistics is found as 0.93.  

Content Analysis 

Qualitative research data is analyzed in four phases: data coding, obtaining 
themes, organizing codes and themes and description and interpretation of findings 
(Yıldırım and Şimşek, 2008). In this study, coding is performed depending on concepts 
and themes are formed by bringing codes together. 50 photos chosen randomly among 
180 photos are examined firstly within pre-application in order to form themes photos  
represent in respect of their contents and 11 themes are determined.   
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Findings 

It is seen that 46,7% (84) of investigated findings belong to coast hotel 
managements whereas 53% (96) belong to city hotel managements.  Therefore it is 
evident that 33,3% (60)  of photos belong to hotel managements in Istanbul whereas 
26,7% belong to hotel managements in Mugla, 20% (36) belong to hotel managements 
in Antalya and other 20% (36) belong to hotel managements in Nevsehir.  

Relating to first research question of this study “What kind of contents do hotel 
managements share on Instagram?” , shared photos are analyzed with content analysis 
method. Accordingly it is seen that hotel managements shares photos (19,4%)  which 
refer to food and drinks. Secondly,  it is evident that there are view focused (12,8%) 
sharings, in third row there are photos incuding hotel services (11,1%). It appears that 
10,6% (19) of shared photos are entertainment focused whereas 9,4% (17) of them are 
outdoor photos. It is seen that themes shared at least are photos (1,7%) including guests. 
This situation can be evaluated as an unfavourable theme since it limits reaching more 
people as well as it is related to guests' privacy.  

Accordingly, in the context of second research question “Is there a significant 
relationship between hotel management type and shared contents?”, it is found out that 
there is a significant relationship (χ2 = 54.66, sd = 10, p = .000) between themes related 
to photos shared depending on whether hotel managements are coast hotels or city 
hotels and chi-square results.  Accordingly, coast hotel managements prefer photos 
which have themes of food and drinks, swimming pool, sea, sun and sand more than 
city hotel managements whereas city hotel managements share photos which have 
themes of view, hotel services and concrete inheritance more. Besides, it is seen that 
there is no significant relationship between types of hotel managements and photos with 
themes of entertainment, outdoor, announcement, indoor and guests.  

Within third research question which is “Is there a significant difference 
between shared content types and interaction of followers with the management?” 
Kruskal Wallis H test is performed in order to analyze the difference between number of 
likes and comments that each photo gets and themes. Accordingly, it is evident that 
there is not a significant difference between shared content types and both likes (χ2 
(5)=2.35, p>.05) and comments (χ2 (4)=3.20,  p>.05)  of followers.   

Simple correlation analysis is used in order to investigate the relationship 
between variables in fourth question number of likes and number of comments.  
Accordingly, there is a medium level positive and  significant relationship between 
number of likes and comments for photos (r=490, p < .01). This situation shows that 
comments on photos increase when number of likes increase. 

Results and Discussion 
Since managements can not exist in all social networks due to increase in social 

media both as an active and rapidly developing field and social networks increasing day 
by day, it is going to be useful for managements to choose a right method and a tool 
which they can transmit their messages towards their aims and target groups.(Kaplan 
and Haenlein, 2010). Therefore, it is necessary to develop a social media strategy 
unique to managements by determining standards for sharings via social media tools 
especially Instagram  and to move professionally depending on that strategy also  in 
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terms of brand management. Besides, this course management is going to effect brand 
perception in an important way.   

This study brings some evaluations about finding out effects on photo themes 
which consumers interact more and discussion on current status for hotel managers. 
Besides, there are some limitations of the study. Firstly, the research is performed 
within  determined time period that  data changes momentarily taking social media and 
internet focused data into account. Secondly, generalization of results to all hotel 
managements depending on selected hotel managements will not be true. Therefore, it is 
going to be useful to include more hotel managements and contents in further studies.   

 
 


