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Abstract 

This study investigates the role of prior experience on the impact of actual self and 
ideal self-congruity on tourists’ intention to visit Turkey for leisure purposes. The study 
draws from an empirical study with 648 subjects conducted in cooperation with the 
Turkish Ministry of Culture and Tourism. Results suggest that the effect of actual self-
congruity on intention to visit differs according to different levels of tourist experience. 
While self-congruity has a positive effect on intention to visit for the non-visitors and 
first-time visitors -- implying that the relationship between self-congruity and intention 
does not vary between non-visitors and first-time visitors -- this effect loses its 
significance for repeat visitors. These findings partially support the previous proposed 
moderating role of prior experience on the impact of self congruity on intention to visit 
a destination and expand the discussion on this topic raising new questions. 

Key Words: destination image, self-concept, self-congruity, travel behavior, Turkey. 



 

 

 
 

 

Self-congruity Influence on Tourist Behavior: Repeat Visitors versus 

Non-Visitors and First-Time Visitors 

 

M. Mithat ÜNER 
Gazi University, 

Faculty of Economics and 
Administrative Sciences, 

Ankara, Turkey 
mithatuner@gazi.edu.tr 

 

Can ARMUTLU 
Başkent University, 

Faculty of Commerce, 
Ankara, Turkey 

 
carmutlu@baskent.edu.tr 

 

Evren GÜÇER 
Gazi University, 

Faculty of Tourism, 
Ankara, Turkey 

 
evrengucer@gazi.edu.tr 

 
Abstract 

This study investigates the role of prior experience on the impact of actual self and 
ideal self-congruity on tourists’ intention to visit Turkey for leisure purposes. The study 
draws from an empirical study with 648 subjects conducted in cooperation with the 
Turkish Ministry of Culture and Tourism. Results suggest that the effect of actual self-
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1. Introduction 
The literature addressing travel behavior discusses many factors as determinants of 

tourist behavior. One of the factors and an interesting research topic in tourism literature 
is destination image.  Some scholars measure destination image in various geographical 
levels like country, region or city (Baloğlu 2001; Baloğlu & Mangaloğlu 2001; 
Chaudhary 2000; Chen 2001; Chen & Kerstetter 1999; Sharaiha & Collins 1992; Hsu, 
Wolfe & Kang 2004;) other researchers study on the influences of image on tourist 
behavior (Baloglu & Brinberg 1997; Bramwell & Rawding 1996;; Chen & Hsu 2000; 
Chen & Kerstetter 1999; Dann 1996; Fakeye & Crompton 1991; Fridgen 1987; Gartner 
1993). The studies showing the significance of destination image on tourist behavior 
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emphasize the symbolic nature of tourism consumption. In consumer behavior 
literature, symbolic nature of consumption is first suggested by Levy (1959) stating that 
consumers do not buy products only for their functionality but also for their meanings 
associated with symbols. In other words they are consuming the images.   

The symbolic nature of consumption and self-congruity and its effect on consumer 
behavior have been studied empirically over the past five decades. These studies show 
that consumer behavior is affected by their self-concept, indicating that consumers have 
more favorable attitudes and more likely to consume products that have images 
consistent with their self-concept (Belk, 1988; Graeff, 1996; Grubb & Grathwohl, 1967; 
Grubb & Hubb, 1968; Kassarjian, 1971; Landon, 1974; Lee, 1990; Munson and Spivey, 
1980; Onkvisit & Shaw, 1987; Sirgy, 1982; 1985; Solomon, 1983). The stepped-up 
interest in self-concept research in consumer behavior literature parallels the growing 
acceptance of an alternative view to the information-processing paradigm (Morgan, 
1993). Information processing paradigm borrowed by marketing scholars from 
cognitive psychology -- in order to understand human thinking and perception using a 
man-machine analogy (Hackley, 2003:164) -- has been criticized as inadequate to 
explore important issues in consumer behavior (Hirschman and Holbrook, 1982). This 
rational assumption neglects the symbolic character of human understanding (Hackley, 
2003:164). Belk (1988) describes this shift, as a move away from the consumer as a 
programmed brain to recognition of the consumer as a human being (Morgan, 1993). 
This perspective makes consumption central to the meaningful practice of our everyday 
life -- we consume things that hold particular symbolic meanings and that not only 
satisfy our needs but also to carry out our self-creation project-- (Wattanasuwan, 2005).  

Although in the tourism literature destination image has received considerable 
attention, there are relatively few studies (Chon, 1992; Hung &Petric 2012; Kastenholz, 
2004; Litvin & Goh, 2002; 2003; Sirgy & Su, 2000, Usakli & Baloglu 2011) on self 
image and destination image congruity and its effects on tourist behavior. The literature 
about self-congruity in tourism highlights two important issues. One is about the 
moderating variables between self- congruity and tourist behavior. The other one is 
about the measurement. After the conceptual study of Sirgy and Su (2000) that proposes 
a detailed model with moderating variables such as experience, knowledge and 
involvement, there is one empirical study testing the moderating effect of experience 
and involvement between self-congruity and destination choice (Beerli  et.al.  2007). On 
the other hand basically, there are two measurement methods; one is using adjectives 
called the traditional method, the other one is using statements directly measuring the 
congruity, called the direct method. Beerli et.al, (2007) uses traditional method in their 
study. However studies in tourism about self-congruity show that using different 
methods reveal different results (Litvin & Goh, 2002). The limited studies about self-
congruity fail to give a fulfilling answer to the question “is it a valid theory in tourism?” 
Obviously, there is still a need for empirical studies in that research area. This study 
aims to examine the role of prior experience in the relationship between actual and ideal 
self-congruity on tourist’s intention to visit a destination. In this manner direct method 
is used to measure self-congruity, and prior experience is categorized differently as non-
visitors, first-time and experienced visitors in order to point out the differences 
according to varying levels of  tourists’ experience.  According to the purpose of the 
study Turkey is chosen as a destination because, Turkey is not only one of the most 
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important tourism destinations for leisure purposes but also an emerging destination in 
European tourism.  

2. The Self-Congruity Theory and Hypotheses 
The symbolic nature of products, person object relations and the meaning of objects 

and consumption have been interesting research areas in sociology and anthropology for 
years. Researches in psychology show that one’s self-concept is a partial determinant of 
human behavior. Therefore, self-concept is a promising area for consumer research 
(Grubb & Grathwohl, 1967). Previous studies in consumer behavior strongly support 
the idea that self-concept has an important role in determining and understanding 
consumer behavior (Belk, 1988; Grubb & Grathwohl, 1967; Grubb & Hubb, 1968; 
Kassarjian, 1971; Landon, 1974; Lee, 1990; Munson and Spivey, 1980; Sirgy, 1982; 
Solomon, 1983). However, the conceptualization of self-concept in the consumer 
behavior literature is confusing. This is the reason for numerous definitions and 
conceptualizations of self-concept in the psychology literature (Sirgy & Su, 2000). 
There are numerous paradigms with different assumptions in psychology about self-
concept (Reed II, 2002). While Markus and Nurius, (1986) defined self-concept as an 
integrated system of self-schemas, the recent literature views self-concept from a 
multidimensional perspective (Sirgy &  Su, 2000). In the light of this perspective, four 
aspects of self-concept are usually used to explain consumer behavior. These are the 
actual self, ideal self, social and ideal social self-concept (Sirgy & Su; 2000). The actual 
self and ideal self dimensions are the most empirically tested dimensions (Deloizer & 
Tillman, 1972; Dolich, 1969; Landon, 1971).  

According to the self-congruity theory, there are two methods of measuring self-
image congruity (Sirgy et al. 1997). The first method is using adjectives.  Sirgy has 
called this commonly used method in consumer behavior literature as the traditional 
method, which is the mostly accepted and empirically tested method. The new method 
proposed by Sirgy et al, (1997) based on the analysis of the shortcomings of the 
traditional method for measuring the self-congruity is the direct method which assumes 
that self-congruity is a holistic, gestalt like perception. This new method of measuring 
self-congruity is described below: 

Take a moment to think about that destination. Think about the kind of person 
who typically visits that destination. Imagine the tourists in your mind and then 
describe this person using one or more personal adjectives, such as, classy, poor, 
stylish, masculine, and friendly or whatever adjectives you can use the typical 
visitor of that destination. Once you have done this, indicate your agreement or 
disagreement to the following statements. 

“The image of this destination is consistent with how I see myself” (to 
measure actual self-congruity) 
“The image of this destination is consistent with how I like to see myself” (to 
measure ideal self-congruity) 

Likert type rating scale with this actual and ideal self congruity statements, directly 
measures the respondents’ congruity scores. A review of the literature (Chon, 1992; 
Kastenholz, 2004; Litvin & Goh, 2002; 2003; Sirgy & Su, 2000) suggests that there is a 
glaring lack of studies on this topic in tourism. In tourism literature the most empirically 
tested dimensions are actual and ideal self-concept dimensions as in consumer behavior 
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literature and also there is the same discussion about measurement of self concept.  
Chon’s (1992) study is a pioneering work which has successfully applied the self-
congruity theory to tourism. According to this study, tourist satisfaction is significantly 
correlated with actual and ideal self image and the destination’s user image. Another 
importance of this study is the different methods designed for testing the self image 
congruity. Chon (1992) used straightforward, easily applied questions different from the 
traditional method in self-concept literature using multiple adjectives for testing the 
image components. Chon’s method is similar to the new method proposed by Sirgy et 
al. (1997). 

Sirgy & Su (2000) describe an integrative model of destination image, self- 
congruity and travel behavior. According to their integrative model; travel behavior is 
proposed to be influenced significantly by both self-congruity and functional congruity. 
The symbolic attributes of a destination, in a way the personal images of a product are 
distinguished from functional or utilitarian attributes in terms of tangible costs and 
benefits such as quality, price and performance (Sirgy, 1982; Sirgy et al.1997). Personal 
images of a product reflect the stereotype of the generalized users of that product while 
self-congruity is defined as the match between product user image and the user’s self-
concept (Johar & Sirgy, 1991). The basic proposition is that travel behavior is affected 
by self-congruity. That is, the greater the match between the destination visitor image 
and the tourist’s self-concept, the more likely that this tourist will be motivated to visit 
that destination.  

The few empirical studies on this topic in the tourism literature do not sufficiently 
explain the effect on self-congruity on travel behavior (Chon, 1992; Kastenholz, 2004; 
Litvin & Goh, 2002; 2003; Sirgy & Su, 2000). After Chon’s study on self-congruity and 
satisfaction using direct method of measuring the actual and ideal self-congruity, Litvin 
&  Goh (2002) used both direct and traditional methods by employing Malhotra 
(1981)’s scale in order to compare between these two methods in a pre-trip 
environment. According to the results of this study, Chon’s & Malhotra’s methods yield 
different results, raising the question “if it is a valid tourism theory” especially on a pre-
trip behavior. However, Kastenholz (2004) by using Malholtra’s method also shows the 
applicability of the self concept theory in the context of a rural destination. It is then 
considered that the question about traditional and direct measurement methods validity 
in tourism marketing needs further research.  

Another important issue is the moderating variables in this relationship. In Sirgy &  
Su’s (2000) proposed model, the relationship between self-congruity and travel 
behavior is affected by such moderator variables as knowledge, prior experience, 
involvement and time pressure. They argue that those tourists with less knowledge will 
rely on evaluations of more simplistic cues like destination visitor image. In the case of 
experience, the basic assumption is that tourists with less experience will be more 
affected by the self-congruity. In other words the effect of self-congruity on travel 
behavior is likely to be greater for tourists with less experience. After the theoretical 
study of Sirgy &  Su (2000), a recent study empirically tests the relationship between 
self-congruity and destination choice and the moderating effect of experience and 
involvement in this relationship. According to the results of this study, supporting 
previous literature, with the effect of experience, self-congruity loses its explanatory 
power on destination choice. Accordingly, for experienced tourists, self-congruity loses 
its explanatory power on the intention to visit that destination (Beerli, et al. 2007). 
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However, as this is the first and only study that empirically tested the moderator effects 
in this relationship by using a modified Malhotra’s scale to measure self-congruity, 
there is still a need to test these relationships with moderating variables in different 
contexts and destinations by different measuring methods like direct method.  This 
study considers two dimensions of self-concept as the actual and the ideal self-concept 
as they are the most empirically tested aspects in tourism literature where actual self 
refers to how a person perceives him/herself; ideal self refers to how a person would 
like to perceive him/herself and measures these dimensions by using the direct method. 
The hypotheses considered are; 

H1: As the prior experience increases, the impact of actual self-congruity on 
intention to visit that destination decreases.  

H2: As the prior experience increases, the impact of ideal self-congruity on 
intention to visit that destination decreases. 

3. Method  
3.1. Sample Design and Data Collection 
The structured online questionnaire, based on a review of the self-concept literature 

in consumer behavior and tourism, was placed on the web site, 
“www.gototurkey.com.uk” in cooperation with the Turkish Ministry of Culture and 
Tourism. A total of 789 questionnaires were completed. Of those respondents who 
stated the reason for visiting as leisure were considered as the target respondent; 
accordingly 141 questionnaires were eliminated because of stating the visiting purpose 
as business. A total of 648 valid questionnaires remained for analysis.   

3.2. Measurement of Variables 
(a) Self-image destination image congruity: Self-congruity is directly measured 

by using a five point Likert scale based on existing literature (Sirgy et.al, 1997; Sirgy & 
Su, 2000). An instruction is given to the respondents before obtaining self congruity 
score. After having heard the instructions to measure actual self-congruity and ideal 
self-congruity, they were asked to rate their level of agreement to the two statements 
where 1= strongly disagree 5= strongly agree. The actual and ideal self-congruity data 
gathered from the respondents was categorized as low and high self-congruity groups 
according to the midpoint. 

(b) Intention: To measure this variable respondents were asked to indicate the level 
of their intention to visit Turkey over the next two years for vacation purposes on a 
scale where 1=very likely to visit 10=do not intend to visit.  

(c) Past experience and number of visits: Respondents were asked if they have 
visited Turkey before and mention the number of visits from the repeat visitors. The 
tourists’ prior experience was classified as non visitors, first time visitors and repeat 
visitors according to their number of visits. This classification is done according to the 
tourism literature related to destination image and prior product knowledge stating that 
image differs according to the past experience of the tourists (Baloğlu, 2001; Fakeye & 
Crompton, 1991) 

(d) Demographic Characteristics: These variables refer to gender, age, and level 
of education, marital status, and income.  
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4. Analysis of Results 
The respondents consisted of 47.6 per cent male and 52.4 per cent female subjects. 

The majority of the respondents are in 31-45 (32.0 per cent) and in 46-49 (40.2 per cent) 
age groups. 32.4 per cent had a secondary level education, while approximately 46 per 
cent had a university education (undergraduate and post graduate). Majority of 
respondents are married with children (42.3 per cent). Majority of the respondents have 
20k-40k ₤ (38.4 per cent) yearly household income. The prior experience of the tourists’ 
as it is categorized as non visitor, first time visitor, repeat visitor distributed as 18.1, 
26.1, and 55.9 per cent, respectively. Table 1 presents details on the demographic 
profiles of the respondents.   
 

 
 

In order to determine the effect of prior experience as a moderator on the effect of 
self-congruity on intention to visit Turkey, analysis of variance (ANOVA) is employed. 
To test the first hypotheses, concerning the actual self-congruity, interaction effect was 
involved in ANOVA model by using intention to visit as the dependent and the actual 
self-congruity level as the independent variable. 
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Table 2 provides the mean and standard deviation results of the tourists’ intention, 

categorized as low and high actual self-congruity and prior experiences for non-visitors, 
first-time visitors and repeat visitors. 
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The main effects of actual self congruity and prior experience on intention are 
provided in Table 3. Both actual self congruity and experience levels have a significant 
effect on the tourist’s intention to visit Turkey. The tourists with high actual self-
congruity have higher intention then the tourists with low actual self-congruity 
regardless of prior experience levels.  On the other hand experience has a significant 
effect on the intentions of tourists.  As the non visitors’ intention is higher than the other 
groups and the first time visitors have the lowest intention. 

According to the results of a two way ANOVA, the interaction effect of actual self- 
congruity and prior experience on intention to visit is significant at 0.10 level. This 
implies that the impact of actual self-congruity on intention differs according to various 
prior experience levels of the tourists. This result suggests that prior experience 
moderates the relationship between actual self-congruity and intention to visit that 
destination. Accordingly, H1 is supported. The relationship between actual self-
congruity and intention to visit Turkey differs according to the prior experience levels 
as it is shown in Figure1. The impact of actual self-congruity on intention for the non-
visitors and the first-time visitors are similar as their lines (Figure 1) are relatively close 
to parallel. This suggests that actual self-congruity effect does not lose its explanatory 
power for the first-time visitors, still having an impact on the tourists’ intention to visit 
Turkey. On the other hand, for the repeat visitors, this relationship is different from the 
other groups as it is shown in Figure1, implying an interaction effect. For the repeat 
visitors’ actual self-congruity does not have a significant effect (t=1.599, p>0.1) on the 
intention to visit.  Thus it can be concluded that for the repeat visitors, actual self-
congruity effect loses its power on the intention to visit Turkey. 

The second hypothesis proposed above referred to the moderating role of prior 
experience on the impact of ideal self-congruity on intention. In order to test this 
hypothesis, a two way ANOVA was conducted. While the main effects of ideal self-
congruity and prior experience on intention have a significant difference on tourist’s 
intention to visit Turkey, the interaction effect of ideal self-congruity and prior 
experience on intention to visit is not significant as it seen in Table 5 (F=0.600, p>0.1) 
which means that there is no interaction effect of ideal self-congruity and prior 
experience on the intention of the tourists. However, there are changes on the effect of 
ideal self-congruity on intention; this suggests that the effect of ideal self-congruity on 
intention does not significantly differ according to the prior experience of the tourists. 
Different from the results of the actual self-congruity, for the repeat visitors the impact 
of ideal self-congruity does not lose its explanatory power on intention, still having a 
significant effect (t= 1.654, p< 0.1) on the intention to visit 
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5. Discussion and Conclusion 
This study examines the moderator effect of prior experiences of tourists’ in the 

relationship between self-congruity and intention to visit Turkey. Accordingly, the 
effects of actual and ideal self-congruity on the intention of the tourists’ are analyzed 
based on varying levels of prior experiences. Limited studies in tourism about self-
congruity discusses the role of prior experience in the relationship between self-
congruity and intention to visit a destination (Beerli et al., 2007; Sirgy and Su, 
2000).The only empirical study testing that relation indicates that experience reduces 
both actual and ideal self congruity effect (Beerli et al, 2007). The findings of the 
present study mostly support mentioned relationship but identifies two important issues. 
First, prior experience has a moderator effect in the relationship between actual self-
congruity and intention to visit Turkey but in the case of ideal self-congruity, prior 
experience didn’t moderate this relationship. In other words, when the actual self-
congruity loses its power on intention for the repeat visitors, ideal self congruity does 
not lose its significance. Second, this study different from other studies, categorizes the 
past experience as non-visitors, first-time visitors and repeat visitors.  Accordingly, self-
congruity effect is significant for both non-visitors and first-time visitors. In other 
words, the relationship between self-congruity and intention does not vary between non-
visitors and first-time visitors. This categorization make it possible to reach that result, 
as if it is categorized as experienced and non-experienced, the first-time visitors would 
be evaluated as experienced visitors and a decrease on the self-congruity effect would 
be expected. However, according to this study, self-congruity still has an effect on 
intention for the first-time visitor. Although these results are similar with the previous 
findings the above mentioned issues raise new questions. Why actual self congruity 
does not lose its impact on intention for the first time visitors? Why doesn't prior 
experience moderate ideal self congruity? What can be the causes of these results?  

According to the literature, self-congruity is a simplistic cue that has an effect on 
tourist behavior; thus tourist with no experience would rely on this cue on their 
decisions The basic assumption underlying this suggestion is the increase in functional 
congruity’s effect with experience (Beerli et a l., 2007; Sirgy & Su, 2000). Although 
these suggestions, without including the effect of functional congruity, have been 
empirically tested and supported by the previous findings (Beerli et al,, 2007), the 
findings of this present study for first time visitors makes it difficult to say that self-
congruity effect loses its power on intention with experience. And also the assumption 
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that functional congruity will be more effective than self-congruity on the intention still 
remains to be tested. On the other hand the result for repeat visitors’ indicates that self-
congruity does not have an impact on the tourists’ intention to visit Turkey which 
confirms the previous studies findings and suggestions. However it is still difficult to 
state that it is because the symbolic aspect loses its power and functional congruity is 
more dominant in the repeated visitors’ intention. Therefore further research is needed 
to provide definitive results.  

 The present paper uses direct measurement method as Sirgy et.al (2007) suggests 
that this method overcomes the problem of others. But a recent study findings show that 
different measurement methods reveal different results (Boksberger, Dolnicar, Laesser 
& Randle, 2011). It is to say that in tourism empirical findings on that research area are 
still few and confusing.  Future research may focus on other measurement methods to 
test the same model in order to generalize the findings. And also extended models may 
be developed to better explain this relationship with new intervening variables.  

Future research should also consider that, there can be a relationship between prior 
experience and the self-congruity that is not discussed before in the literature. In 
consumer behavior literature related to self-congruity, one of the moderating variables 
discussed is the ownership (Barone, Shimp and Sprott, 1999). The meanings of products 
are transformed to consumers through the process of ownership and they become part of 
the “extended self”. So for an owned product, consumers will perceive more 
congruency between a product’s image and their self-concept.   In a way the ownership 
has a positive effect on self-congruity evaluations (Baron et.al., 1999). On the other 
hand, in a study in tourism literature for the experienced tourists stating that respondents 
didn’t assign a great deal of importance to the information having symbolic meaning, 
mention that meaning has gone for these respondents as they can no longer recognize 
the importance it had for them prior to their purchase due to the fact that the object 
(vacation) is now in fact the part of the individual’s life (Cho & Kestetter, 2004). This 
result supports the idea that the ownership effect for the products and experience effect 
for tourism products can be seen as similar. So the ownership effect for the products can 
give new insight to the relationship between the experience and the destination image 
and self-image congruity. This interesting view can direct future research in order to 
explain the role of prior experience in detail. On the other hand the relationship between 
prior experience and repurchase behavior can be investigated.  As previous studies 
suggest that experience has a direct effect on destination image; the more familiar a 
destination becomes, the more positive becomes its image (Baloglu, & McCleary 1999; 
Echtner & Richie, 1993; Fakeye, & Crompton 1991; Milman & Pizam, 1995) and some 
studies indicate that the number of past visits positively affects repurchase that 
destination (George & George, 2004; Kozak 2001).  

The theoretical view of self-congruity implies that managers of destination 
marketing organizations should consider the symbolic attributes of the destination as 
well as the functional attributes as it is important at designing promotional messages in 
order to create desirable images of a destination for target segments. However, these 
messages should be differentiated according to the specific segments; our study shows 
another significant issue for segmentation to be considered as the experience.  In market 
segmentation, the experience should be another important criterion as the impact of 
symbolic features of a destination differs for the repeat visitors. So by taking this issue 
in to consideration, managers should create their promotional messages according to the 
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visitors especially. For example for the non-visitors, the messages should be focused on 
symbolic attributes.  

These findings suggest several possibilities for future research. These can be 
summarized as: (1) reexamine the moderating effect of prior experience on the 
relationship between self-congruity and intention to visit a destination; (2) examine 
other moderator variables on the self-congruity effect; and (4) examine the effects of 
other self-congruity dimensions such as social and ideal social self-congruity and 
different dependent variables like choice, preferences, satisfaction and loyalty.  It is 
hoped the present study serves as a solid foundation for such future inquiries. 
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Abstract 

This study investigates the role of prior experience on the impact of actual self and 
ideal self-congruity on tourists’ intention to visit Turkey for leisure purposes. The study 
draws from an empirical study with 648 subjects conducted in cooperation with the 
Turkish Ministry of Culture and Tourism. Results suggest that the effect of actual self-
congruity on intention to visit differs according to different levels of tourist experience. 
While self-congruity has a positive effect on intention to visit for the non-visitors and 
first-time visitors -- implying that the relationship between self-congruity and intention 
does not vary between non-visitors and first-time visitors -- this effect loses its 
significance for repeat visitors. These findings partially support the previous proposed 
moderating role of prior experience on the impact of self congruity on intention to visit 
a destination and expand the discussion on this topic raising new questions. 

Key Words: destination image, self-concept, self-congruity, travel behavior, Turkey. 

 

1. Introduction 
The literature addressing travel behavior discusses many factors as determinants of 

tourist behavior. One of the factors and an interesting research topic in tourism literature 
is destination image.  Some scholars measure destination image in various geographical 
levels like country, region or city (Baloğlu 2001; Baloğlu & Mangaloğlu 2001; 
Chaudhary 2000; Chen 2001; Chen & Kerstetter 1999; Sharaiha & Collins 1992; Hsu, 
Wolfe & Kang 2004;) other researchers study on the influences of image on tourist 
behavior (Baloglu & Brinberg 1997; Bramwell & Rawding 1996;; Chen & Hsu 2000; 
Chen & Kerstetter 1999; Dann 1996; Fakeye & Crompton 1991; Fridgen 1987; Gartner 
1993). The studies showing the significance of destination image on tourist behavior 
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emphasize the symbolic nature of tourism consumption. In consumer behavior 
literature, symbolic nature of consumption is first suggested by Levy (1959) stating that 
consumers do not buy products only for their functionality but also for their meanings 
associated with symbols. In other words they are consuming the images.   

The symbolic nature of consumption and self-congruity and its effect on consumer 
behavior have been studied empirically over the past five decades. These studies show 
that consumer behavior is affected by their self-concept, indicating that consumers have 
more favorable attitudes and more likely to consume products that have images 
consistent with their self-concept (Belk, 1988; Graeff, 1996; Grubb & Grathwohl, 1967; 
Grubb & Hubb, 1968; Kassarjian, 1971; Landon, 1974; Lee, 1990; Munson and Spivey, 
1980; Onkvisit & Shaw, 1987; Sirgy, 1982; 1985; Solomon, 1983). The stepped-up 
interest in self-concept research in consumer behavior literature parallels the growing 
acceptance of an alternative view to the information-processing paradigm (Morgan, 
1993). Information processing paradigm borrowed by marketing scholars from 
cognitive psychology -- in order to understand human thinking and perception using a 
man-machine analogy (Hackley, 2003:164) -- has been criticized as inadequate to 
explore important issues in consumer behavior (Hirschman and Holbrook, 1982). This 
rational assumption neglects the symbolic character of human understanding (Hackley, 
2003:164). Belk (1988) describes this shift, as a move away from the consumer as a 
programmed brain to recognition of the consumer as a human being (Morgan, 1993). 
This perspective makes consumption central to the meaningful practice of our everyday 
life -- we consume things that hold particular symbolic meanings and that not only 
satisfy our needs but also to carry out our self-creation project-- (Wattanasuwan, 2005).  

Although in the tourism literature destination image has received considerable 
attention, there are relatively few studies (Chon, 1992; Hung &Petric 2012; Kastenholz, 
2004; Litvin & Goh, 2002; 2003; Sirgy & Su, 2000, Usakli & Baloglu 2011) on self 
image and destination image congruity and its effects on tourist behavior. The literature 
about self-congruity in tourism highlights two important issues. One is about the 
moderating variables between self- congruity and tourist behavior. The other one is 
about the measurement. After the conceptual study of Sirgy and Su (2000) that proposes 
a detailed model with moderating variables such as experience, knowledge and 
involvement, there is one empirical study testing the moderating effect of experience 
and involvement between self-congruity and destination choice (Beerli  et.al.  2007). On 
the other hand basically, there are two measurement methods; one is using adjectives 
called the traditional method, the other one is using statements directly measuring the 
congruity, called the direct method. Beerli et.al, (2007) uses traditional method in their 
study. However studies in tourism about self-congruity show that using different 
methods reveal different results (Litvin & Goh, 2002). The limited studies about self-
congruity fail to give a fulfilling answer to the question “is it a valid theory in tourism?” 
Obviously, there is still a need for empirical studies in that research area. This study 
aims to examine the role of prior experience in the relationship between actual and ideal 
self-congruity on tourist’s intention to visit a destination. In this manner direct method 
is used to measure self-congruity, and prior experience is categorized differently as non-
visitors, first-time and experienced visitors in order to point out the differences 
according to varying levels of  tourists’ experience.  According to the purpose of the 
study Turkey is chosen as a destination because, Turkey is not only one of the most 
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important tourism destinations for leisure purposes but also an emerging destination in 
European tourism.  

2. The Self-Congruity Theory and Hypotheses 
The symbolic nature of products, person object relations and the meaning of objects 

and consumption have been interesting research areas in sociology and anthropology for 
years. Researches in psychology show that one’s self-concept is a partial determinant of 
human behavior. Therefore, self-concept is a promising area for consumer research 
(Grubb & Grathwohl, 1967). Previous studies in consumer behavior strongly support 
the idea that self-concept has an important role in determining and understanding 
consumer behavior (Belk, 1988; Grubb & Grathwohl, 1967; Grubb & Hubb, 1968; 
Kassarjian, 1971; Landon, 1974; Lee, 1990; Munson and Spivey, 1980; Sirgy, 1982; 
Solomon, 1983). However, the conceptualization of self-concept in the consumer 
behavior literature is confusing. This is the reason for numerous definitions and 
conceptualizations of self-concept in the psychology literature (Sirgy & Su, 2000). 
There are numerous paradigms with different assumptions in psychology about self-
concept (Reed II, 2002). While Markus and Nurius, (1986) defined self-concept as an 
integrated system of self-schemas, the recent literature views self-concept from a 
multidimensional perspective (Sirgy &  Su, 2000). In the light of this perspective, four 
aspects of self-concept are usually used to explain consumer behavior. These are the 
actual self, ideal self, social and ideal social self-concept (Sirgy & Su; 2000). The actual 
self and ideal self dimensions are the most empirically tested dimensions (Deloizer & 
Tillman, 1972; Dolich, 1969; Landon, 1971).  

According to the self-congruity theory, there are two methods of measuring self-
image congruity (Sirgy et al. 1997). The first method is using adjectives.  Sirgy has 
called this commonly used method in consumer behavior literature as the traditional 
method, which is the mostly accepted and empirically tested method. The new method 
proposed by Sirgy et al, (1997) based on the analysis of the shortcomings of the 
traditional method for measuring the self-congruity is the direct method which assumes 
that self-congruity is a holistic, gestalt like perception. This new method of measuring 
self-congruity is described below: 

Take a moment to think about that destination. Think about the kind of person 
who typically visits that destination. Imagine the tourists in your mind and then 
describe this person using one or more personal adjectives, such as, classy, poor, 
stylish, masculine, and friendly or whatever adjectives you can use the typical 
visitor of that destination. Once you have done this, indicate your agreement or 
disagreement to the following statements. 

“The image of this destination is consistent with how I see myself” (to 
measure actual self-congruity) 
“The image of this destination is consistent with how I like to see myself” (to 
measure ideal self-congruity) 

Likert type rating scale with this actual and ideal self congruity statements, directly 
measures the respondents’ congruity scores. A review of the literature (Chon, 1992; 
Kastenholz, 2004; Litvin & Goh, 2002; 2003; Sirgy & Su, 2000) suggests that there is a 
glaring lack of studies on this topic in tourism. In tourism literature the most empirically 
tested dimensions are actual and ideal self-concept dimensions as in consumer behavior 
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literature and also there is the same discussion about measurement of self concept.  
Chon’s (1992) study is a pioneering work which has successfully applied the self-
congruity theory to tourism. According to this study, tourist satisfaction is significantly 
correlated with actual and ideal self image and the destination’s user image. Another 
importance of this study is the different methods designed for testing the self image 
congruity. Chon (1992) used straightforward, easily applied questions different from the 
traditional method in self-concept literature using multiple adjectives for testing the 
image components. Chon’s method is similar to the new method proposed by Sirgy et 
al. (1997). 

Sirgy & Su (2000) describe an integrative model of destination image, self- 
congruity and travel behavior. According to their integrative model; travel behavior is 
proposed to be influenced significantly by both self-congruity and functional congruity. 
The symbolic attributes of a destination, in a way the personal images of a product are 
distinguished from functional or utilitarian attributes in terms of tangible costs and 
benefits such as quality, price and performance (Sirgy, 1982; Sirgy et al.1997). Personal 
images of a product reflect the stereotype of the generalized users of that product while 
self-congruity is defined as the match between product user image and the user’s self-
concept (Johar & Sirgy, 1991). The basic proposition is that travel behavior is affected 
by self-congruity. That is, the greater the match between the destination visitor image 
and the tourist’s self-concept, the more likely that this tourist will be motivated to visit 
that destination.  

The few empirical studies on this topic in the tourism literature do not sufficiently 
explain the effect on self-congruity on travel behavior (Chon, 1992; Kastenholz, 2004; 
Litvin & Goh, 2002; 2003; Sirgy & Su, 2000). After Chon’s study on self-congruity and 
satisfaction using direct method of measuring the actual and ideal self-congruity, Litvin 
&  Goh (2002) used both direct and traditional methods by employing Malhotra 
(1981)’s scale in order to compare between these two methods in a pre-trip 
environment. According to the results of this study, Chon’s & Malhotra’s methods yield 
different results, raising the question “if it is a valid tourism theory” especially on a pre-
trip behavior. However, Kastenholz (2004) by using Malholtra’s method also shows the 
applicability of the self concept theory in the context of a rural destination. It is then 
considered that the question about traditional and direct measurement methods validity 
in tourism marketing needs further research.  

Another important issue is the moderating variables in this relationship. In Sirgy &  
Su’s (2000) proposed model, the relationship between self-congruity and travel 
behavior is affected by such moderator variables as knowledge, prior experience, 
involvement and time pressure. They argue that those tourists with less knowledge will 
rely on evaluations of more simplistic cues like destination visitor image. In the case of 
experience, the basic assumption is that tourists with less experience will be more 
affected by the self-congruity. In other words the effect of self-congruity on travel 
behavior is likely to be greater for tourists with less experience. After the theoretical 
study of Sirgy &  Su (2000), a recent study empirically tests the relationship between 
self-congruity and destination choice and the moderating effect of experience and 
involvement in this relationship. According to the results of this study, supporting 
previous literature, with the effect of experience, self-congruity loses its explanatory 
power on destination choice. Accordingly, for experienced tourists, self-congruity loses 
its explanatory power on the intention to visit that destination (Beerli, et al. 2007). 
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However, as this is the first and only study that empirically tested the moderator effects 
in this relationship by using a modified Malhotra’s scale to measure self-congruity, 
there is still a need to test these relationships with moderating variables in different 
contexts and destinations by different measuring methods like direct method.  This 
study considers two dimensions of self-concept as the actual and the ideal self-concept 
as they are the most empirically tested aspects in tourism literature where actual self 
refers to how a person perceives him/herself; ideal self refers to how a person would 
like to perceive him/herself and measures these dimensions by using the direct method. 
The hypotheses considered are; 

H1: As the prior experience increases, the impact of actual self-congruity on 
intention to visit that destination decreases.  

H2: As the prior experience increases, the impact of ideal self-congruity on 
intention to visit that destination decreases. 

3. Method  
3.1. Sample Design and Data Collection 
The structured online questionnaire, based on a review of the self-concept literature 

in consumer behavior and tourism, was placed on the web site, 
“www.gototurkey.com.uk” in cooperation with the Turkish Ministry of Culture and 
Tourism. A total of 789 questionnaires were completed. Of those respondents who 
stated the reason for visiting as leisure were considered as the target respondent; 
accordingly 141 questionnaires were eliminated because of stating the visiting purpose 
as business. A total of 648 valid questionnaires remained for analysis.   

3.2. Measurement of Variables 
(a) Self-image destination image congruity: Self-congruity is directly measured 

by using a five point Likert scale based on existing literature (Sirgy et.al, 1997; Sirgy & 
Su, 2000). An instruction is given to the respondents before obtaining self congruity 
score. After having heard the instructions to measure actual self-congruity and ideal 
self-congruity, they were asked to rate their level of agreement to the two statements 
where 1= strongly disagree 5= strongly agree. The actual and ideal self-congruity data 
gathered from the respondents was categorized as low and high self-congruity groups 
according to the midpoint. 

(b) Intention: To measure this variable respondents were asked to indicate the level 
of their intention to visit Turkey over the next two years for vacation purposes on a 
scale where 1=very likely to visit 10=do not intend to visit.  

(c) Past experience and number of visits: Respondents were asked if they have 
visited Turkey before and mention the number of visits from the repeat visitors. The 
tourists’ prior experience was classified as non visitors, first time visitors and repeat 
visitors according to their number of visits. This classification is done according to the 
tourism literature related to destination image and prior product knowledge stating that 
image differs according to the past experience of the tourists (Baloğlu, 2001; Fakeye & 
Crompton, 1991) 

(d) Demographic Characteristics: These variables refer to gender, age, and level 
of education, marital status, and income.  



 
 

M. M. Üner – C. Armutlu – E. Güçer 5/4 (2013) 6-19 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 11

4. Analysis of Results 
The respondents consisted of 47.6 per cent male and 52.4 per cent female subjects. 

The majority of the respondents are in 31-45 (32.0 per cent) and in 46-49 (40.2 per cent) 
age groups. 32.4 per cent had a secondary level education, while approximately 46 per 
cent had a university education (undergraduate and post graduate). Majority of 
respondents are married with children (42.3 per cent). Majority of the respondents have 
20k-40k ₤ (38.4 per cent) yearly household income. The prior experience of the tourists’ 
as it is categorized as non visitor, first time visitor, repeat visitor distributed as 18.1, 
26.1, and 55.9 per cent, respectively. Table 1 presents details on the demographic 
profiles of the respondents.   
 

 
 

In order to determine the effect of prior experience as a moderator on the effect of 
self-congruity on intention to visit Turkey, analysis of variance (ANOVA) is employed. 
To test the first hypotheses, concerning the actual self-congruity, interaction effect was 
involved in ANOVA model by using intention to visit as the dependent and the actual 
self-congruity level as the independent variable. 
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Table 2 provides the mean and standard deviation results of the tourists’ intention, 

categorized as low and high actual self-congruity and prior experiences for non-visitors, 
first-time visitors and repeat visitors. 

 

HIGHLOW

Actual self-congruity

4

3,5

3

2,5

2

In
te

ra
ct

io
n

Repeat visitors
First-time visitors
Non-visitors

Prior Experience

Interaction between prior experience and actual self-congruity

 



 
 

M. M. Üner – C. Armutlu – E. Güçer 5/4 (2013) 6-19 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 13

 

The main effects of actual self congruity and prior experience on intention are 
provided in Table 3. Both actual self congruity and experience levels have a significant 
effect on the tourist’s intention to visit Turkey. The tourists with high actual self-
congruity have higher intention then the tourists with low actual self-congruity 
regardless of prior experience levels.  On the other hand experience has a significant 
effect on the intentions of tourists.  As the non visitors’ intention is higher than the other 
groups and the first time visitors have the lowest intention. 

According to the results of a two way ANOVA, the interaction effect of actual self- 
congruity and prior experience on intention to visit is significant at 0.10 level. This 
implies that the impact of actual self-congruity on intention differs according to various 
prior experience levels of the tourists. This result suggests that prior experience 
moderates the relationship between actual self-congruity and intention to visit that 
destination. Accordingly, H1 is supported. The relationship between actual self-
congruity and intention to visit Turkey differs according to the prior experience levels 
as it is shown in Figure1. The impact of actual self-congruity on intention for the non-
visitors and the first-time visitors are similar as their lines (Figure 1) are relatively close 
to parallel. This suggests that actual self-congruity effect does not lose its explanatory 
power for the first-time visitors, still having an impact on the tourists’ intention to visit 
Turkey. On the other hand, for the repeat visitors, this relationship is different from the 
other groups as it is shown in Figure1, implying an interaction effect. For the repeat 
visitors’ actual self-congruity does not have a significant effect (t=1.599, p>0.1) on the 
intention to visit.  Thus it can be concluded that for the repeat visitors, actual self-
congruity effect loses its power on the intention to visit Turkey. 

The second hypothesis proposed above referred to the moderating role of prior 
experience on the impact of ideal self-congruity on intention. In order to test this 
hypothesis, a two way ANOVA was conducted. While the main effects of ideal self-
congruity and prior experience on intention have a significant difference on tourist’s 
intention to visit Turkey, the interaction effect of ideal self-congruity and prior 
experience on intention to visit is not significant as it seen in Table 5 (F=0.600, p>0.1) 
which means that there is no interaction effect of ideal self-congruity and prior 
experience on the intention of the tourists. However, there are changes on the effect of 
ideal self-congruity on intention; this suggests that the effect of ideal self-congruity on 
intention does not significantly differ according to the prior experience of the tourists. 
Different from the results of the actual self-congruity, for the repeat visitors the impact 
of ideal self-congruity does not lose its explanatory power on intention, still having a 
significant effect (t= 1.654, p< 0.1) on the intention to visit 
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5. Discussion and Conclusion 
This study examines the moderator effect of prior experiences of tourists’ in the 

relationship between self-congruity and intention to visit Turkey. Accordingly, the 
effects of actual and ideal self-congruity on the intention of the tourists’ are analyzed 
based on varying levels of prior experiences. Limited studies in tourism about self-
congruity discusses the role of prior experience in the relationship between self-
congruity and intention to visit a destination (Beerli et al., 2007; Sirgy and Su, 
2000).The only empirical study testing that relation indicates that experience reduces 
both actual and ideal self congruity effect (Beerli et al, 2007). The findings of the 
present study mostly support mentioned relationship but identifies two important issues. 
First, prior experience has a moderator effect in the relationship between actual self-
congruity and intention to visit Turkey but in the case of ideal self-congruity, prior 
experience didn’t moderate this relationship. In other words, when the actual self-
congruity loses its power on intention for the repeat visitors, ideal self congruity does 
not lose its significance. Second, this study different from other studies, categorizes the 
past experience as non-visitors, first-time visitors and repeat visitors.  Accordingly, self-
congruity effect is significant for both non-visitors and first-time visitors. In other 
words, the relationship between self-congruity and intention does not vary between non-
visitors and first-time visitors. This categorization make it possible to reach that result, 
as if it is categorized as experienced and non-experienced, the first-time visitors would 
be evaluated as experienced visitors and a decrease on the self-congruity effect would 
be expected. However, according to this study, self-congruity still has an effect on 
intention for the first-time visitor. Although these results are similar with the previous 
findings the above mentioned issues raise new questions. Why actual self congruity 
does not lose its impact on intention for the first time visitors? Why doesn't prior 
experience moderate ideal self congruity? What can be the causes of these results?  

According to the literature, self-congruity is a simplistic cue that has an effect on 
tourist behavior; thus tourist with no experience would rely on this cue on their 
decisions The basic assumption underlying this suggestion is the increase in functional 
congruity’s effect with experience (Beerli et a l., 2007; Sirgy & Su, 2000). Although 
these suggestions, without including the effect of functional congruity, have been 
empirically tested and supported by the previous findings (Beerli et al,, 2007), the 
findings of this present study for first time visitors makes it difficult to say that self-
congruity effect loses its power on intention with experience. And also the assumption 
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that functional congruity will be more effective than self-congruity on the intention still 
remains to be tested. On the other hand the result for repeat visitors’ indicates that self-
congruity does not have an impact on the tourists’ intention to visit Turkey which 
confirms the previous studies findings and suggestions. However it is still difficult to 
state that it is because the symbolic aspect loses its power and functional congruity is 
more dominant in the repeated visitors’ intention. Therefore further research is needed 
to provide definitive results.  

 The present paper uses direct measurement method as Sirgy et.al (2007) suggests 
that this method overcomes the problem of others. But a recent study findings show that 
different measurement methods reveal different results (Boksberger, Dolnicar, Laesser 
& Randle, 2011). It is to say that in tourism empirical findings on that research area are 
still few and confusing.  Future research may focus on other measurement methods to 
test the same model in order to generalize the findings. And also extended models may 
be developed to better explain this relationship with new intervening variables.  

Future research should also consider that, there can be a relationship between prior 
experience and the self-congruity that is not discussed before in the literature. In 
consumer behavior literature related to self-congruity, one of the moderating variables 
discussed is the ownership (Barone, Shimp and Sprott, 1999). The meanings of products 
are transformed to consumers through the process of ownership and they become part of 
the “extended self”. So for an owned product, consumers will perceive more 
congruency between a product’s image and their self-concept.   In a way the ownership 
has a positive effect on self-congruity evaluations (Baron et.al., 1999). On the other 
hand, in a study in tourism literature for the experienced tourists stating that respondents 
didn’t assign a great deal of importance to the information having symbolic meaning, 
mention that meaning has gone for these respondents as they can no longer recognize 
the importance it had for them prior to their purchase due to the fact that the object 
(vacation) is now in fact the part of the individual’s life (Cho & Kestetter, 2004). This 
result supports the idea that the ownership effect for the products and experience effect 
for tourism products can be seen as similar. So the ownership effect for the products can 
give new insight to the relationship between the experience and the destination image 
and self-image congruity. This interesting view can direct future research in order to 
explain the role of prior experience in detail. On the other hand the relationship between 
prior experience and repurchase behavior can be investigated.  As previous studies 
suggest that experience has a direct effect on destination image; the more familiar a 
destination becomes, the more positive becomes its image (Baloglu, & McCleary 1999; 
Echtner & Richie, 1993; Fakeye, & Crompton 1991; Milman & Pizam, 1995) and some 
studies indicate that the number of past visits positively affects repurchase that 
destination (George & George, 2004; Kozak 2001).  

The theoretical view of self-congruity implies that managers of destination 
marketing organizations should consider the symbolic attributes of the destination as 
well as the functional attributes as it is important at designing promotional messages in 
order to create desirable images of a destination for target segments. However, these 
messages should be differentiated according to the specific segments; our study shows 
another significant issue for segmentation to be considered as the experience.  In market 
segmentation, the experience should be another important criterion as the impact of 
symbolic features of a destination differs for the repeat visitors. So by taking this issue 
in to consideration, managers should create their promotional messages according to the 
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visitors especially. For example for the non-visitors, the messages should be focused on 
symbolic attributes.  

These findings suggest several possibilities for future research. These can be 
summarized as: (1) reexamine the moderating effect of prior experience on the 
relationship between self-congruity and intention to visit a destination; (2) examine 
other moderator variables on the self-congruity effect; and (4) examine the effects of 
other self-congruity dimensions such as social and ideal social self-congruity and 
different dependent variables like choice, preferences, satisfaction and loyalty.  It is 
hoped the present study serves as a solid foundation for such future inquiries. 
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Özet 

Küreselleşen ve gün geçtikçe sınırların azaldığı dünyamızda doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları, başta ekonomik büyüme ve işsizlik olmak üzere, ülkelerin birçok 
farklı makro verisini etkilemektedir. Mevcut araştırmalar, doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının ekonomik büyümeyi etkilemesi yönünde güçlü bir nedensellik ilişkisi 
olduğunu desteklemektedir. Ekonomik büyümenin doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarınıetkilemesi yönünde ise, daha zayıf bir pozitif nedensellik ilişkisi tespit 
edilmiştir. Böylece, ekonomik büyümenin bir sonucu olarak, işsizlik oranlarında bir 
azalma beklenebilir. Bu çalışma, yedi Avrasya ülkesinin (Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan) 1995 yılından 2011’e 
kadar çekmiş olduğu doğrudan yabancı sermaye yatırımları trendini, hem bu ülkeler 
arasında hem de dünya trendi ile karşılaştırmaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, Avrasya ekonomileri, 
ekonomik büyüme.  

Abstract 
The world which rapidly globalizes and where the boundaries diminish day by 

day, the foreign direct investments affect many diverse macroeconomic variables, 
specifically economic growth and unemployment. Most current studies support that 
there exists a strong causality relationship between foreign direct investments and 
economic growth.On the other hand, there exists a weaker positive causality 
relationship between economic growth and foreign direct investments. Moreover, it is 
an undeniable fact that the economic growth leads to a decline in unemployment. This 
study aims to compare the foreign direct investment trends of seven Eurasian countries 
(Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan and 
Uzbekistan) in the period of 1995 and 2011. The results are compared to both the world 
foreign direct investment trend and the other Central Asian countries.  

Keywords: Foreign direct investments (FDI), Eurasian economies, economic growth. 
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Extensive Summary 

Introduction 
With the help of technological innovation, the decrease in the costs of 

transportation and transfer of money, and ease of communication helped to collapse 
foreign trade barriers. The world which rapidly globalizes and where the boundaries 
diminish day by day, the foreign direct investments affect many diverse macroeconomic 
variables, specifically economic growth and unemployment. Most current studies 
support that there exists a strong causality relationship between foreign direct 
investments and economic growth. On the other hand, there exists a weaker positive 
causality relationship between economic growth and foreign direct investments. 
Moreover, it is an undeniable fact that the economic growth leads to a decline in 
unemployment. By the collapse of Soviet Union in 1991, Eurasian economies gained 
their independence which let them enter a stage of fast globalization. As a natural 
consequence of this process, foreign direct investments into these economies have 
sharply increased year by year. This study aims to compare the foreign direct 
investment trends of six transition Eurasian countries (Azerbaijan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan) and Turkey in the period of 1995 
and 2011. The results are compared to both the world foreign direct investment trend 
and the other Central Asian countries.  

Literature Summary 
Briefly, the most current studies support that there exists a strong causality 

relationship between foreign direct investments and economic growth. On the other 
hand, there exists a weaker positive causality relationship between economic growth 
and foreign direct investments. Moreover, it is an undeniable fact that the economic 
growth leads to a decline in unemployment. Of course not everyone is in a consensus 
regarding to the positive effects of foreign direct investments to the host countries. A 
criticized aspect of foreign direct investments is its probable negative effects on local 
initiatives. In such cases, foreign direct investments increase competition in product and 
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input markets, and as a result local businesses may be adversely affected. In another 
point of view, by causing an increase in the demand for intermediate goods, foreign 
direct investments may decrease the cost of production in all sectors, and consequently 
increase the profitability. 

Data Analysis 
This study examines the foreign direct investments to six transition Eurasian 

economies; namely, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and 
Turkmenistan, and Turkey between the years 1995 and 2011. Furthermore, the study 
compares the aforesaid economies to each other and presents the empirical results. 
Within the scope of the study these countries are classified according to their level of 
development. By the rankings reported by United Nations, 20 countries in the world are 
defined as transition economies. These 20 economies include 6 Eurasian economies all 
of which are subject to this study. Turkey, however, is stated among the developing 
countries in this ranking. The reason for including Turkey in this study is its cultural 
and economic proximity to aforesaid Eurasian economies. This economic and cultural 
proximity encouraged many Turkish entrepreneurs to invest in Eurasian economies. By 
this point of view, analyzing the interaction between these economies and Turkey is 
thought to be meaningful. For all of the economies subject to this study, FDI flows and 
stocks, FDI flows and stocks per capita, the ratio between FDI flows and stocks and 
GDPs, and GDP data for the period of 1995-2011 are collected from UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and Development) database. Further, the data are 
analyzed using the IBM-SPSS software package.  

Conclusion 
The greatest advantage of transition economies for foreign direct investments is 

the cheap labor force. Simply, the labor cost in both developed and developed countries 
are higher, hence this causes a higher cost of production and expected to affect foreign 
direct investments negatively. In addition, the labor rights are strictly applied in the 
developed and most developing countries. This is another drawback for foreign direct 
investments. Therefore, transition economies have looked very attractive for foreign 
investors in recent years. This may explained the fast accumulation of foreign capital in 
these transition economies. The results of the study support previous studies in the 
literature. Foreign direct investments are crucial for all economies but foreign direct 
investments are critical in the developments of transition economies.  
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1. Giriş 
Küreselleşen ve gün geçtikçe ülkeler arası sınırların kalktığı dünyamızda, yabancı 

sermaye yatırımları giderek önem kazanmaktadır. Başta teknolojik gelişmeler ve 
hukuksal düzenlemeler olmak üzere birçok farklı unsurun bir araya gelmesinin bir 
sonucu olarak, sermayenin bu kadar kolay ve hızlı bir şekilde hareket edebilmesi 
mümkün hale gelmiştir. Teknolojik inovasyon, taşıma ve para transfer maliyetlerinin 
azalması ve iletişimin kolaylaşması gibigelişmeler, yabancı sermaye yatırımlarının 
önündeki birçok engeli ortadan kaldırmaya başlamıştır. Diğer yandan, bilgi 
teknolojilerinin çok hızlı gelişmesi ve bununla entegreolarak internet ağlarının 
yaygınlaşması, uluslararası sermaye hareketliliğini günümüz seviyelerine kadar 
getirmiştir. 1991 yılında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin yıkılması ile 
bağımsızlıklarını elde eden Avrasya ekonomileri, hızlı bir küreselleşme sürecine 
girmişlerdir. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak, incelemeye konu ülkelere olan 
doğrudan yabancı sermaye yatırımları her yıl hızla artmıştır. 

Bu çalışma, 1990 sonrasında bağımsızlıklarını kazanarak bir anda hızla 
küreselleşen bir dünya düzeni içerisinde kalan altı Avrasya ekonomisi(Azerbaycan, 
Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkmenistan)ve Türkiye’ye 1995-
2011 yılları arasında yapılan doğrudan yabancı sermaye (DYY) hareketlerini diğer geçiş 
ekonomileri ile karşılaştırmalı olarak incelemektedir. Çalışma kapsamında ülke 
ekonomilerinin gelişmişlik düzeylerine göre gruplandırılması, Birleşmiş Milletlerin 
hazırlamış olduğu sınıflandırmaya göre yapılmıştır. Bu sıralamaya göre, 20 ülke geçiş 
ekonomisi olarak tanımlanmaktadır ve bunlardan 6 tanesi bu çalışma dahilinde 
incelenen Avrasya ekonomileridir. Türkiye ise, bu sıralamada gelişmekte olan ülkeler 
arasında yer almaktadır. Türkiye’nin bu çalışmaya dahil edilerek diğer geçiş 
ekonomileri ile karşılaştırılmasının nedeni, incelenen diğer ekonomiler ile sahip olduğu 
kültürel ve ekonomik yakınlığıdır. Bu ekonomik ve kültürel yakınlık birçok Türk 
girişimcinin Avrasya ekonomilerine yatırım yapmasını teşvik etmektedir ve bu açıdan 
söz konusu ekonomilerin Türkiye ile etkileşiminin analiz edilmesinin önemli olduğu 
düşünülmüştür. 

Takip eden bölüm, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını tanımlamaktadır. 
Sonraki bölüm, konu ile ilgili bir literatür taraması yapmaktadır. Daha sonra, 
araştırmada kullanılan verilerin analizi ve elde edilen bulgular tartışılmaktadır. Sonuç 
bölümünde ise, incelenen ekonomiler ile ilgili elde edilen ampirik sonuçlar 
vurgulanmaktadır. 

2. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın (DPT) yapmış olduğu tanıma göre, yabancı yatırım, 

“yatırılabilir kaynakların kişi ve kuruluşlar tarafından bir başka ülkeye taşınmasıdır”. 
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ise, “bir ülke borsasında işlem gören şirketlerin 
hisselerinin bir diğer ülke veya ülkelerin kuruluşları tarafından satın alınmasını ifade 
eden, portföy yatırımları dışında kalan ve bir veya birden fazla uluslararası yatırımcının 
tamamına sahip olarak veya yerli bir veya bir kaç firma ile ortaklık halinde 
gerçekleştirdiği yatırımlar”olaraktanımlanmıştır (DPT, 2000).OECD ise doğrudan 
yabancı yatırımlarını, bir ekonomideki yerleşik bir işletmenin (doğrudan yatırım 
unsuru) yönetiminin bir başka ekonomideki işletme (doğrudan yatırımcı) tarafından 
kontrolünü içeren bir yatırım olarak tanımlamaktadır (OECD, 1999).  
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Ekonomi literatürüne göre doğrudan yabancı yatırım, bir ülkede bir firmanın satın 
alınması veya yeni kurulan bir firma için kuruluş sermayesinin sağlanması veya mevcut 
bir firmanın sermayesinin arttırılması yoluyla, o ülkede bulunan firmalar tarafından 
diğer bir ülkede bulunan firmalara yapılan yatırımlardır. Doğrudan yabancı sermaye 
yatırımının en büyük özelliği ise, kendisiyle birlikte teknoloji, işletmecilik bilgisi ve 
yatırımcının kontrol yetkisini de beraberinde getirmesidir (Karluk, 2001). 

Bilindiği üzere geleneksel uluslararası ticaret teorisi,iki temel modele dayanır. Bu 
modeller, “Ricardo’nunKarşılaştırmalı Üstünlük Teorisi” ve bu teorinin farklı 
yorumlanmış bir şekli olan “Heckscher-OhlinModeli”dir. David 
Ricardo’nunKarşılaştırmalı Üstünlük Teorisi'ne göre, her ülke göreceli olarak hangi 
malları daha ucuza üretiyorsa, o malların üretiminde uzmanlaşmalıdır.Buna karşın, 
Heckscher-Ohlin Teorisi'ne göre ise, her ülke hangi üretim faktörüne zengin olarak 
sahip bulunuyorsa, üretimi bu faktörü yoğun biçimde gerektiren mallarda karşılaştırmalı 
bir üstünlük elde eder. Bir diğer değişle, işgücününbol ve ucuz olduğu ülkelerde emek 
yoğun, sermayenin zengin olduğu ülkelerde ise sermaye yoğun mallar üretilmeli ve 
ihraç edilmelidir (Oksay, 1998). Ancak günümüzde, işletmeler kendi ülkeleri içinde 
sahip oldukları göreceli üstünlüklere göre üretim yapıp, başka ülkelere ihraç etmek 
yerine, kendi ülkelerinde sahip olmadıkları göreceli üstünlükleri kazanabilecekleri 
başka ülkelerde üretim yapıp, tüm diğer ülkelere satabilme yarışı içindedirler. Bu 
nedenle, son on yılda ülkeler arası doğrudan yabancı sermaye yatırımları hareketlerinde 
büyük artışlar gözlemlenmiştir. 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının eleştiri alan bir yönü, yatırımın 
yapıldığı sektörde faaliyet gösteren yerel girişimleri olumsuz etkilemesidir. Bu gibi 
durumlarda, ürün ve üretim faktörleri piyasalarında rekabet artacağından, yerel 
işletmeler olumsuz etkilenebilecektir. Diğer bir görüşe göre ise,  doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarımevcut aramalı talebini arttırarak, sektör genelinde üretim 
maliyetlerini düşürecek ve bunun sonucunda karlılık artacaktır (Markusen & Venables, 
1999). 

3. Literatür Araştırması 
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, literatürde incelenen en ilgi çekici 

konulardan biridir. Bu konunun sıklıkla ele alınmasının başlıca nedeni; ekonomik 
büyüme, gelişme ve sürdürülebilirlik için kritik bir önemi olmasıdır. Hangi gelişmişlik 
düzeyinde olursa olsun, tüm dünya ülkeleriDYY pastasından pay kapmak için 
yarışmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, ev sahibi ekonominin 
büyümesine ve işsizlik oranının azalmasına katkı sağlamaktadır. DYY, finansal 
yatırımlarına göre, hem sermaye birikimi hem de ekonomikbüyümeye daha fazla 
katkıda bulunmaktadır (Razin, 2003). Yang(2002)dokuz farklı ülke üzerinde yaptığı bir 
çalışmada, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, sermaye birikimini ve ekonomik 
büyümeyi olumlu yönde etkilediğini destekleyen bulgulara ulaşmıştır. Ancak aynı 
çalışmada, finansal sermaye hareketlerinin söz konusu değişkenler üzerinde anlamlı bir 
etkisine rastlanmamıştır. 

Yao ve Wei(2006)çalışmasına göre, doğrudan yabancı sermaye yatırımları yeni 
sanayileşen ülkelerin büyümelerini hızlandırmaktadır ve Çin’in son yıllardaki büyümesi 
buna bağlanabilir. Meksika(Ramirez, 2006)ve Çek Cumhuriyeti’ni(Djankov & 
Hoekman, 2000) kapsayan çalışmalar,DYY’ninekonomik büyümeyi hızlandırdığı 
sonucunu destekler niteliktedir.Vu ve Noy(2008)altı OECD ülkesini ele alan bir analiz 
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yapmış ve DYY’nin hem doğrudan hem de işgücü ile etkileşimi sonucunda dolaylı 
olarak, ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır.Feenstra ve 
Hanson’ın (1997) 1975-1988 dönemini kapsayan Meksika araştırmalarında, doğrudan 
yabancı sermaye yatırımları ile eğitimli işgücüne olan talep arasında pozitif bir 
korelasyon bulunmuştur. Diğer bir ifadeyle, yabancı sermaye yatırımlarının miktarı 
arttıkça, eğitimli işgücü talebi de artmaktadır. 

Ağayev(2010)25 geçiş ekonomisinde, DYY ile GSYİH arasındaki ilişkiyi 
incelemiştir.Araştırma bulguları,DYY ve GSYİH değişkenlerinin uzun dönemde birlikte 
hareket ettikleri ve ortak bir yönelime sahip olduklarını desteklemektedir.Ayrıca, 
Ağayev (2010) tarafından yapılan panel nedensellik sınaması, doğrudan yabancı 
sermaye yatırımlarından ekonomik büyümeye doğru güçlü, tersi yönde ise daha zayıf 
bir nedensellik ilişkisinin olduğunu göstermiştir. Özetlenirse, geçiş ekonomilerine 
yönelen doğrudan yabancı sermaye akımlarının ekonomik büyümeyi desteklediği ve 
aynı şekilde büyüme oranlarındaki artışın da daha fazla yabancı sermaye yatırımını 
çektiği söylenebilir. Mucuk ve Demirsel(2009)çalışmasında, 1992-2007 yılları arasında 
Türkiye için DYY ile GSYİH arasındaki ilişkiyi incelemiş ve bu değişkenlerin uzun 
dönemde birlikte hareket ettikleri ve karşılıklı etkileşim içerisinde olduklarını 
desteklemiştir. 

Borensztein,Gregorio ve Lee(1998), gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere 
yaptıkları yabancı sermaye yatırımlarını incelemiştir. Bu çalışma sonucunda, DYY’ın 
teknoloji transferini arttırdığı ve GSYİH’da yerel yatırımlara oranla daha yüksek bir 
artışa sebep olduğu desteklenmiştir. 

Yukarıdaki çalışmalara göre, DYY ekonomik büyüme için kritik bir öneme 
sahiptir. DYY politikaları hazırlanırken, ekonomik büyüme hedefleri de göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu nedenle, DYY politikaları diğer ekonomik politikalardan 
soyutlanmamalı, tam tersine temel iktisadi politikalar ile iç içe olmalı ve makro 
ekonomik hedefleri desteklemelidir (UNCTAD, 1999). 

4. Veri Analizi ve Elde Edilen Bulgular 
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu bağımsızlığını kazanan altı 

Avrasya ülkesi ve Türkiye,bu çalışma kapsamına dahil edilmiştir. Çalışmaya konu 
ülkeler; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Özbekistan ve 
Türkiye’dir.Geçiş ekonomileri (Türkiye hariç) olarak tanımlanan bu ülkelere ait bütün 
veriler, UNCTAD Stat (Birleşmiş Milletler Kalkınma ve Ticaret Konferansı) 
veritabanından elde edilmiştir. 

Tablo 1 : İncelenen Geçiş Ekonomileri İçin Bazı Seçilmiş Makro Veriler 
 Azer. Kazak. Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

Yönetim şekli Cum. Cum./Bşk. Cum. Cum. Bşk.  Cum./Bşk. 
Bağımsızlık Tarihi 1991 1991 1991 1991 1991 1991 
GDP Dünya Sıra(PPP) 75 53 144 138 97 72 
İşgücü Dünya Sıra 65 55 114 120 115 37 
İşsizlik Oranı (%) 1,0 5,4 8,6 2,2 60,0 1,0 
Yoksulluk sınırı 
altındaki kişi oranı(%) 11 8,2 33,7 46,7 30,0 26,0 

Kaynak: CIA Factbook –www.cia.gov (2012) 

İncelenen altı Avrasya ülkesi de bağımsızlıklarını 1991 yılında elde etmiştir. BU 
ülkelerden sadece Azerbaycan, Kırgızistan ve Tacikistan yönetim şekli olarak 
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cumhuriyeti seçmiş, Kazakistan ve Özbekistan ise cumhuriyet ve başkanlık sistemi 
karışımı bir modeli seçmiş, Türkmenistan ise başkanlık sistemini benimsemiştir. Dünya 
sıralaması satınalma gücü paritesine göre, Kazakistan 53üncü, Özbekistan 72inci, 
Azerbaycan 75inci, Türkmenistan 97inci, Tacikistan 138inci ve Kırgızistan 144üncü 
ülkedir. İşsizlik oranları, Azerbaycan ve Özbekistan için %1, Tacikistan için %2,2, 
Kazakistan için %5,4, Kırgızistan için %8,6 ve Türkmenistan için %60 kadardır. 
Yoksulluk sınır altındaki kişi oranı, Kazakistan’da %8,2, Azerbaycan’da %11, 
Özbekistan’da %26, Türkmenistan’da %30, Kırgızistan’da %33,7 ve Tacikistan’da ise 
%46,7’dir. Bağımsızlık tarihinden bugüne 33 yıl geçmiş olan bu ülkelerin tümü 
ekonomik büyüklükte Dünya sırlamasında gerilerde yer almakta, bazı ülkelerde işsizlik, 
bazılarında ise yoksul oranı oldukça yüksek görünmektedir. Bu durum, incelenen bu 
ülkelerin yabancı yatırımlara ne kadar çok ihtiyaç duyduğunu ortaya koymaktadır. 

Araştırma kapsamında incelenen tüm ekonomilere ait DYY akımları ve stokları, 
kişi başına düşen DYY akımları ve stokları, DYY akım ve stoklarının GSYİH’larına 
oranı ve GSYİH’leri olmak üzere, toplam yedi farklı kategoride, 1995–2011 dönemini 
kapsayan veriler toplanmıştır. Daha sonrasında, bu veriler IBM-SPSS 19 paket 
programı ile analizetabi tutulmuştur. 

İncelenen Avrasya ekonomilerinin tümü(Türkiye hariç) UNCTAD tanımına göre, 
geçiş ekonomileri arasında yer almaktadır. Bu nedenle söz konusu ekonomilerin 
DYY’den almış oldukları pay,diğer geçiş ekonomileri ile karşılaştırmalı olarak 
incelenmiştir. Türkiye, her ne kadar bir Avrasya ekonomisi olsa da UNCTAD’a göre, 
gelişmekte olan ekonomiler arasındadır. Çalışma kapsamında gerçekleştirilen 
analizlerde bu farklılık göz önünde bulundurulmuş ve geçiş ekonomileri ile doğrudan 
karşılaştırılmamıştır. 

Tablo 2’de yer alan verileri incelediğimizde, Avrasya ekonomileri arasında 
(Türkiye hariç) en fazla DYY akımına sahip olan ülkenin Kazakistan olduğunu 
görmekteyiz. 2011 yılında Kazakistan’a yapılan DYY miktarı yaklaşık 13 milyar USD 
olmuş ve toplam DYY stoku 93.6 milyar USD’yeulaşmıştır.Türkiye’nin 2011 yılına ait 
DYY miktarı ise yaklaşık 16 milyar USD’dır ve toplam 140 milyar USD’yi aşan bir 
DYY stokuna ulaşmıştır. İncelenen yedi Avrasya ülkesi arasında Tacikistan ve 
Kırgızistan,DYY’den en az pay alan ülkeler konumundadır. Tacikistan 2011 yılında 
sadece 11 milyon USD’lik bir DYY alarak, toplam 993 milyon USD’lik bir stoka 
ulaşmıştır. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

H. Tuzla – S. Teker 5/4 (2013) 20-34 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 25

Tablo 2: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları: Avrasya Ülkeleri ve Diğer Geçiş 
Ülkeleri Karşılaştırması (milyon USD) 

 
 Azer.   Kazak.   Kırg.  Taci.  Türkmen.  Özbek.  Toplam  

 Ak.   St.   Ak.   St.   Ak.   St.   Ak.   St.   Ak.   St.   Ak.   St.   Ak.   St.  
1995 155 330 964 2895 96 144 10 40 233 415 -24 106 1434 3931 
1996 591 957 1137 4032 47 191 18 58 108 523 90 196 1991 5957 
1997 1051 2089 1322 5354 83 274 18 76 108 631 167 363 2749 8786 
1998 1023 3095 1161 6505 109 383 30 106 62 693 140 502 2525 11285 
1999 510 3605 1438 7977 44 428 7 113 125 818 121 624 2245 13564 
2000 130 3735 1283 10078 -2 432 24 136 131 949 75 698 1639 16028 
2001 227 3962 2835 12917 5 414 9 146 170 1119 83 781 3329 19339 
2002 1392 5354 2590 15464 5 470 36 182 276 1395 65 846 4365 23712 
2003 3285 8639 2092 17587 46 502 32 213 226 1621 83 929 5763 29492 
2004 3556 11482 4157 22376 175 504 272 251 354 1975 177 1106 8691 37694 
2005 1680 11930 1971 25607 43 518 54 306 418 2393 192 1297 4358 42051 
2006 -584 11347 6278 32879 182 1125 339 645 731 3124 174 1471 7120 50592 
2007 -4749 6598 11119 44590 208 819 360 1013 856 3980 705 2176 8499 59176 
2008 14 6612 14322 59035 377 1062 376 862 1277 5257 711 2888 17077 75716 
2009 473 7085 13243 71846 189 1004 16 993 4553 9810 842 3730 19316 94467 
2010 563 7648 10768 81854 438 1034 -15 1016 3631 13441 1628 5358 17013 110351 
2011 1465 9113 12910 93624 694 1274 11 993 3186 16627 1403 6761 19669 128391 
T/O 10783 6093 89590 30272 2738 622 1597 421 16445 3810 6631 1755 127783 42972 

 
Türkiye   Geçiş Eko.   %  

 Ak.   St.   Ak.   St.   Ak.   St.  
1995 885 14933 4107 11468 0,35 0,34 
1996 722 15655 5871 17355 0,34 0,34 
1997 805 16460 10349 29586 0,27 0,30 
1998 940 17400 8122 33662 0,31 0,34 
1999 783 18183 8607 42904 0,26 0,32 
2000 982 19209 7038 60820 0,23 0,26 
2001 3352 19677 9511 87998 0,35 0,22 
2002 1082 18792 11260 115419 0,39 0,21 
2003 1702 33560 20024 154061 0,29 0,19 
2004 2785 38559 30284 197417 0,29 0,19 
2005 10031 71322 30854 272775 0,14 0,15 
2006 20185 95126 54318 394995 0,13 0,13 
2007 22047 154124 90800 675342 0,09 0,09 
2008 19504 80370 121041 424267 0,14 0,18 
2009 8411 143795 72386 624121 0,27 0,15 
2010 9038 186022 73755 759687 0,23 0,15 
2011 15876 140305 92163 757264 0,21 0,17 
T/O 119130 63735 650491 274067 0,20 0,16 

Kaynak: UNCTADSTAT–http://unctadstat.unctad.org (2012) 

Tablo 3’deki geçiş ekonomileri dünya trendine bakılırsa, geçiş ekonomilerinin 
toplamında incelenen zaman dilimi içerisinde istikrarlı bir artış gösterdiği görülür. 
Kronolojik olarak bakılırsa,1997, 2007 ve 2009 yıllarında bir ani bir artış olduğu ve bu 
artışın daha sonraki yıllarda normal seyrine döndüğü ve 2000 yılındaki göreceli küçük 
bir azalma sonrasında 2006 yılına kadar bu seyrini devam ettirdiği izlenir. 2007 yılında 
1997 yılındakine benzer şekilde ani bir yükseliş saptanmıştır. Buna karşılık bir sonraki 
yılDYY seviyesinde bir düşüş yaşanarak uzun vadeli trend yine pozitif yönlü olarak 
devam etmiştir. 
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Tablo 3: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Stoku - Yıllık Büyüme Oranları 
(%) 

 Azer.  Kazak.  Kırg.  Taci.  Türkm.  Özbek.  Türkiye Toplam GeçişEko.  
1996 190 39 32 45 26 85 5 15 51 
1997 118 33 43 31 21 85 5 17 70 
1998 48 22 40 39 10 38 6 14 14 
1999 16 23 12 6 18 24 4 11 27 
2000 4 26 1 21 16 12 6 11 42 
2001 6 28 -4 7 18 12 2 11 45 
2002 35 20 13 25 25 8 -4 9 31 
2003 61 14 7 17 16 10 79 48 33 
2004 33 27 0 18 22 19 15 21 28 
2005 4 14 3 22 21 17 85 49 38 
2006 -5 28 117 111 31 13 33 29 45 
2007 -42 36 -27 57 27 48 62 46 71 
2008 0 32 30 -15 32 33 -48 -27 -37 
2009 7 22 -6 15 87 29 79 53 47 
2010 8 14 3 2 37 44 29 24 22 
2011 19 14 23 -2 24 26 -25 -9 0 
Ort. 31 25 18 25 27 31 21 20 33 

Kaynak: UNCTADSTAT – http://unctadstat.unctad.org(2012) 
 

Görüldüğü üzere, incelenen 15 yıllık dönem içerisinde geçiş ekonomileri 1997 ve 
2007 yıllarında ani DYY artışları yaşamışlardır. Fakat bu etki herhangi bir kırılma 
noktası yaratmadan bir sonraki yıl yaşanan azalma ile istikrarlı seyrine dönmüş ve uzun 
vadeli pozitif yönlü trendine devam etmiştir. 

Geçiş ekonomilerinde görülmüş olan bu kırılma noktalarına Avrasya 
ekonomilerinde de kısmen rastlanmaktadır. Tacikistan haricinde incelenen diğer 
Avrasya ülkeleri 1997 yılındaki ani artıştan payına düşeni almışlardır. Tacikistan’daki 
1997 yılına ait DYY ise,sabit kalmıştır. 1998 yılında geçiş ekonomilerinin genelinde 
gözlenen DYY’dekiazalma ise,Kırgızistan ve Tacikistan haricinde kalan diğer Avrasya 
ekonomilerinde görülmektedir. Bu iki ekonomi ise, söz konusu azalmayı 1 yıl gecikmeli 
olarak 1999 yılında yaşamışlardır.  
 

 
 
 

Şekil 1:DYY Akım ve Stok Miktarları – (milyar USD) 
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Tablo 4’te incelenen Avrasya ülkelerinde kişi başına düşen DYY miktarı 
görülmektedir. Kazakistan, ortalama 1479 USD ile kişi başına en fazla DYY çeken ülke 
konumundadır. Bu ülkeyi sırasıyla; Azerbaycan, Türkiye, Türkmenistan, Kırgızistan, 
Tacikistan ve Özbekistan izlemektedir. Kişi başına bu ülkelerde düşen DYYile diğer 
geçiş ekonomileri karşılaştırıldığında, Azerbaycan ve Kazakistan haricindeki diğer 
Avrasya ekonomileriningeçiş ekonomileri ortalamasının altında kaldığı izlenmektedir. 

Tablo 4: Kişi Başına Düşen Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Avrasya 
Ülkeleri ve Diğer Geçiş Ülkeleri Karşılaştırması (milyon USD) 

 

 Azer. Kazak. Kırg. Taci. Türkmen. Özbek. Türkiye Ortalama GeçişEko. 
  Akım Stok Akım Stok Akım Stok Akım Stok Akım Stok Akım Stok Akım Stok Akım Stok Akım Stok

1995 20 43 61 182 21 31 2 7 56 99 -1 5 15 254 173 620 13 37
1996 75 122 72 257 10 41 3 10 25 123 4 8 12 262 202 822 19 56
1997 133 264 85 346 18 58 3 13 25 146 7 15 13 271 284 1112 34 96
1998 128 388 76 426 23 79 5 18 14 158 6 21 15 282 267 1372 26 110
1999 63 448 95 529 9 87 1 18 28 184 5 25 12 290 215 1582 28 140
2000 16 461 86 674 0 87 4 22 29 211 3 28 15 302 153 1784 23 199
2001 28 484 190 867 1 83 2 23 37 246 3 31 52 305 313 2039 31 289
2002 168 647 174 1038 1 94 6 29 60 303 3 33 17 287 428 2431 37 380
2003 392 1031 140 1176 9 100 5 34 49 349 3 36 26 506 624 3232 66 509
2004 419 1354 276 1486 35 100 43 39 75 420 7 43 41 573 897 4017 100 653
2005 196 1389 130 1688 8 103 8 47 88 504 7 50 147 1047 585 4828 102 904
2006 -67 1304 410 2147 36 221 52 99 152 651 7 56 292 1377 882 5856 180 1310
2007 -538 748 718 2881 40 159 55 153 176 819 27 82 315 2202 793 7045 301 2238
2008 2 739 915 3771 72 204 56 129 260 1069 27 108 275 1133 1606 7153 401 1405
2009 52 781 836 4535 36 190 2 146 914 1970 31 137 117 2001 1989 9763 239 2064
2010 61 832 672 5107 82 194 -2 148 720 2666 59 195 124 2557 1717 11699 244 2508
2011 157 979 797 5777 129 236 2 142 624 3257 51 244 216 1905 1974 12540 304 2497
Ort. 77 707 337 1935 31 122 14 63 196 775 15 66 100 915 771 4582 126 906

Kaynak: UNCTADSTAT – http://unctadstat.unctad.org(2012) 

Literatürdeki çalışmalar, DYY ile GSYİH arasında güçlü bir ilişki olduğunu 
desteklemektedir. Söz konusu değişkenler arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığına 
yönelik bir regresyon modelinin kurulabilmesi için, öncelikle incelenen verilerin normal 
dağılıma uygunluğunun test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla eldeki tüm veri 
setlerineShapiro-Wilk testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonrasında elde edilen 
sonuçlar aşağıda sunulmuştur. 

Tablo 5: DYY ve GSYİH Değişkenleri içinShapiro-Wilk Normal Dağılım Testi 
  DYY    GSYİH 

  Statistics Sig.   Statistics Sig. 
Azerbaycan .836 .011   .725 .000 
Kazakistan .731 .001   .773 .002 
Kirgizistan .902 .102   .801 .004 
Tacikistan .663 .000   .816 .006 
Türkiye .718 .000   .835 .011 
Türkmenistan .807 .005   .873 .037 
Özbekistan .703 .000   .844 .014 
GeçişEkonomileri .768 .001   .817 .006 

Kaynak: UNCTADSTAT – http://unctadstat.unctad.org(2012) 
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Tablo 5’te görüldüğü gibi, Kırgızistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, 
Özbekistan ve Geçiş ekonomilerine ait DYY yatırımı verileri %1 anlamlılık düzeyinde, 
Azerbaycan ise %5 anlamlılık düzeyinde normal dağılmaktadır. Buna karşılık 
Kırgızistan’a ait DYY verilerinin normal dağıldığıma uymadığı görülmektedir. GSYİH 
verilerinde ise, Özbekistan ve Türkmenistan %5 seviyesinde, diğer bütün ekonomiler 
%1 seviyesinde normal dağılıma uygunluk göstermektedir. 

Geçiş ekonomilerinin tümünün DYY ile Avrasya ekonomilerinin DYY’larını 
korelasyon analizine tabi tutarak, Avrasya ekonomilerinin dünya genelindeki rakipleri 
karşısında nasıl bir performans izlediği görülebilir. Diğer bir ifadeyle, Avrasya 
ekonomilerinin benzer gelişmişlik düzeyindeki rakipleri ile ekonomik parametrelerde 
istatistiksel açıdan ne derece uyumlu hareket ettikleri anlaşılabilir. Aşağıdaki 
denklemler, her bir ülkenin GSYİH ile, o ülkeye gelen yabancı yatırımların yıllık akışı 
ve toplam stok miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren regresyon denklemleridir.   

 
 

Yukarıdaki denklemlerde ifade edilen GDP, her bir ülkenin yıllık GSYİH 
miktarını USD cinsinden göstermektedir. FDI_Flow ve FDI_Stock değişkenleri ise, 
sırasıyla incelen ülkeye ilgili yılda yapılan yabancı yatırımların yıllık tutarını ve toplam 
miktarını USD cinsinden ifade etmektedir. 

1995-2011 yılları arasında geçiş ekonomileri ve incelenen Avrasya ekonomilerine 
yapılan yabancı yatırımlar arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin yönünü ölçmek üzere 
gerçekleştirilen korelasyon analizinin sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. Tabloda da 
görüldüğü üzere, DYY stok verilenin tümü pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki 
içerisindedir, öte yandan DYY akım verilerinde Azerbaycan hariç diğer ülkelerin 
tümündepozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki mevcuttur. Azerbaycan’a ait DYY akım 
verileri ile geçiş ekonomileri DYY akım verileri arasında anlamlı bir ilişki 
bulunamamıştır. 

Tablo 6’da izlendiği gibi,yapılan analiz sonucunda anlamlı bulunan değerlere 
ilişkin Pearson Korelasyon katsayıları hem akım hem de stok DYY verileri için 
pozitiftir. Diğer bir ifadeyle, Avrasya ekonomileri diğer geçiş ekonomileri ile aynı 
yönlü ve uyumlu bir trend içerisindedir. Pearson korelasyon katsayısının 0.90-1.00 
aralığında olması çok yüksek, 0.70-0.89 aralığında olması yüksek, 0.50-0.69 aralığında 
olması ise orta dereceli bir ilişki olduğunu ifade etmektedir (Kalaycı, 2010). DYY akımı 
verileri incelendiğinde, Kazakistan ve Özbekistan’ınçok yüksek; Tacikistan, Türkiye ve 
Türkmenistan’ın ise yüksek derecede bir korelasyona sahip olduğu görülür. 
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Tablo 6: Avrasya-Geçiş Ekonomileri DYY Korelasyon Tablosu  
                                       GeçişEkonomileri 
    Akım Stok 
Azerbaycan Pearson Correlation -.457 .674** 

Sig. (2-tailed) .087 .006 
Kazakistan Pearson Correlation .966** .887** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
Kirgizistan Pearson Correlation .798** .852** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
Tacikistan Pearson Correlation .788** .976** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
Türkiye Pearson Correlation .864** .961** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
Türkmenistan Pearson Correlation .826** .904** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
Özbekistan Pearson Correlation .909** .865** 

Sig. (2-tailed) .000 .000 
*. Korelasyon 0.05 seviyesindeanlamlıdır (2-tailed). 
**. Korelasyon 0.01 seviyesindeanlamlıdır(2-tailed). 

İncelenen Avrasya ekonomilerinin GSYİH verileri 7’de sunulmuştur.Tablodan da 
görüldüğü gibi, ele alınan Avrasya ekonomileri incelenen dönem boyunca istikrarlı bir 
büyüme göstermişlerdir. Bu genellemeye bir istisna olarak, sadece Özbekistan 
ekonomisinin 2001-2005 yılları arasında bir daralma yaşadığı söylenebilir.Tabloda göze 
çarpan bir diğer durum ise,1999 ve 2000 yıllarında hem Avrasya ekonomileri hem de 
diğer geçiş ekonomileri GSYİH’da fark edilir bir düşüş olmasıdır.Bu düşüşü 1998 
yılında yaşanmış olan Asya krizine bağlayabiliriz. Bu duruma tek istisna 
ise,Azerbaycan ve Türkmenistan ekonomileridir. Bu ekonomiler Asya krizi 
sonrasındaki süreçte bile büyümelerine devam etmişlerdir. 

Tablo 7: Avrasya Ülkeleri GSYİH  (milyar USD) 
  Azer. Kazak. Kırg. Taci. Türkmen. Özbek. Türkiye Toplam Geçiş Eko. % 

1995 3,1 20,5 1,5 1,2 2,2 13,5 227,6 269,6 564,0 47,8 
1996 3,2 21,0 1,8 1,0 2,4 14,0 243,9 287,3 557,3 51,6 
1997 4,0 22,2 1,8 0,9 2,7 15,5 255,2 302,3 578,5 52,2 
1998 4,4 22,1 1,6 1,3 2,9 15,0 269,3 316,6 438,8 72,2 
1999 4,6 16,9 1,2 1,1 3,9 17,1 249,8 294,5 338,4 87,0 
2000 5,3 18,3 1,4 0,9 4,9 13,8 266,6 311,0 397,6 78,2 
2001 5,7 22,2 1,5 1,1 6,8 9,3 196,0 242,6 461,5 52,6 
2002 6,2 24,6 1,6 1,2 8,7 9,9 232,5 284,8 522,5 54,5 
2003 7,3 30,8 1,9 1,6 9,9 10,2 303,0 364,6 646,3 56,4 
2004 8,7 43,2 2,2 2,1 10,6 12,1 392,2 471,0 862,4 54,6 
2005 13,2 57,1 2,5 2,3 12,4 14,4 483,0 585,0 1.097,7 53,3 
2006 21,0 81,0 2,8 2,8 14,2 17,4 530,9 670,2 1.405,1 47,7 
2007 33,0 104,8 3,8 3,7 16,3 22,4 647,1 831,2 1.836,2 45,3 
2008 48,9 133,4 5,1 5,2 19,1 28,7 730,3 970,7 2.341,7 41,5 
2009 44,3 115,3 4,7 5,0 19,9 33,0 614,6 836,8 1.787,1 46,8 
2010 51,8 146,9 4,6 5,6 23,1 39,2 734,4 1.005,7 2.116,6 47,5 
2011 63,5 178,5 5,7 6,5 29,8 45,3 779,0 1.108,3 2.582,7 42,9 
Ort. 19,3 62,3 2,7 2,6 11,2 19,4 420,9 538,4 1.090,3 49,4 

Kaynak: UNCTADSTAT – http://unctadstat.unctad.org(2012) 
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Analiz edilen Avrasya ekonomilerine ait DYY ve GSYİH ilişkisini gösteren 
korelasyon ve regresyon analizi sonuçları Tablo 8’de yer almaktadır. 

Tablo 8: DYY & GSYİH Korelasyon ve Regresyon Analizi Sonuçları 
  R2 

Sabit DYY   
  Beta Sig. Beta Sig. 
Azerbaycan .177 16055.110 .001 -3.433 .118 
Kazakistan .930 13389.813 .004 7.881 .000 
Kirgizistan .479 1426.177 .002 10.621 .004 
Tacikistan .189 1520.319 .001 3.364 .105 
Türkiye .767 253002.071 .000 20.069 .000 
Türkmenistan .916 2146.068 .002 12.640 .000 
Özbekistan .804 10926.753 .000 22.269 .000 
GeçişEkonomileri .964 371286.692 .000 17.018 .000 

Avrasya ekonomilerinin DYY ile GSYİH’lerine ilişkin korelasyon analizi 
sonuçları incelendiğinde, Azerbaycan ve Tacikistan haricinde bütün ekonomilerde 
pozitif yönlü ve anlamlı ilişki olduğunu görmekteyiz. Bir başka değişle, bu ekonomilere 
yapılan DYY’ler söz konusu ekonomilerin büyümesine olumlu yönde etki etmiştir. 

Korelasyon analizi sonucunda elde edilen bir diğer bulgu ise, Kazakistan, 
Türkmenistan ve geçiş ekonomilerinde çok yüksek, öte yandan Türkiye ve 
Özbekistan’da ise yüksek seviyeli bir korelasyon bulunmaktadır. Bu bulgu önceden 
yapılmış çalışmaları destekler niteliktedir. 

5. SONUÇ 
Hiç şüphesiz ki doğrudan yabancı sermaye yatırımları küreselleşen dünya için çok 

önemlidir ve gün geçtikçe önemi daha da artacaktır. Yeni Dünya düzeni içerisinde 
ekonomilerin ihtiyacı sadece üretmek ve büyümek değil, aynı zamanda daha çok 
doğrudan yabancı sermaye yatırımı çekerek daha çok üretmek ve büyümektir.Yabancı 
yatırımcılar, yatırım kararını almadan önce hukuki düzenlemeler, teknolojik altyapı ve 
işgücü miktarı/niteliği başta olmak üzere birçok farklı unsuru değerlendirme altına 
alırlar.Günümüzde ülkeler arası DYY çekme yarışı,genellikle bu unsurlar üzerinden 
devam etmektedir. Tüm gelişmiş, gelişmekte veya geçiş ekonomileri, kendilerini bu 
konuda daha cazip kılmak ve yabancı yatırımcılara büyük avantajlar yaratmak için 
çabalamaktadırlar. Geçiş ekonomilerinin en büyük avantajı ise, görece daha ucuz 
işgücüne sahip olmalarıdır. Basitleştirmek gerekirse, gelişmiş veya gelişmekte olan bir 
ülkede işgücü daha kalifiye olacağından, üretimmaliyetleri artacak ve DYY’yi olumsuz 
yönde etkileyecektir. Ayrıca, bu ülkelerdeki işçilere yönelik sosyal hakların daha katı 
kurallarla uygulanması da DYY’nı olumsuz olarak etkileyen bir diğer faktördür. Bu ve 
bunun gibi nedenlerle yabancı yatırımcılar geçiş ekonomilerine yönelmektedirler ve her 
geçen gün bu ekonomiler daha fazla DYY çekebilmektedirler. Geçiş ekonomilerine 
yönelmiş olan bu DYY pastasından pay almak isteyen birçok ülke rekabet içerisine 
girmiştir. Avrasya ekonomilerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, 
Türkmenistan ve Özbekistan bunlardan sadece birkaç tanesidir. DYY ile GSYİH 
arasındaki ilişkiyi ölçmek üzere gerçekleştirilen analizler sonucunda; Kazakistan, 
Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan’a yapılan DYY’ninGSYİH’yıpozitif yönlü ve 
güçlü olarak etkilediği görülmüştür. Bu bulgular, hem ekonomik büyümenin DYY’na 
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olan bağımlılığını hem de DYY’nın ekonomik büyüme açısından önemini ifade 
etmektedir.  

Özetle, yapılan çalışma sonuçları literatürde yer alan önceki çalışmaları destekler 
niteliktedir. DYY bütün ekonomiler için önemlidir fakat geçiş ekonomileri açısından 
görece daha büyük bir önem arz etmektedir. Bu ekonomiler daha yüksek gelişmişlik 
seviyelerine ulaşabilmek için,  DYY’na diğer ülkelerden daha fazla bir ihtiyaç 
duymaktadırlar.  
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Extensive Summary 
Introduction 
With the help of technological innovation, the decrease in the costs of 

transportation and transfer of money, and ease of communication helped to collapse 
foreign trade barriers. The world which rapidly globalizes and where the boundaries 
diminish day by day, the foreign direct investments affect many diverse macroeconomic 
variables, specifically economic growth and unemployment. Most current studies 
support that there exists a strong causality relationship between foreign direct 
investments and economic growth. On the other hand, there exists a weaker positive 
causality relationship between economic growth and foreign direct investments. 
Moreover, it is an undeniable fact that the economic growth leads to a decline in 
unemployment. By the collapse of Soviet Union in 1991, Eurasian economies gained 
their independence which let them enter a stage of fast globalization. As a natural 
consequence of this process, foreign direct investments into these economies have 
sharply increased year by year. This study aims to compare the foreign direct 
investment trends of six transition Eurasian countries (Azerbaijan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan) and Turkey in the period of 1995 
and 2011. The results are compared to both the world foreign direct investment trend 
and the other Central Asian countries.  

Literature Summary 
Briefly, the most current studies support that there exists a strong causality 

relationship between foreign direct investments and economic growth. On the other 
hand, there exists a weaker positive causality relationship between economic growth 
and foreign direct investments. Moreover, it is an undeniable fact that the economic 
growth leads to a decline in unemployment. Of course not everyone is in a consensus 
regarding to the positive effects of foreign direct investments to the host countries. A 
criticized aspect of foreign direct investments is its probable negative effects on local 
initiatives. In such cases, foreign direct investments increase competition in product and 
input markets, and as a result local businesses may be adversely affected. In another 
point of view, by causing an increase in the demand for intermediate goods, foreign 
direct investments may decrease the cost of production in all sectors, and consequently 
increase the profitability. 
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Data Analysis 
This study examines the foreign direct investments to six transition Eurasian 

economies; namely, Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan and 
Turkmenistan, and Turkey between the years 1995 and 2011. Furthermore, the study 
compares the aforesaid economies to each other and presents the empirical results. 
Within the scope of the study these countries are classified according to their level of 
development. By the rankings reported by United Nations, 20 countries in the world are 
defined as transition economies. These 20 economies include 6 Eurasian economies all 
of which are subject to this study. Turkey, however, is stated among the developing 
countries in this ranking. The reason for including Turkey in this study is its cultural 
and economic proximity to aforesaid Eurasian economies. This economic and cultural 
proximity encouraged many Turkish entrepreneurs to invest in Eurasian economies. By 
this point of view, analyzing the interaction between these economies and Turkey is 
thought to be meaningful. For all of the economies subject to this study, FDI flows and 
stocks, FDI flows and stocks per capita, the ratio between FDI flows and stocks and 
GDPs, and GDP data for the period of 1995-2011 are collected from UNCTAD (United 
Nations Conference on Trade and Development) database. Further, the data are 
analyzed using the IBM-SPSS software package.  

Conclusion 
The greatest advantage of transition economies for foreign direct investments is 

the cheap labor force. Simply, the labor cost in both developed and developed countries 
are higher, hence this causes a higher cost of production and expected to affect foreign 
direct investments negatively. In addition, the labor rights are strictly applied in the 
developed and most developing countries. This is another drawback for foreign direct 
investments. Therefore, transition economies have looked very attractive for foreign 
investors in recent years. This may explained the fast accumulation of foreign capital in 
these transition economies. The results of the study support previous studies in the 
literature. Foreign direct investments are crucial for all economies but foreign direct 
investments are critical in the developments of transition economies.  
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Özet 
İşletme yöneticilerinin kişisel özellikleri ve üstlendikleri roller hem yerel, hem de 

uluslararası literatürde birçok çalışmaya konu olmuştur. Yine de, Türkiye’de faaliyet 
gösteren işletmelerin yöneticileri hakkında yapılan çalışmaların sayısı yetersiz 
kalmaktadır. Bu çalışma, Mintzberg’in yönetsel roller yaklaşımına dayalı olarak 
Bursa’da faaliyet gösteren işletmelerdeki yöneticilerin üstlendikleri rolleri ortaya 
koyma iddiasındadır. Elde edilen bulgulara göre yöneticilerin öncelikli olarak 
kişilerarası (lider) ve bilgilendirici (nezaretci) rollerini sergiledikleri saptanmıştır.  

Anahtarkelimeler: Bursa, yönetici rolleri, yönetici profili 

Abstract 
Although many studies focus on roles and profiles of the managers in the 

literature, the roles and the profiles of the managers in Turkish business system has 
been remained unexplored. This study aims to reveal roles of managers from Bursa 
based on Mintzberg’s managerial roles categories: interpersonal, informational and 
decisional roles. According to the findings that managers prominently play 
interpersonal (leader) and informational (monitor) roles.  

Keywords: Bursa, roles of managers, profile of managers 
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başlıklı Yüksek Lisans tezi esas alınarak hazırlanmıştır. Çalışmanın ilk versiyonu 9th International 
Strategic Management Conference’ta bildiri olarak sunulmuştur.  
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Extensive Summary 

Introtuction 
The Managerial Roles Approach which is one of the newer approaches to 

management analysis has been popularized by Henry Mintzberg. Mintzberg(1975) 
introduced his ‘’role theory’’ in management literature. According to Mintzberg, there 
was no chance of explaining what managers really do by current perceptions. He also 
accentuated that the literature about manager’s job was lack of proof and not only this 
lack of proof but also the fact that the actual evidences of previous studies were exactly 
the opposite, entailed the need to disregard this perception (Mintzberg, 1973, p.4). 
Mintzberg, carried studies on managers who manages 5 different fields such as 
consulting company, technology company, consumer goods company, hospital and 
school. He observed the tasks the managers were engaged and he generated his role 
theory at the end of these observations. According to the theory, he retained that the 
managers undertook 10 roles and explained these roles in his book ‘’Mintzberg on 
Management: Inside Our Strange World of Organizations’’, which was published in 
1990. With reference to this, the 10 roles were gathered under 3 categories as 
interpersonal (figurehead, leader, liaison), informatioanl (monitor, disseminator, 
spokesperson) and decisional (entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, 
negotiator). 
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Tablo 1: Mintzberg’s Taxonomy on Role of Managers 

Category Role 

Interpersonel Figurehead 
Leader 
Liaison 

Informational Monitor 
Disseminator 
Spokesperson 

Decisional Entrepreneur 
Disturbance Handler 
Resource Allocator 
Negotiator 

Mintzberg, H. ,1973, The Nature of Managerial Work, New York, Harper and Row, 1973, pp. 92 – 
93’ten aktaran Richard L. Draft, Management, 1994, pp. 25; Mintzberg, H. 1990 “The Manager’s Job: 
Folklore and Fact”, Harward Business Review, pp. 49 – 61 

Methodology, Data Collection  
The primary aim of this study is to describe the managers’ roles in Turkish firms 

based in Bursa. In this context, it is tried to explain the managerial roles and profiles 
120 of Bursa firms which took place in ‘’Anatolian 500’’ list prepared by Ekonomist in 
2012. In this sense, survey method is employed to the top management (general 
mamager, manager, vice manager) and it is aimed to characterise the projection of the 
Managerial Roles Theory of Mintzberg, which are classified in 3 groups, on the firms 
that run business in Bursa.  

Our research adapts survey based data collection. In the scope of the research a 
two-part survey is formed. The first part of the survey form involves 21 questions 
regarding both the firm and the features of the managers. As for the second part, a 7 
dimension Likert Scale, which is used in a former study of Sharpe (1993), involving 46 
questions and aiming at classifiyng the managers’ profiles in the sense of their roles in 
their firms is adapted and used. 

Relevant survey forms are conveyed to top management (general manager and 
vice manager), 98 valid responses are obtained. These survey forms are analysed 
through SPSS programme. 

Findings 
In the sense of the evaluations of the survey forms, tables 5 demonstrate the 

managers’ roles in Bursa according to their perspective of order of importance while 
fulfilling their positions. In this table, managerial roles are classified into 6 groups 
although the Mintzberg classification involves 10 groups. Disseminator, disturbance 
handler and negotiator roles are excluded. In the afore mentioned table Sharp (1993) 
classified the roles in 6 groups and categorized the tasks that correspond to each role in 
this context. 
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Table 5: Descriptive Statistics 

Statistics 

  
Leader Liaison Monitor Spokesperson Entrepreneur 

Resource 
Allocator 

N Valid 94 94 93 93 94 90 

Invalid 4 4 5 5 4 8 

Means 6,19 5,97 6,06 6,00 5,98 5,79 

Std. Deviation ,60954 ,68750 ,604 ,64268 ,69553 ,571 

According to the findings of the research that although the managers perform all 
6 roles that are included in the table, they primarily demonstrate leader, monitor and 
spokesperson in terms of means. 

Conclusion 
The primary finding of this research is the fact that interpersonal (leader) and 

informational (monitor) roles of Mintzberg classification constitutes great importance 
for the managers of the firms in Bursa that are included in our research. Besides, gender, 
managerial tenure, education and the relation between managerial roles and managerial 
titles are investigated. It is verified that there is no statistically significant difference 
between gender, managerial title, managerial tenure and undergraduate faculty and 
managerial roles. 
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Giriş 
Yönetici profillerinin ve rollerinin önemi 1950’li yıllarda Carlson’ın bir 

çalışmasıyla birlikte anlaşılmaya başlanmıştır. O tarihten günümüze kadar bu alanda 
farkındalık artıp çeşitli araştırmalar (Wheelen and Snyder, 1981; Wright vd., 1992; 
Broadbridge, 1999; Boone and Kurtz, 2001; Behehstifar vd., 2012; Yue, 2012)  
yapılmış olsa da yönetim literatüründeki çalışmaların sayısı, özellikle yerel bağlam 
dikkate alındığında, yetersiz kalmıştır. Özellikle Türkiye’deki yönetici profillerini ve 
rollerini irdeleyen çalışmalar (Burgaz, 1997; Gökçe ve Şahin, 2003; Bayat, 2005; 
Bayram 2011) oldukça sınırlıdır. Türkiye’de son yıllarda İstanbul dışındaki girişimciler 
ve işletmeler anlamlı bir çıkış ve ivme yakalamıştır. Bu ekonomik yükseliş, başarılı 
Anadolu işletmelerinde görev yapan yöneticilerin profillerini ve rollerini derinlemesine 
inceleme yönünde motivasyon oluşturmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminden bu 
yana ekonomik aktiviteler bağlamında çok önemli bir yeri olan Bursa ilinin, 2012 
yılında 120 adet işletmesiyle Anadolu’nun en başarılı 500 işletmesi arasında yer almayı 
başarması bu sanayi şehrinin ekonomik olarak son derece hızlı bir ivmeyle yükselişe 
geçtiğinin bir kanıtıdır. Bu nedenle İstanbul dışında yükselen bu işletmeleri yöneten 
yöneticilerin kişilik özelliklerinin detaylı bir şekilde araştırılıp ortaya çıkarılmaya 
çalışılması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, yöneticilerin rollerini ve profil 
özelliklerini ortaya çıkarabilme amacıyla örnekleme dâhil olan 120 başarılı Bursa 
işletmesinin yöneticilerine odaklanılmış, Mintzberg’in yönetici rolleri kuramına göre 
yöneticilerin sergiledikleri rolleri belirlenmeye çalışılmıştır. 

1. Yönetici Rolleri Kavramı  
Rol denildiğinde bir işi yapmakla yükümlü olan kişinin üstlenmesi gereken 

görevler anlaşılmaktadır. Her görevin kendine ait bir rol tanımlaması vardır ve bu 
görevi icra eden kişi ve/veya kişilerden bu rolü hakkıyla yerine getirmesi 
beklenmektedir. İşletmelere gelindiğinde, genel olarak örgütler içerisinde her yönetim 
kademesi için uygun olan bir rol kalıbı söz konusu olmasına rağmen, ülkemiz yönetim 
anlayışında otorite, güç ve yetki ilişkisi karışıktır (Gökçe ve Şahin, 2003, s. 146). Rol 
tanımlamasında bu tür karışıklıklar ve belirsizlikler bulunması, uzun vadede 
işletmelerin performansını olumsuz yönde etkileyerek istenmeyen sonuçların ortaya 
çıkmasına sebep olabilmektedir. Bu bağlamda, yöneticilerin rol algısı ve bu rollerden 
hangisini ya da hangilerini sergilediklerinin tespit edilerek başarılı olan örgütlerin 
temelinde yatan insan faktörünün derinlemesine incelenmesi önem teşkil etmektedir.  

Her ne kadar yöneticilerin sahip olması gereken belirli özellikler çeşitli 
araştırmacılar tarafından ortaya konmuş olsa da, bu özellikleri yönetim kademeleri 
bağlamında değerlendirmek onları daha anlaşılır kılmaktadır. Genellikle literatürde üç 
farklı yönetim kademesinden bahsedilir. Bunlardan ilki üst kademe yönetim ve 
yönetici, ikincisi orta kademe yönetim ve yönetici ve üçüncüsü alt kademe yönetimdir. 
Üst kademe yönetim, genellikle tepe yönetim olarak adlandırılmaktadır. Bu tip 
yöneticileri örgütün bütününe yön vermekle sorumludur. Yetkinin en üst seviyede 
olduğu bu kademede işletmenin yönetim sorumluluğunu taşıma, misyon, vizyon ve 
stratejilerini belirleme, işletmeyi temsil etme görevleri yerine getirilmektedir. Ayrıca 
üst yönetim, örgütün kendi kültüründen kaynaklanan etkin davranış biçiminin fiilen 
uygulanmasını da sağlamaktadır (Drucker; 1997). Tepe yönetimde, yönetim kurulu 
başkanı, yardımcı ve üyeleri, başkan, genel koordinatör, genel müdür ve yardımcıları 
yer almaktadır. Üst kademe yönetimde, görevlerin gereğini yerine getirebilme açısından 
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kavramsal yetenek ön plandadır (Ataman, 2001, s. 17). Orta kademe yönetim tepe 
yönetim tarafından belirlenmiş genel amaçların gerçekleştirilmesine yönelik uygulama 
planlarının geliştirildiği; alt kademe yöneticilerin çalışmalarının koordine edildiği ve 
uygulamaya yönelik çok sayıda işin yapıldığı yönetim kademesidir. Ayrıca bu 
kademedeki yöneticiler işletmenin ilk kademe yöneticilerinin de dahil olduğu en alttaki 
insan kaynağıyla, en üst yönetim arasındaki ilişkileri sağlarlar (Bayat, 2005).  Orta 
kademe yönetimde yer alan yöneticiler, bölüm müdürü, fabrika müdürü, daire başkanı, 
idare amiri gibi unvanlarla anılmaktadır ve bu yönetim kademesinde teknik bilgi ve 
yetenekten ziyade beşerî yeteneğe ihtiyaç duyulmaktadır. Alt kademenin bizatihi 
gerçekleştireceği operasyonların plan ve programı bu evreyle ilgilidir (Ataman, 2001, s. 
18). Alt kademe yönetim ise işleri fiilen gerçekleştiren işçilerin teknik, ticarî ya da büro 
personelinin yönetiminden birinci derecede sorumlu olan yöneticilerin oluşturduğu 
yönetim kademesidir. Bu yönetim kademesinde, yöneticilerin faaliyetleri büyük ölçüde 
teknik nitelikli olmakla birlikte çok az bir kısmı idarî niteliklidir (Ataman, 2001, s. 18). 
Alt kademe yönetimi oluşturan yöneticiler ise şef, amir, formen, ustabaşı, usta gibi 
unvanlara sahiptir. Her üç kademede görev yapan yöneticilerin sergilemesi gereken 
rollerin ve sahip olması gereken yeteneklerin de belirlenip benimsenmesi önemlidir. 
Tepe yönetimde görev alan yöneticiler üst olarak sergilemeleri gereken rolleri 
sergilerken orta kademe ve alt kademe yöneticiler ise kendi sorumluluklarına paralel 
rolleri sergilerler.  

Yöneticinin rolleri ile ilgili çalışmalar özelikle Mintzberg’in çalışmalarıyla önem 
kazanmış ve bu konuyla ilgili yapılan birçok çalışma (Miner, 1976; McCarthy, 2000; 
Masry vd. , 2006; Jung ve Sosik, 2006; Seebungkerd ve Phornprapha, 2007; Ramezani 
vd. 2011) Mintzberg’in çalışmasını referans almıştır. Literatürde yönetici rollerine 
ilişkin yapılan çalışmalara bakıldığında ise; McConkey C. ve Short L. (2008) 
çalışmalarında Mintzberg’in belirlediği 10 yönetici rolünü girişimciler üzerinde 
inceleyerek bunlardan hangilerini üstlendiklerini, üstlendikleri rollerin onları göz ardı 
ettikleri rollerden daha başarılı kılıp kılmadığını araştırmışlardır. Çalışmanın bulguları 
girişimcilerin başlıca üstlendikleri rolün girişimci rolü olarak öne çıktığını, irtibat 
uzmanı ve gözlemci rollerinin de girişimciler tarafından önemli ölçüde benimsendiğini 
ortaya koymaktadır. Bilgi sistemleri yöneticileri üzerine Ives ve Olson (1981: 55) 
tarafından hazırlanan bir çalışmada ise Mintzberg sınıflandırması bağlamında ele 
alındığında yöneticilerin ağırlıklı olarak stratejik planlama ve yönetim kontrolü 
faaliyetlerine yöneldikleri, operasyonel kontrol alanında ise fazla faal olmadıkları öne 
sürülmüştür. Yöneticiler bilgi toplamak amacıyla irtibat sağlamaktadırlar ve dolayısıyla 
müzakerecilik ve sözcülük rollerini çok az üstlenmektedirler. Shahmandi vd. (2011: 49-
50) dünyaca ünlü üniversitelerin rektör, dekan ve yardımcıları gibi akademik liderler 
üzerine yaptıkları çalışmalarında özellikle yöneticilik bölümlerinde okuyan öğrencilerin 
Mintzberg’in sunduğu rollerden liderlik, müzakerecilik ve problem çözücülük gibi 
belirli birkaç tanesini mutlaka üstlenmelerini ve aynı şekilde onlara eğitim veren 
akademik liderlerin de bu rolleri en iyi şekilde üstlenip uygulamalarının gerekliliğini 
önemle vurgulamışlardır. Gottschalk (2002: 3), Norveç’teki yöneticiler üzerine 
yürütmüş olduğu bir çalışmasında bu rollerden girişimcilik rolünün ağırlıklı olarak 
benimsendiğini tespit etmiştir.  

Yerel literatürde yapılan çalışmalar yönetici rolleri yerine daha çok yöneticilerin 
demografik profilleri üzerine yoğunlaşmıştır. Buğra ve Üsdiken (1997) ihracata dayalı 
faaliyet gösteren işletmelerin üst düzey yönetici olarak mühendislik eğitimi almış 
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kişilerden oluştuğunu belirtmekte, Yamak ve Üsdiken (2006), 1980 sonrasına 
odaklandıkları çalışmalarında dönemin ihracat ağırlıklı faaliyetlere yer veren 
işletmelerinin çoğunlukta olmasından ötürü yabancı dile hâkim, değişimlere çabuk 
adapte olabilecek ve firma içerisinde uygulayabilecek kapasitede olan genç yöneticileri 
tercih ettiklerini vurgulamaktadır. Çeşitli çalışmaların örnekleminde yer alan 
yöneticilere ilişkin profil bilgilerini içerdiği bilinse de yönetici rollerine ilişkin bir 
çalışmanın yapılmamış olması çalışmanın motivasyonunu oluşturmaktadır. 

2. Mintzberg’e Göre Yönetsel Roller 
Mintzberg 1975 yılında yönetim literatürüne ‘’yönetici rolü’’nü sunmuştur. 

Mintzberg’e göre yöneticilerin gerçekte ne yaptıklarını açıklamak mevcut anlayışlarla 
mümkün olmamaktadır. Yöneticilerin işine yönelik yazılanların kanıtlardan mahrum 
olduğunu ve yalnızca bu kanıt eksikliğinden dolayı değil, aynı zamanda yapılan 
araştırmalar sonucunda tanımlanan görevlerin tam tersinin ispatlanmış olmasından 
dolayı da bu anlayışı göz ardı etmek gerektiğini vurgulamıştır (Mintzberg, 1973, p. 4). 
Mintzberg, rol teorisini geliştirirken 5 farklı alandaki yöneticiler (danışma işletmesi, 
teknoloji işletmesi, tüketici ürünleri işletmesi, hastane ve okul) üzerinde çalışma 
yapmış, beş gün süresince bu yöneticilerin meşgul oldukları görevleri gözlemlemiş ve 
bu gözlemler sonucunda rol teorisini oluşturmuştur. Bu teoriye göre yöneticilerin 10 rol 
sergilediklerini tespit etmiş ve bu rolleri ayrıntılı olarak açıklayarak, “Mintzberg on 
Management: Inside Our Strange World of Organizations,” (Yönetimde Mintzberg: 
Garip Örgütsel Dünyamızın İçerisi) isimli kitabında (1990) bilim dünyasına sunmuştur. 
Buna göre tespit edilen 10 rol toplamda 3 başlık altında kategorize edilmiş ve Tablo 
1’de sunulmuştur.  

Tablo 1: Mintzberg’in Yönetim Rolleri Sınıflandırması 
Kategori Rol 
Kişilerarası Yol Gösterici 

Lider 
İrtibat Uzmanı 

Bilgilendirici Nezaretçi 
Bilgi Aktarıcı 
Sözcü 

Karar verici Girişimci 
Kriz Yöneticisi 
Kaynak Dağıtıcısı 
Müzakereci 

Mintzberg, H. ,1973, The Nature of Managerial Work, New York, Harper and Row, 1973, pp. 92 – 
93’ten aktaran Richard L. Draft, Management, 1994, pp. 25; Mintzberg, H. 1990 “The Manager’s Job: 
Folklore and Fact”, Harward Business Review, pp. 49 – 61 

2.1. Kişilerarası Roller 
Mintzberg’in sınıflamasında ilk kategori kişiler arası rollerdir. Bu bağlamda 

kişilerarası roller; (1) temsil/yol gösterici rolü, (2) lider rolü ve (3) irtibat sağlama rolü 
olarak ele alınmaktadır. Temsil rolü dendiğinde yöneticinin astları tarafından izlenen ve 
örnek alınan bir figür olduğu vurgulanmak istenmiştir. Bir otorite figürü olarak yerine 
getirmesi gereken hem sosyal hem de yasal yükümlülüklerin bilincinde olma rolüdür. 
(Mintzberg, 1990).   
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Tablo 2: Kişilerarası Yönetici Rol ve Faaliyetleri 
Rol Örnek Faaliyetler 
Yol Gösterici -Yeni fabrikalar için kurdele kesme törenine 

katılma, 
-Ziyaretçileri karşılamak gibi törensel faaliyetleri 
yerine getirme, 
-Resmi evrakları imzalama 

Liderlik -Astları yönetme ve motive etme, geliştirme, 
danışmanlık, 
-Astlarla iletişim kurma, 
-Çalışanları cesaretlendirme (verimliliği artırmak 
için) 

İrtibat Uzmanı -Hem örgüt içinde ve hem de örgüt dışındaki 
bilgi bağlantılarını kurma, 
-E-posta gönderme, 
-Telefonla görüşme, 
-Toplantılar, 
-Farklı iki proje grubu faaliyetlerini kontrol etme 

Mintzberg, H. ,1973, The Nature of Managerial Work, New York, Harper and Row, 1973, pp. 92 – 
93’ten aktaran Richard L. Draft, Management, 1994, pp. 25; Mintzberg, H. 1990 “The Manager’s Job: 
Folklore and Fact”, Harward Business Review, pp. 49 – 61 

Lider rolü, yöneticinin yönetim takımı için liderliğini gösterip onları en doğru 
şekilde yönlendirme eylemini gerçekleştirdiği roldür. Bu noktada yönetilen takımın tüm 
elemanlarının performanslarının ve sorumluluklarının yönetilmesi ve dolayısıyla bu 
rolün hakkıyla ifa edilmesi büyük önem arz eder İrtibat sağlama rolünde ise 
yöneticilerden hem iç hem de dış çevreleriyle etkili iletişim kurarak örgüte fayda 
sağlayacak bir irtibat ağı kurmaları beklenmektedir (Mintzberg, 1990).   

2.2. Bilgilendirici Roller 
Bir diğer rol kategorisi ise iletişimsel/bilgilendirici rollerdir. Bilgilendirici roller 

denildiğinde yöneticinin izleme/nezaret etme, yayma-dağıtma/bilgi aktarma ve 
konuşma yapma/sözcü rolleri sıralanmaktadır. İzleme ya da nezaretçi rolü, yöneticinin 
yalnızca astlarını gözlemlemesini değil aynı zamanda örgüt içi ve dışındaki gelişmeleri 
takip ederek bu gelişmeler doğrultusunda gerekli değişiklikleri sağlamasını gerektiren 
bir roldür. Takip edilen gelişmelerden elde edilen bilgilerin astlarla paylaşılarak onları 
gerektiği gibi yönlendirmek de yayma-dağıtma rolünün bir parçasıdır. Konuşma 
yapma/sözcülük rolü ise sorumlu olunan departman/birim adına sözcü konumunda 
olmak ve hem örgüt içerisindeki diğer departman/birimlere hem de örgüt dışı çevrelere 
gösterilen faaliyetlerle ilgili bilgi vermektir. 

Tablo 3: Bilgilendirici Yönetici Rol ve Faaliyetleri 
Rol Örnek Faaliyetler 
Nezaretçi Bilgi araştırma ve elde etme, 

Dergileri tarama, 
Kısa not ve rapor gönderme, 
Personel bağlantılarını koruma, 
Geliştirmelerle yan yana olmak için endüstri raporlarını taramak. 

Bilgi Aktarıcı Diğer örgüt üyelerine bilgiyi sevk etmek, 
Kısa not ve rapor gönderme, 
Telefon görüşmeleri yapma 

Sözcü Konuşmalar, raporlar ve kısa notlarla bilgiyi dışarıdakilere nakletme, 
Gelişen / genişleyen planları tartışmak için konuşma yapma. 

Mintzberg, H. ,1973, The Nature of Managerial Work, New York, Harper and Row, 1973, pp. 92 – 
93’ten aktaran Richard L. Draft, Management, 1994, pp. 25; Mintzberg, H. 1990 “The Manager’s Job: 
Folklore and Fact”, Harward Business Review,  pp. 49 – 61 
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2.3. Karar Verici Roller 
Üçüncü ve son rol kategorisine gelindiğinde karar verici rollerden bahsetmek 

gerekir. Girişimci, karışıklık giderici, kaynak ayırıcı ve müzakereci roller bu kategori 
altında toplanmıştır. Yöneticinin en önemli görevlerinden biri, sürekli değişen ve 
gelişen küresel pazar ekonomisinde değişime duyarsız kalmayarak gerekli değişimleri 
kendi işletmesinde de uygulamak, hatta gerekirse bizzat değişimi yaratarak takımına 
öncü olmaktır. Girişimcilik rolü bunu gerektirmektedir. Yöneticinin astlarını iyi 
tanıyarak onları sahip oldukları yeteneklere göre en faydalı olabilecekleri işlere 
dağıtmaları kaynak ayırıcı rolünün gereklerinden biriyken işletmesinin sahip olduğu 
nakit para, malzeme gibi kaynakları uygun şekilde dağıtmak da yine bu rolün bir 
gereğidir (Koçoğlu, 2010, ss. 13-14) 

Tablo 4: Karar Verici Yönetici Rol ve Faaliyetleri 
Rol Örnek Faaliyetler 
Girişimci Yenilik için yeni fikirler geliştirme, 

Projeleri başlatma 
Kriz Yöneticisi 
ve Müzakereci 

Tartışmalar ya da krizler süresince doğru eylemi yapma ya da doğru adımı atma, 
Astlar arasındaki yatışmayı çözümleme, 
Çevresel krizlere uyum 

Kaynak Dağıtıcı Kaynakları kimin kullanacağına karar verme, 
Program bütçe ve öncelikleri belirleme, 
Bütçe taleplerini gözden geçirme ve düzeltme, 
İşçi birlikleri (sendikaları) ile anlaşmaya varma, 
Sendika anlaşmalarının görüşmesi süresince bölümü temsil etme, 
Satışlar, satın alma ve bütçelerle ilgili görüşmelerde bölümü temsil etme, 
Bölümsel kararları, ilgilileri açıklama. 

Mintzberg, H. ,1973, The Nature of Managerial Work, New York, Harper and Row, 1973, pp. 92 – 
93’ten aktaran Richard L. Draft, Management, 1994, pp. 25; Mintzberg, H. 1990 “The Manager’s Job: 
Folklore and Fact”, Harward Business Review, pp. 49 – 61 

Her işletmenin kendi içerisinde karşılaştığı bir takım problemlerin olması son 
derece normaldir. Önemli olan yöneticinin karışıklık giderici rolünü en iyi şekilde 
üstlenerek bu problemleri çözebilmesi ve sorumluluğu astlarının üzerine yıkmayarak 
kendi üzerine alabilmesidir. Yönetilen takımın uygulamak istediği yöntemlerin tartışılıp 
uygulama sürecinin ortaya çıkarılma aşamasında yapılması gerekenleri müzakere etmek 
de yöneticinin bir diğer rolüdür. Önemli kararların yönetilen takımla, departmanın 
tamamı ile ya da tüm örgüt kapsamında alınması gerektiğinde yöneticinin müzakereci 
rolünü etkili bir şekilde üstlenmesi gereklidir (Mintzberg, 1990, pp. 49-61). Kişilerarası 
ilişki ve etkileşim, bilgilendirici olma ve karar verici olma rolleri başarıda yöneticilerin 
ve yönetici rollerinin önemini ortaya koymaktadır. İşletmeler için stratejik hedefler olan 
değişim, büyüme, karlılık, varlığını sürdürmenin yönetsel rollerle de ilişkili olduğu 
açıktır.  
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3. Mintzberg’in Yönetim Rolleri Yaklaşımı Bağlamında Bursa İşletmelerinde 
Araştırma 

3.1. Amaç ve Kapsam 
Bu araştırmanın amacı Türk işletmelerinde yönetici rollerini Bursa’da faaliyet 

gösteren işletmeler temelinde ortaya koymaktır. Bu çerçevede 2012 senesinde 
Ekonomist dergisi tarafından hazırlanan ‘’Anadolu 500’’ listesinde yer alan 120 Bursa 
işletmesinin yöneticilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda yönetici rolleri ve 
profilleri açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çerçevede işletmelerdeki tepe yöneticilere 
(genel müdür, müdür, müdür yardımcıları) anket formu uygulanmış ve Mintzberg’in 3 
grupta sınıflanan yönetsel rollerinin Bursa’da faaliyet gösteren işletmelerdeki izdüşümü 
saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca yöneticilerin, bu üç ana rollerin alt bileşenlerinden 
hangilerine daha çok yöneldikleri de araştırılmıştır. Yanı sıra, bulgular kısmında çeşitli 
kontrol değişkenleri ile yönetici rolleri arasındaki ilişkilere ilişkin sonuçlara da yer 
verilmiştir. 

3.2. Yöntem 
Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden ankete dayalı veri toplamayı 

benimsemiştir. Araştırma kapsamında veri elde etme aracı olarak iki bölümden oluşan 
bir anket formu oluşturulmuştur. Anket formunda ilk bölümde hem işletmeyle, hem de 
yöneticinin özellikleri ile ilgili 21 adet soru bulunmaktadır. İkinci bölümde ise 
Sharpe’nin (1993) bir çalışmasında kullanılan 46 sorudan oluşan ve yönetici profillerini 
işletmedeki rolleri bağlamında sınıflandırmayı hedefleyen 7’li bir Likert ölçeği adapte 
edilerek kullanılmıştır. 1’den 7’ye kadar olan cevap seçeneklerinde 1 numara ‘’hiç 
önemli değil’’ ifadesine karşılık gelirken 7 numara ‘’çok önemli’’ ifadesine karşılık 
gelmektedir. Çalışma kapsamında tüm sektörlerde faaliyet gösteren işletmeleri dâhil 
etmeye büyük özen gösterilmiştir. Anketlerin büyük bir kısmı elektronik posta yoluyla 
ulaştırılırken bir kısmı faks aracılığıyla ulaştırılmıştır. Elektronik posta adresleri ve faks 
numaraları geçersiz olan işletmelere ise elden verilmiştir. 2012 yılına ait Anadolu 500 
listesinde Bursa ilini temsil eden 120 işletmenin üst kademe yöneticilerine (genel 
müdür ve yardımcıları) ilgili anket formları gönderilmiş, toplamda 98 adet geçerli 
dönüş sağlanmıştır. Anket formları SPSS paket  programı ile analiz edilmiştir.  

3.3. Bulgular 
Anketlerden elde edilen sonuçlara göre değerlendirildiğinde, 5-11 numaralı 

tablolar Bursa’da bulunan yöneticilerin rollerini, işlerini icra ederken yerleştirdikleri 
önem sırasına göre göstermektedir. Bu tabloda yönetici rolleri, Mintzberg’in 
sınıflandırması 10 gruptan oluşmasına rağmen 6 grup olarak kategorize edilmiştir. Yol 
Gösterici, Bilgi Aktarıcı, Kriz Yöneticisi ve Müzakereci rolleri dâhil edilmemiştir. 
Bunun sebebi Sharp’ın (1993) çalışmasında bu dört rolün sadece belirli yönetim 
seviyelerinde ve belirli yönetim işlevlerinde yer bulabileceğini vurgulaması ve kendi 
çalışmasında da 6 rol üzerinden değerleme yapmasıdır. Bahsi geçen çalışmada Sharp 
(1993) rolleri yine 3 ana grupta ancak 6 alt kategoride sınıflandırmıştır. 
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Tablo 5: Ölçeğin Tanımsal İstatistikleri 

İstatistikler 
  

Lider 
İrtibat 
Uzmanı Nezaretçi Sözcü Girişimci 

Kaynak 
Dağıtıcısı 

N Geçerli 94 94 93 93 94 90 
Geçersiz 4 4 5 5 4 8 

Ortalama 6,19 5,97 6,06 6,00 5,98 5,79 
Std. Sapma ,60954 ,68750 ,604 ,64268 ,69553 ,571 

Çalışmanın bulgularına göre yöneticiler tabloda yer alan 6 rolün her birini 
performe etmelerine rağmen ortalamalar açısından en çok lider, nezaretçi ve sözcü 
rollerini yerine getirmektedir. Kişiler arası rollerden olan lider rolü daha çok astlar 
üzerinde kontrol ve onları yönlendirmeyi karşılamaktadır. Bilgilendirici rolü 
bağlamında bakıldığında ise nezaretçi ve sözcü rolünün öne çıktığı anlaşılmaktadır. 
Yöneticilerin işleriyle ilgili bilgi toplamayı, bilgilerini astlarıyla paylaşmayı ve aynı 
zamanda bilgi fazlasının üstesinden hem işletmeyi hem de astlarını gözlemleyerek 
gelmeyi önemli buldukları görülmektedir. Sözcü rolü bağlamında ele alındığında ise, 
yöneticilerin firma adına konuşma eylemini de yerine getirdikleri ortaya çıkmaktadır. 
Karar verme rolleri ise nispi olarak daha az yerine getirilmektedir. 

Çalışmanın bu kısmında cinsiyet, mezun olunan fakülte, yönetsel pozisyon ve 
yönetimde görev süresi ile yönetsel roller arasındaki ilişkiye yönelik analizlerden 
bahsetmek mümkündür.  

Tablo 6: Cinsiyetin Roller Üzerindeki Etkisi (Bağımsız Test Ortalamaların Eşitliği 
İçin T-Testi) 

Yönetici Rolü Boyutu Cinsiyet Ortalama T Değeri 
Lider Erkek 6,28 1,565 

Kadın 6,09 Sig.(,121) 
İrtibat Uzmanı Erkek 5,91 ,306 

Kadın 6,11 Sig.(,760) 
Nezaretçi Erkek 5,98 -1,641 

Kadın 6,18 Sig.(,104) 
Sözcü Erkek 6,02 -1490 

Kadın 5,97 Sig.(,140) 
Girişimci Erkek 6,02 ,299 

Kadın 5,97 Sig.(,766) 
Kaynak Dağıtıcısı Erkek 5,89 1,542 

Kadın 5,70 Sig.(,127) 
Parantez içerisindeki değerler ‘’p’’ değerlerini, yani marjinal anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 
p<0,05 anlamlılık seviyesi 

Öncelikle cinsiyetin yönetici rolleri üzerindeki etkisine bakılmış ancak anlamlı bir 
etkiye rastlanılmamıştır.  



 
 

N. Rüzgar – M. Kurt 5/4 (2013) 35-49 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 43

Tablo 7: Mezun Olunan Fakültenin Roller Üzerindeki Etkisi (Bağımsız Test 
Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi) 

Yönetici Rolü Boyutu Mezun Olunan Fakülte Ortalama 
T Değeri 

Lider İİBF 6,23 -,392 
Sig.(,696) Diğer 6,18 

İrtibat Uzmanı İİBF 6,03 1,363 
Sig.(,177) Diğer 6,12 

Nezaretçi İİBF 6,02 ,843 
Sig.(,401) Diğer 6,12 

Sözcü İİBF 5,96 ,768 
Sig.(,444) Diğer 6,15 

Girişimci İİBF 5,88 1,516 
Sig.(,133) Diğer 6,12 

Kaynak Dağıtıcısı İİBF 5,72 1,261 
Sig.(,211) Diğer 5,88 

Parantez içerisindeki değerler ‘’p’’ değerlerini, yani marjinal anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 
p<0,05 anlamlılık seviyesi 

Çalışmada mezun olunan fakülte ile sergilenen yönetici rolleri arasından anlamlı 
bir ilişki olup olmadığına bakılmış, tablodan anlaşılacağı üzere yöneticilerin farklı 
fakültelerden mezun olmuş olmaları ile sergiledikleri roller arasında doğrudan bir ilişki 
bulunmadığı görülmüştür. Yine de ortalamalar itibariyle İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi mezunlarının daha düşük olması dikkat çekicidir. 

Tablo 8: Yönetsel Pozisyonun Roller Üzerindeki Etkisi (Bağımsız Test 
Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi) 

Yönetici Rolü Boyutu Yönetici Tipi Ortalama T Değeri 
Lider Yönetici 6,15 1,874 

Yönetici Yardımcısı 6,46 Sig.(,064) 
İrtibat Uzmanı Yönetici 6,03 -1,728 

Yönetici Yardımcısı 5,85 Sig.(,088) 
Nezaretçi Yönetici 6,06 ,452 

Yönetici Yardımcısı 6,14 Sig.(652) 
Sözcü Yönetici 6,05 -,980 

Yönetici Yardımcısı 5,71 Sig.(,330) 
Girişimci Yönetici 5,97 ,867 

Yönetici Yardımcısı 6,13 Sig.(,396) 
Kaynak Dağıtıcısı Yönetici 5,79 -,023 

Yönetici Yardımcısı 5,79 Sig.(,982) 
Parantez içerisindeki değerler ‘’p’’ değerlerini, yani marjinal anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 
p<0,05 anlamlılık seviyesi 

Tablo 8’de sunulan sonuçlar yönetici ya da yönetici yardımcısı olarak görev 
yapmanın katılımcıların sergiledikleri yönetici rolleri üzerinde anlamlı bir etkisi 
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olmadığını göstermektedir. Ortalamalar açısından bazı boyutlarda yönetici 
yardımcılarının daha yüksek rakamlarla temsili dikkat çekmektedir. 

Tablo 9: Yöneticilik Yapılan Sürenin Roller Üzerindeki Etkisi 

Yönetici Rolü  F 
Lider 2.464 

Sig.(,003) 
İrtibat uzmanı 1.324 

Sig.(,238) 

Nezaretçi 1,773 
Sig.(,052) 

Sözcü 1,278 
Sig.(,241) 

Girişimci 1,405 
Sig.(,214) 

Kaynak Dağıtıcısı ,863 
Sig.(,612) 

Parantez içerisindeki değerler ‘’p’’ değerlerini, yani marjinal anlamlılık düzeylerini göstermektedir. 
p<0,05 anlamlılık seviyesi 

Yöneticilik yapılan sürenin sergilenen roller üzerindeki etkisine bakıldığında p 
değerleri 0,05’ten büyük olduğu için anlamlı bir istatistiksel fark tespit edilmemiştir. 

Yukarıda bahsedilen kontrol değişkenleri açısından bir farklılaşmanın 
olmamasının, yönetsel pozisyonların geniş bir yelpazede ele alınmamış olmasından 
(sadece genel müdür ve genel müdür yardımcıları) kaynaklandığı akla gelmektedir. Bu 
argüman, örneklemin orta kademe yöneticileri ve alt kademe yöneticileri de 
kapsayacağı bir durumda farklılaşmaların ortaya çıkabileceğini akla getirmektedir. 

4. Sonuç 
Yöneticilerin ne tür roller sergilediklerinin tespit edilmesi ile hangi alt rollerde 

daha etkili olabildikleri belirlemek önemlidir. Bu çalışmada Mintzberg’in 
sınıflandırması bağlamında yöneticiler tarafından sergilenen rollere dair elde edilen 
bulgulara yer verilmiştir. Çalışmanın temel sonucu Bursa ilinde faaliyet gösteren ve 
çalışmaya dahil olan işletmelerdeki yöneticilerin Mintzberg’in yönetici rolleri 
sınıflamasından kişilerarası (lider) ve bilgilendirici (nezaretci) rollerine önem 
vermesidir. Yöneticilerin astlar üzerinde belirleyici bazı süreçlere sahip olmasına da 
karşılık gelen lider rolünün öne çıkması, güç mesafesinin yüksek olduğu bir kültür olan 
ülkemizde yöneticilerin daha da öne çıktığı bir yapıyı ortaya koyması açısından ilginç 
görünmektedir. Bilgilendirici rollerden olan nezaretçi rolü ise iş çevresindeki 
gelişmeleri işletme içine aktarmakla ilgilidir. Bu rolün yöneticilerce önemsenmesi, 
işletmelerin oldukça dinamik bir çevrede faaliyetlerini sürdürdüğünü akla getirmektedir. 
Yanı sıra, bu çalışmada cinsiyet, yönetsel görev süresi, eğitim ve yönetsel unvanlarla 
yönetsel roller arasındaki ilişki araştırılmıştır. İstatistiksel testlerin sonuçları ile cinsiyet, 
yönetsel unvan, yönetsel görev süresi ile mezun olunan fakülte ile yönetsel roller 
arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 
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Uluslararası literatürde yönetici rollerine ilişkin bugüne kadar yapılmış çeşitli 
çalışmalar mevcuttur. Ancak ulusal alanda bu konuda esas alınabilecek yayın kısıtlılığı 
bu çalışmanın sonuçları üzerinden bir karşılaştırmayı güçleştirmektedir. Türkiye gibi 
geç sanayileşen ve fakat özellikle 1980’lerden itibaren hızlı bir yükseliş gösteren bir 
ülkede faaliyet gösteren işletmelerin araştırılması ilginç olabilmektedir. Yükselen bir iş 
sisteminde görev yapan yöneticilerin sahip oldukları profillerin ve sergiledikleri 
yönetimsel rollerin irdelenerek ortaya konulması yönetim literatürüne katkı sağlayarak 
mevcut kuramları ve çalışmaları test etme şansı vereceği gibi gelecek araştırmalara da 
yol gösterici olabilecektir. Yanı sıra, Anadolu bölgelerinde yürütülecek benzer 
araştırmalar Türkiye’nin bölge bölge yönetici profilinin ortaya çıkmasını sağlayacaktır. 
Böylelikle bölgesel farklılıklar öğrenilmiş olacak, karşılaştırmalı değerlendirmeler ve 
çalışmalar yapma olanağı doğabilecektir.  
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Extensive Summary 

Introtuction 
The Managerial Roles Approach which is one of the newer approaches to 

management analysis has been popularized by Henry Mintzberg. Mintzberg(1975) 
introduced his ‘’role theory’’ in management literature. According to Mintzberg, there 
was no chance of explaining what managers really do by current perceptions. He also 
accentuated that the literature about manager’s job was lack of proof and not only this 
lack of proof but also the fact that the actual evidences of previous studies were exactly 
the opposite, entailed the need to disregard this perception (Mintzberg, 1973, p.4). 
Mintzberg, carried studies on managers who manages 5 different fields such as 
consulting company, technology company, consumer goods company, hospital and 
school. He observed the tasks the managers were engaged and he generated his role 
theory at the end of these observations. According to the theory, he retained that the 
managers undertook 10 roles and explained these roles in his book ‘’Mintzberg on 
Management: Inside Our Strange World of Organizations’’, which was published in 
1990. With reference to this, the 10 roles were gathered under 3 categories as 
interpersonal (figurehead, leader, liaison), informatioanl (monitor, disseminator, 
spokesperson) and decisional (entrepreneur, disturbance handler, resource allocator, 
negotiator). 

Tablo 1: Mintzberg’s Taxonomy on Role of Managers 

Category Role 

Interpersonel Figurehead 
Leader 
Liaison 

Informational Monitor 
Disseminator 
Spokesperson 

Decisional Entrepreneur 
Disturbance Handler 
Resource Allocator 
Negotiator 

Mintzberg, H. ,1973, The Nature of Managerial Work, New York, Harper and Row, 1973, pp. 92 – 
93’ten aktaran Richard L. Draft, Management, 1994, pp. 25; Mintzberg, H. 1990 “The Manager’s Job: 
Folklore and Fact”, Harward Business Review, pp. 49 – 61 
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Methodology, Data Collection  
The primary aim of this study is to describe the managers’ roles in Turkish firms 

based in Bursa. In this context, it is tried to explain the managerial roles and profiles 
120 of Bursa firms which took place in ‘’Anatolian 500’’ list prepared by Ekonomist in 
2012. In this sense, survey method is employed to the top management (general 
mamager, manager, vice manager) and it is aimed to characterise the projection of the 
Managerial Roles Theory of Mintzberg, which are classified in 3 groups, on the firms 
that run business in Bursa.  

Our research adapts survey based data collection. In the scope of the research a 
two-part survey is formed. The first part of the survey form involves 21 questions 
regarding both the firm and the features of the managers. As for the second part, a 7 
dimension Likert Scale, which is used in a former study of Sharpe (1993), involving 46 
questions and aiming at classifiyng the managers’ profiles in the sense of their roles in 
their firms is adapted and used. 

Relevant survey forms are conveyed to top management (general manager and 
vice manager), 98 valid responses are obtained. These survey forms are analysed 
through SPSS programme. 

Findings 
In the sense of the evaluations of the survey forms, tables 5 demonstrate the 

managers’ roles in Bursa according to their perspective of order of importance while 
fulfilling their positions. In this table, managerial roles are classified into 6 groups 
although the Mintzberg classification involves 10 groups. Disseminator, disturbance 
handler and negotiator roles are excluded. In the afore mentioned table Sharp (1993) 
classified the roles in 6 groups and categorized the tasks that correspond to each role in 
this context. 

Table 5: Descriptive Statistics 

Statistics 

  
Leader Liaison Monitor Spokesperson Entrepreneur 

Resource 
Allocator 

N Valid 94 94 93 93 94 90 

Invalid 4 4 5 5 4 8 

Means 6,19 5,97 6,06 6,00 5,98 5,79 

Std. Deviation ,60954 ,68750 ,604 ,64268 ,69553 ,571 

According to the findings of the research that although the managers perform all 
6 roles that are included in the table, they primarily demonstrate leader, monitor and 
spokesperson in terms of means. 
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Conclusion 
The primary finding of this research is the fact that interpersonal (leader) and 

informational (monitor) roles of Mintzberg classification constitutes great importance 
for the managers of the firms in Bursa that are included in our research. Besides, gender, 
managerial tenure, education and the relation between managerial roles and managerial 
titles are investigated. It is verified that there is no statistically significant difference 
between gender, managerial title, managerial tenure and undergraduate faculty and 
managerial roles. 
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Özet 
Paternalist liderlik batı toplumlarından daha ziyade içeriği itibariyle doğu 

toplumlarını yansıtan bir liderlik tarzıdır. Paternalist liderlik tarzı Türkiye’de de 
araştırılmış ve Türk toplum yapısı itibariyle paternalist liderlik tarzıyla uyumlu olduğu 
gözlenmiştir.Bu çalışmada paternalist liderliğin örgütsel vatandaşlık (ÖVD) davranışları 
üzerindeki etkisinde dağıtım adaletinin aracılık rolü incelenmiştir. Bu amaçla 
İstanbul’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 325 
işgörenlegörüşülmüştür.Elde edilen verilerle yapılan analizler sonucunda paternalist 
liderlik boyutları olan ahlaki ve yardımseverlik liderlik boyutlarının dağıtım adaletini 
etkilediğine yönelik hipotezler desteklenemezken, araştırmada oluşturulan diğer 
hipotezler desteklenmiştir. Buna ilaveten araştırmada otoriter liderliğin ÖVD üzerinde 
tam aracılık etkisi olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar kelimeler: Paternalist liderlik, Dağıtım adaleti, Örgütsel vatandaşlık 
davranışları, Yapısal eşitlik modeli, Otel işletmeleri. 

Abstract 
In terms of its content, paternalism is a leadership style that reflects the 

communities in the east rather than the western world. Paternalism has also been 
researched in Turkey and paternalistic leadership styleis in agreement with the Turkish 
social structure. The mediating role of distributive justice on paternalistic leadership 
has been examined in this study. For this purpose, 325 members of the workforce of 4 
and 5 star hotels in Istanbul have been interviewed. As a result of data analysis, the 
hypotheses asserting that ethical and helpfulness leadership dimensions, having 
paternalistic leadership dimension, affect distributive justice are not supported, while 
other hypotheses of the study are supported. In addition, the authoritarian leadership 
has a full-mediated effect on paternalistic leadership. 
Key words: Paternalistic leadership, Distributive justice, Organizational citizenship 
behavior, Structural equation modeling, Hotel enterprises. 
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Extensive Summary 

 

Introduction 
Although studies on paternalistic leadership have been carried out for the last 

twenty years, paternalistic management style was designed by Max Weber as a legal 
authority and it was shaped in his studies. In the economy and society designed by 
Weber (1968), three types of authorities are referred to as traditional, charismatic, and 
bureaucratic authority and  traditional design of the rules is referred to as paternalistic 
authority (Pellegrini and Scandura, 2008). What does the leadership style which was 
expressed by Weber in 1968 and which has come to the fore as paternalism for the last 
twenty years mean? While there are different definitions in the literature, the most 
common definition has been made by Farh and Cheng (2000). Accordingly, 
paternalistic leadership refers to a style blending "strong discipline and authority, with a 
fatherly benevolence and moral integrity"(quoted by Köksal, 2011b, p. 105 from Farh& 
Cheng, 2000, 94). 

Based on this definition, Cheng et al (2004, p. 91) suggest that paternalism has 
three components. These are authoritarianism, utilitarianism and ethical leadership. 
Authoritarianism refers to a style in which the leader is an absolute authority in his 
behaviours; seniors have a control over subordinates; and subordinates obey their 
seniors without questioning. Utilitarianism means that there is a holistic benefit in the 
behaviour of the leader for the well-being of employees and families. Ethical leadership, 
on the other hand, means a high level of personal moral virtue, self-discipline and the 
exclusion of self-interest. 

Ever since the paternalistic leadership began to take place in the literature, 
organizational and individual results have also begun to be explored in the literature. 
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For example, in the literature, there are studies which explore the impact of paternalistic 
leadership on job satisfaction, organizational commitment, innovative behaviour 
(Anwar, 2013), confidence in the manager (Saher, Naz, Tasleem, Naz and Kausar, 
2013), and organizational justice (Köksal, 2011a). This study examines the mediating 
role of distributive justice in the impact of paternalistic leadership on organizational 
citizenship behaviour. 

 

Methodology 
The objective of the study is to examine the mediating role of distributive justice 

paternalistic leadership on organizational citizenship behaviour which are employed in 
four and five-star hotels in Istanbul. In this sense, the data have been collected from 
employees of five of four-star and ten of five star hotels which are run in Istanbul. 450 
questionnaires have been distributed between April 2013 and June 2013, as a result, the 
analysis of the study has been completed based on returned 325 questionnaires. 

Scales which are in the literature and tested in terms of their validity and 
reliability have been used while collecting the data. The questionnaire form of the study 
consists of four parts. The first section is composed of statements assessing the 
paternalistic leadership; the second part includes statements that measure the 
distributive justice; the third part consists of statements that evaluate organizational 
citizenship behaviour, and the last section consists of the demographic variables. In the 
first part, there is scale for Paternalist Leadership. The Paternalist Leadership Scale was 
developed by Cheng et al.(2004), and the study of Ökten and Cenkci (2012)  has been 
used for Turkish translation of the scale. It consists of 26 items.In the second part, a 
distributive scale, which consists of 5 items and developed by Niehoff and Moorman 
(1993) is given. We have benefited from Karaeminoğulları (2006) for Turkish 
translation of the scale.The third part of the questionnaire includes organizational 
citizenship behaviour scale.The OCB scale was developed by Bolat and Bolat in 2008 it 
consists of 20 items. All ratings are made on a five-point scale (1 = strongly disagree; 5 
= strongly agree). And in the last part of the questionnaire, there are questions about 
demographic characteristics of the participants.  

 

Findings and Discussions  
We have used structural equation modelling with LISREL 8.8 to test our 

hypotheses. Prior to hypothesis testing, we have conducted a confirmatory factor 
analysis (CFA) of the predictor constructs (paternalist leadership, distributive justice 
and OCB).Results from this CFA have shown an adequate fit for all the scale.Also, we 
have tested to see if measurement model had good fit (Anderson and Gerbing, 
1988).The measurement model has an acceptable fit (X2: 1556,03; df: 783; X2/ df; 1,99;  
RMSEA: 0,055; IFI: 0.97; CFI:  0,97; NFI: 0,95; NNFI: 0,97) (Schermelleh-Engel, 
Moosbruggerve Müller, 2003, p.52; Şimşek, 2007).The study results show that the 
composite reliability ranges from 0,77 to 0,88, or greater than the standard of 0.7. 

Having confirmed that the measurement model has adequate fit, we have tested 
our model. Results of the structural analysis of the proposed model provides an 
acceptable fit for the data (X2: 1703,74;  df: 805; X2/ df; 2,11;  RMSEA: 0,059; IFI: 0.97; 
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CFI:  0,97; NFI: 0,95; NNFI: 0,97) (Schermelleh-Engel, et al. 2003, p.52; Şimşek, 
2007). 

In the study first hypothesis which is paternalist leadership 
(authoritariandimensinons)significantly and positively affected distributive justice 
(=0,50; t-value=2,70) is validated.Nonetheless, results show that other two hypothesis, 
H2 (= -0,02; t-value= -0,10) and H3 (= 0,09; t-value=1,24), are not supported. In 
paternalism, the authoritarian approach can be said to distribute both the award and the 
punishment in a fair way within the organization and, in the same way, the authoritarian 
approach makes a fair distribution for promotion opportunities within the 
organization.The authoritarian leader also has a dominant control over the resources of 
the organization. While controlling the resources, the leader has the control of the 
budget and equipment and information which are presented to him, moreover, he is the 
ultimate determiner of the awards to be given to subordinates (Niu et al, 2009, p.37). 

Based on the relationship between the distributive justice and sportsmanship 
conduct the hypotheses (H4 β = 0,91, t-value = 11,23), civic virtue (H5 β = 0,76; t-value 
= 10,50), conscientiousness (H6 β = 0,91, t-value = 11,24), courtesy (H7 β = 0,88, t-
value = 11,73),and altruism (H8 β= 0,88, t-value= 11,73) are positive and statistically 
significant. There is a significant and positive relationship between distributive justice 
and PL. In this sense, the decisions directly related to employees such as fair promotion 
opportunities within the organization and fair distribution of wages can be effective in 
their conducting volunteer activities. When organizational citizenship behaviors are 
evaluated as an input to a job, paternalistic leadershipmay be seen and it may cause a 
decrease in that sense within an organization if the individual is paid with a lower wage 
and if that individual perceives inequality (Nieoff and Moorman, 1993, p.533). In this 
study we supported full mediating impact only authoritarian leadership dimensions. The 
other direct impacts (moral and benevolent dimensions) did not support. 
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Özet 
Paternalist liderlik batı toplumlarından daha ziyade içeriği itibariyle doğu 

toplumlarını yansıtan bir liderlik tarzıdır. Paternalist liderlik tarzı Türkiye’de de 
araştırılmış ve Türk toplum yapısı itibariyle paternalist liderlik tarzıyla uyumlu olduğu 
gözlenmiştir.Bu çalışmada paternalist liderliğin örgütsel vatandaşlık (ÖVD) davranışları 
üzerindeki etkisinde dağıtım adaletinin aracılık rolü incelenmiştir. Bu amaçla 
İstanbul’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 325 
işgörenlegörüşülmüştür.Elde edilen verilerle yapılan analizler sonucunda paternalist 
liderlik boyutları olan ahlaki ve yardımseverlik liderlik boyutlarının dağıtım adaletini 
etkilediğine yönelik hipotezler desteklenemezken, araştırmada oluşturulan diğer 
hipotezler desteklenmiştir. Buna ilaveten araştırmada otoriter liderliğin ÖVD üzerinde 
tam aracılık etkisi olduğu belirlenmiştir. 
Anahtar kelimeler: Paternalist liderlik, Dağıtım adaleti, Örgütsel vatandaşlık 
davranışları, Yapısal eşitlik modeli, Otel işletmeleri. 

Abstract 
In terms of its content, paternalism is a leadership style that reflects the 

communities in the east rather than the western world. Paternalism has also been 
researched in Turkey and paternalistic leadership styleis in agreement with the Turkish 
social structure. The mediating role of distributive justice on paternalistic leadership 
has been examined in this study. For this purpose, 325 members of the workforce of 4 
and 5 star hotels in Istanbul have been interviewed. As a result of data analysis, the 
hypotheses asserting that ethical and helpfulness leadership dimensions, having 
paternalistic leadership dimension, affect distributive justice are not supported, while 
other hypotheses of the study are supported. In addition, the authoritarian leadership 
has a full-mediated effect on paternalistic leadership. 
Key words: Paternalistic leadership, Distributive justice, Organizational citizenship 
behavior, Structural equation modeling, Hotel enterprises. 
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1. Giriş 
Paternalist liderlikle ilgili çalışmalar son yirmi yıllık süre içinde gelişse de 

paternalist yönetim tarzı MaxWeber’in yapmış olduğu çalışmalarda yasal otorite olarak 
tasarlanmış ve bu çalışmalarda şekillendirilmiştir. Weber’in (1968) tasarlamış olduğu 
ekonomi ve toplumda geleneksel, karizmatik ve bürokratik olarak üç tip yetki 
belirlenmekte ve kuralların geleneksel olarak şekillendirilmesi paternalist otorite olarak 
adlandırılmaktadır (Pellegrini ve Scandura, 2008).Weber’in oluşturmuş olduğu 
paternalist yaklaşımda geleneksel temelli yetki ailesel temelli ilişkiyi ortaya 
koymaktadır. Bir ailenin çocuğuna davranış biçimi bu yaklaşımda birey ve lider 
arasındaki ilişkiyi tanımlamaktadır. Weber otoriteyi tıpkı aile içindeki otorite gibi ele 
almış ama burada otoritenin yanlış bir şekilde kullanılması ise kabul edilmemiştir. 
Buradaki ilişki ise ilgi ve nezaket çerçevesinde oluşturulmuştur (Anwar, 2013, 
s.110).Weberi’in otoriteye yönelik bu görüşüne karşın paternalizm daha ziyade doğu 
toplumlarını yansıtmakta ve Asya’da bu konuya yönelik çalışmalar yoğunlaşmaktadır 
(Pellegrini ve Scandura, 2008). Bu çalışmalarda paternalist lider korumacı, destekçi ve 
astlarıyla ilgilenen bir görüntü çizmektedir(Cheng, Chou, WuHuang ve Farh, 2004, s. 
91). 

Den Hartog, House, Hanges, Dorfman, ve Ruiz-Quintanilla (1999) farklı 
kültürlerde liderlik tarzları da farklılık göstermektedir. Örneğin Aycan ve diğerleri 
(2000) doğu toplumlarında paternalizm tarzı otorite en fazla arzulanan özellikken, bu 
tarz bir yönetim batı toplumları tarafından olumsuz olarak değerlendirilmekte olduğunu 
ifade etmektedir. Paternalist liderler profesyonel olarak belirli bir hiyerarşi içerisinde 
astlarını yönlendirmekte, buna ilaveten astlarıyla kişisel olarak bir aile havasında 
yaşamalarını sürdürmektedir. Paternalist liderliğin özellikleri olan bu özellikler batı tarzı 
yönetim anlayışını yansıtmamaktadır (Ökten ve Cenkçi, 2012, s.526).Literatürde 
paternalist liderliğin Asya ve Ortadoğu ülkelerinde buna ilaveten Türkiye’deki 
yöneticilerde beklenilen davranış kalıplarını içeren bir liderlik anlayışı olduğu yer 
almaktadır (Cerit, 2012, s. 42) Aslında bu kavramın literatürde yerini almaya 
başlamışıyla birlikte paternalist liderliğin çeşitli örgütsel ve bireysel sonuçları da 
araştırılmaya başlanmıştır.Örneğin literatürde yer alan çalışmalarda paternalist liderliğin 
iş tatmini, örgütsel bağlılık, yenilikçi davranışlar (Anwar,2013), yöneticiye güven 
(Saher, Naz, Tasleem, Naz ve Kausar, 2013)ve örgütsel adalet (Köksal, 2011a) 
üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar yer almaktadır. 

Örgütsel adaletin ortaya çıkardığı sonuçlar literatürde yoğun olarak 
araştırılmıştır (Nadiri ve Tanova,2009;McFarlin ve Sweeney,1992;Moorman, 
1991).Örgütsel adalet kavramı literatürdeişlemsel adalet, dağıtım adaleti ve etkileşim 
adaleti olarak üç boyutta tasarlanmaktadır. Örgütsel adalete ait boyutlar arasında 
işlemselve dağıtım adaleti örgütsel sonuçlara öncülük etmesi bakımından yoğun olarak 
incelenmiştir. Bununla birlikte literatürde, dağıtım adaletinin bireysel sonuçlara (işten 
ayrılma niyeti ve iş tatmini vb.) öncülük etmesi nedeniyle diğer adalet türleri arasında 
daha fazla önemli olduğu yer almaktadır. Nadiri ve Tanova, (2009) ise çalışmalarında 
bu tespitten farklı olarak dağıtım adaletinin ÖVD üzerinde daha fazla etki ettiğini 
belirlemiştir. Bu nedenle dağıtım adaleti adalet ve sonuçlarının hizmet işletmelerindeki 
yöneticiler tarafından iyice anlaşılması gerekmektedir.  
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Bu çalışmada ise paternalist liderlik tarzlarının dağıtım adaleti üzerindeki etkileri 
ve dağıtım adaletinin de örgütsel vatandaşlık davranışlarına yansımaları 
değerlendirilecektir. 

2. Teorik Çerçeve 
2.1. Paternalist Liderlik 
Paternalizm olgusu ataerkillikten türemiş ve kişinin karşısındakini baba gibi 

koruma ve bunun karşılığında sadakat ve itaat beklediği bir süreç olarak ifade 
edilmiştir(Köksal, 2011a, s. 159). Paternalizm, ikili ilişkiler çerçevesinde astın ve üstün 
görev ve sorumluluklarının belirli kalıplara oturtulmasıdır. Paternalist toplumlarda ast 
ve üst arasındaki ilişki ana-baba ve çocuk arasındaki ilişkilerin çerçevesine 
benzemektedir. Bu ilişkide üstün görevi astı korumak ve kollamak, astın görevi ise ona 
kayıtsız şartsız bağlı olmaktır (Köksal, 2011b, s. 103). 

Westwoodve Chan (1992) paternalist liderliği “babacan liderlik tarzı olarak 
otoritenin ilgi ve saygıyla bütünleşmesi olarak tanımlanmaktır” (akt. Pellegrini ve 
Scandura, 2008,s. 567). Paternalist liderlik, “güçlü disiplin ve otoriteyi, babacan bir 
yardımseverlik ve ahlaki dürüstlük ile harmanlayan bir tarzı ifade etmektedir.” (Farh ve 
Cheng, 2000, 94’den aktaran Köksal, 2011b, s. 105). Cheng ve diğerleri  (2004, s.91) bu 
tanımlamaya dayanarak paternalizmin üç bileşeninin olduğunu ileri sürmektedir. 
Bunlar; otoriterlik, faydacılık ve ahlaki liderliktir. Otoriterlik, liderin davranışlarında 
mutlak bir otoriteyi, astların üzerinde mutlak bir kontrolü ve sorgulama olmadan 
astların emirlere uymasını ifade etmektedir. Faydacılık, liderin davranışlarında 
işgörenlerin veya ailelerin iyiliğine yönelik bütüncül bir faydayı ifade etmektedir. 
Ahlaki liderlik boyutu ise liderin davranışlarında üst düzey kişisel bir erdem, öz-disiplin 
ve benciliğin yer almamasını belirtmektedir. 

Paternalist tarzı liderlikte ilişkiler baba ve oğul arasındaki ilişkiye 
benzemektedir. Buradaki “baba figürü” astı için en iyisini düşünen bir yapıyı ifade 
etmektedir. Liderden işgörenin yararına olacak doğru kararı alacağına inanılır ve 
beklenir (Sagie ve Aycan, 2003, s. 462).  Farah ve Cheng (2000) paternalist liderlerin 
temel özelliklerini tanımlarken;işgörenler üzerinde güçlü etkilere sahip olan, işgörenlere 
kendi fikirlerini açıklamak için fırsat veren bununla birlikte kararları karşılıklı 
alınmasını sağlayan ve işgörenler üzerinde kontrol sağlayan aynı zamanda yenilikçi 
olmalarını teşvik eden liderler olarak ifade etmektedir (akt. Anwar, 2013, s.109). 

Paternalizmin temelinde yer alan paternalist faydacılık Bass (1985) tarafından 
oluşturulan ve batı tarzı liderlik modelindeki bireyselleştirilmiş ilgiyle paralellik 
göstermektedir. Bu benzerliğe rağmen iki kavram birbirinden farklıdır. Liderin faydacı 
yönü uzun vadeyi kapsayan ve işgörene işteki ilgiden daha ziyade bireysel anlamda da 
ilgiyi kapsayan tarafıdır. Bireysel ilgide eşit haklar ve eşit davranma yer alırken, 
paternalist liderlikte otorite de büyük farklılaşma ve lider ve takipçisi arasında güç 
mesafesi yer almaktadır (Pellegrini,  Scandura ve Jayaraman, 2010, s. 395).Paternalist 
kültürleri de kapsayan üst düzey güç mesafesinde yönetim kademesinde bulunanlarda 
gerçek anlamda işgörenlere güç transferi yer almamakta, buna karşın işgörende bir güç 
ve buna denk gelen sorumluluk peşinde koşmamaktadır (Sagie ve Aycan, 2003,s. 
462).Aycan ve diğerleri ise (2000, s. 197) bir başka noktaya dikkat çekerek 
paternalizmin oluşabilmesi için ilişkilerde hiyerarşinin oluşması ihtiyaç olduğunu ifade 
etmektedir. Paternalizmde üst düzey güç mesafesinin oluşmasına gerek yoktur. Alt 
düzey güç mesafesi bulunan kültürlerde de paternalizm olabilmektedir. Paternalist 



 
 

M. Yeşiltaş  5/4 (2013) 50-70 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 53

ilişkiler düşük güç mesafesine sahip kültürler olan doktor ve hasta arasında, öğrenci ve 
öğretmen arasında ve yönetici ve çalışan arasında da olabilmektedir. 

Paternalist liderlik tarzı daha ziyade kolektivist kültürlere sahip toplumlarda 
(Ortadoğu, Asya ve Latin Amerika vb.) görülmektedir (Pellegrini ve diğerleri, 2010,s. 
395).Kolektivist kültürlerde bireyler benliklerini diğerleri ile olan ilişkileri 
doğrultusunda tanımlamaktadır. Bu tarz toplumlarda bireyler liderle olan ilişkilerine 
önem vermekte, işletmedeki zorunlulukları dikkate almakta ve örgütlerine sadakat 
duymaktadırlar (Ersoy, Born, Derous ve van der Molen, 2012,s. 249).Gelfand,  Erez ve 
Aycan (2007)kolektivist ve yüksek güç mesafesine sahip kültürlerde paternalist liderler 
bireylerin davranışları üzerinde olukça fazlaya etkiye sahiptirler. Paternalist kültürlerde 
liderler bireylerin, korunmasında, bireylerde yardım ve rehberlik etmede rol oynar ve bu 
şekilde bireyler üzerinde belirleyici olurken, buna karşın bireylerde sadakat ve saygı 
temelli itaat ile lidere bağlıdır (Göksoy ve Alayoğlu, 2013, s. 60). 

Paternalizm bir liderlik tarzı olmanın ötesinde bir kültürel özelliği de 
yansıtmaktadır. Kavram, her iki tarafında ilişkilerinin ve sorumluluklarının kalitesini 
gösteren bir tasarımdan daha fazlasını ifade etmektedir. Paternalizmin temelinde aile 
temelli veya örgüt temelli ilişkilerin analiz edilmesi yer almaktadır. Paternalizm Çin, 
Japonya ve Kore gibi doğu toplumların kültürel özelliklerinde daha fazla yaygındır 
(Erben ve Güneşer, 2008, s.956).  Pellegrini ve Scandura (2006) bu liderlik tarzının 
Türk toplumunda da yaygın olduğunu ifade etmektedir. Paternalizmin Türk toplumunda 
da yaygın olmasının nedeni Türk kültüründe yer alan herhangi bir sorgulama olmadan 
babanın vermiş olduğu kararlara ve yönlendirmelere uyma ile yakından ilişkilidir. Bu 
toplumlara yönelik ortak bir değerlendirme yapmak gerekirse toplumların ataerkil bir 
yapıya sahip oldukları söylenebilir. Aycan (2006) Hindistan, Çin, Pakistan ve 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeye yönelik yapmış olduğu çalışmada 
paternalistik özelliklerin olduğunu tespit etmesi aslında toplumların bazı özellikleri 
açısından birbirine benzediğini göstermektedir (akt. Erben ve Güneşer, 2008, s. 956). 

Paternalist yönetim tarzını ülkenin kültürüyle açıklamak bir anlamda yetersiz 
kalabilmektedir. Pellegrini ve Scandura’ya (2006) göreekonomik gelişmenin düzeyide 
paternalist yönetim tarzının oluşmasına katkı sağlamaktadır. ABD’deki yüzyıllık 
geçmişe sahip olan şirketlere karşın (Coca-Cola vb.) Türkiye’deki şirketlerin geçmişi 
daha yenidir. Aslında böyle bir durum bile şirketlerin içindeki ilişkilerin açıklanmasında 
kullanılabilmektedir. Yeni kurulmuş şirketlerdeki ilişkiler daha korumacı, yardım 
çerçevesinde ve ikili ilişkilerle ilerlerken eski şirketlerde kendine ait normlar ve 
değerler yer almaktadır. Özellikle yeni şirketlerdeki ekonomik anlamda durağan 
olamama ve bunun karşısında iş görenlerin kendini altına almaya çalışması paternalist 
tarz liderliğin gelişmesinde etkili olmaktadır.  

2.2. Dağıtım Adaleti 
Örgütlerde adalet fikri sosyal-psikoloji literatüründe dağıtım adaletini ortaya 

çıkarmıştır (Cohen-Charash ve Spector, 2001, s.280).Dağıtım adaleti kavramının kökeni 
eşitlik teorisine (Adams, 1965) ve eşitlik derecesini hesaplamak için sosyal değişim 
teorisine (Blau,1964) dayanmaktadır (Akkoç, 2012).Dağıtım adaleti, bir toplumda 
ekonomik ve diğer bölüşülebilir nitelikteki kaynakların toplum üyeleri arasında herkesin 
yeteneği ve toplumdaki statüsüne uygun olarak dağıtılması olarak tanımlanmaktadır 
(Çakmak, 2005, s. 22). 
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Örgütsel adalet literatüründe ilk olarak ortaya atılan kavram olan dağıtım adaleti 
örgüt içindeki dağıtım ya da paylaşımı esas almaktadır (Altınkurt ve Yılmaz, 2010, s. 
467). Çalışanlara tarafından örgütte işle ilgili ödül,görev ve sorumluluk gibi sonuçların 
adil dağıtıldığına yönelik algı dağıtım adaletini oluşturmaktadır (Meydan, Şeşen ve 
Basım, 2011, s.46). Araştırmacılar, eşitlik teorisi çerçevesinde dağıtım 
adaletininpotansiyel belirtilerinin anlaşılmasında; örgütsel çıktılara yönelik algılanan 
adalet (ödemler, terfi seçimleri vb.) ve bu adalet algısı ile işin niteliği ve niceliğine 
yönelik çeşitli kriterlerin ilişkilendirilmesinin gerekli olduğu ileri sürmektedir. 
Örgütlerde bazı çıktıların adaletsiz olduğununanlaşılması bireylerin bazı duygularının 
olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır (Cohen-Charash ve Spector, 2001, s.280).  

Dağıtım adaletine yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde dağıtım, 
belirlenen normlara uygun olarak yapıldığı ölçüde adil olarak algılanmaktadır (Fortin, 
2008,s.94). Dağıtım adaleti bir çalışanın işe yaptığı katkılar ve bunun soncunda aldığı 
ödül, görev ve sorumluluklar gibi işe ait sonuçların diğer çalışanların yapılan işe katkısı 
ve sonucunda elde ettiği katkı derecesinin karşılaştırılmasını ifade etmektedir (Meydan 
ve diğerleri, 2011,s.46-47). Bireyler bu değerlendirmeler soncunda kendilerine haksızlık 
edildiğini düşünebilir. Bu düşünce onların tutumlarını ve davranışlarını tümüyle 
etkileyebilmektedir. Dağıtım adaletinde esas olan, bireylerin, dağıtılan kaynaklardan 
adil şekilde pay aldığını düşünmesidir (Kılıçlar, 2011, s.25). 

2.3. Örgütsel Vatandaşlık Davranışları 
Son yıllarda yönetim literatüründe tartışılan konulardan biri olan örgütsel 

vatandaşlık davranışları (ÖVD) ilk olarak Dennis Organ ve arkadaşları (1983) 
tarafından ortaya atılmıştır (Podsakoff,MacKenzie, Paine veBachrach,2000). ÖVD, 
biçimsel rol tanımlarının ötesinde sergilenen, belirlenmiş rol gereklerini ve 
beklentilerini aşan işgörenlerin örgüte katkıda bulunmak için istekli olarak sergiledikleri 
rol fazlası davranışlar ÖVD olarak nitelendirilmektedir (Sezgin, 2005, s.318). Bir başka 
tanıma göre ÖVD; görev ve iş tanımlarında bulunmayan, bireylerin gönüllü olarak 
yaptığı, bireylerin kendilerinin karar verdiği, yapılmadığında herhangi bir zorlamanın ve 
yaptırımın olmadığı ve genel manada örgüte fayda sağlayan davranışlardır (Podsakoff 
ve diğerleri, 2000). 

Tanımlamalarda yer alan rol fazlası ve iş tanımlarında bulunmayan davranışlar, 
işgörenlerin iş tanımlamalarında belirtilmemiş, iş veya rol tanımlaması içinde 
yapılmayan, ihmali durumunda ceza gerektirmeyen ve daha ziyade kişisel seçimler 
soncunda sergilenen davranışlardır (Tokgöz ve Seymen, 2013, 64). ÖVD’yi biçimsel rol 
tanımları veya görev performansından ayıran temel etmeler olarak gönüllü davranışlar 
olması ve resmi ödül sistemi içinde yer almayan davranışları olmaları gösterilebilir 
(Marinova, Moon ve Van Dyne, 2010, s.1464).  

ÖVD ile ilgili yapılan boyutlandırmaların birbirine çok ilişkili olduğu, yapılan 
sınıflandırmalardan pek çoğunun birbirine benzerlik gösterdiği görülmektedir. Bu 
benzerlikte Organ (1988) tarafından oluşturulan sınıflandırmanın ise temel alındığı 
söylenebilir (Basım ve Şeşen, 2006; Aslan, 2009,s. 261). Organ’ın (1988) geliştirdiği ve 
daha sonraki araştırmalarda temel alınan bu boyutlar; özgecilik, vicdanlılık, 
centilmenlik, nezaket ve sivil erdemdir (Tokgöz ve Seymen, 2013, s. 64; Ma, Qu, 
Wilson ve Eastman, 2013, s.309 ). 

Özgecilik: Bu davranış şekli; diğerinin yararına olanı gözetme, bencil olmama 
ve “yardımseverlik” davranışlarını içermektedir. Örneğin; iş arkadaşının gelememesi 
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veya fazla iş yüküne sahip olma durumunda ona yardım etmek özgecilik davranışı 
olarak ifade edilebilir (Ma ve diğerleri, 2013, s. 309).  

Vicdanlılık:İşgörenlerin, yüksek düzeyde çalışma bilincini korumalarını gönüllü 
olarak düşük seviyeli rol tanımlaması ve performansı içeren davranışların ötesine 
geçilmesi, şeklinde tanımlanır (Tokgöz ve Seymen, 2013, s.64).Örneğin herhangi bir 
arkadaşının fazladan mola kullanmamasına rağmen, bireyin fazladan mola kullanması 
bu kapsamda ele alınmaktadır. 

Sivil Erdem:Örgütün politik sürecine sorumlu ve yapısal bir katılım söz 
konusudur (örgütün gelişmesine yardımcı olmak, örgütsel faaliyetlere yardım etmek ve 
ya bu tip faaliyetlerin neler olabileceğini tartışmak) (Rego, Ribeiro ve Cunha, 2010, 
218). İşletmenin faydasına olabilecek değişiklikleri takip etmek amacıyla toplantılara 
gönüllü olarak katılmak ve değişiklikleri takip edip işletmede uygulanmasını sağlamak 
bu kapsamda ele alınmaktadır. 

Nezaket:  İşle ilgili olarak başkalarını çalışmalarını aksatacak sorunların tespit 
edilip o kişiye aktarılması bu kapsamda değerlendirilmektedir (Kanten ve Yeşiltaş, 
2013, s. 95).İşgörenlerin, diğer çalışma arkadaşları için sorun yaratabilecekkonuları 
önceden belirleyerek, çözümü için önerilerde bulunma, yardımcı olma ya da sorunun 
ortaya çıkmasına engel olma, türündeki önleyici nitelikteki davranışları nezaket 
kapsamında değerlendirilmektedir (Bolat ve Bolat, 2008, s. 79). 

Centilmenlik: Örgüt içinde yaygın olarak kullanılan kurallara uymak, uygun 
olmayan koşullara veya arzu edilmeyen koşulları herhangi bir şikayette bulunmadan hoş 
görmek centilmenlik davranışı olarak ifade edilebilir (Chiang ve Hsieh, 2012, s.181). 
Örgüt içerisinde kırıcı davranışlara sözle tepki göstermekten ve pireyi deve yapmaktan 
kaçınmak bir anlamda örgüt içindecentilmenlik olarak ifade edilebilir (Elçi ve Alpkan, 
2006, s. 149). 

3. Paternalist Liderlik, Dağıtım Adaleti ve Örgütsel Vatandaşlık İlişkisi  
Örgütsel adalet ile ilgili çalışmalar incelendiğinde adaletin bir fenomen olarak 

örgütsel veya sosyal yaşamın bir yönünü oluşturmakta olduğu görülecektir. Her bir 
örgüt için en önemli kaynak insan kaynağıdır. Onlara nasıl davranıldığı onların 
gelecekteki örgütle ilgili düşüncelerini ve davranışlarını şekillendirecektir (Jafari ve 
Bidarian, 2012, s.1816). Bir liderin çalışanlarına yönelik tutumu ve onlara davranış 
şekilleri çalışanların işlerine olan tutum ve davranışlarında değişiklik meydana 
getirmektedir (Mardanow, Heischmidt ve Henson, 2008).Yapılan araştırmalar 
incelendiğinde liderin faydacılık temelinde hareket etmesi ve iş görenin davranışları ve 
iş sonuçları üzerinde etkisinin olumlu olduğunu göstermektedir (Niu, Wang ve Cheng, 
2009,s.33). Paternalizm tarzı yönetim ile örgütsel adalet arasında olası bir ilişkiden söz 
etmek mümkündür. Paternalizm tarzı liderin olduğu bir örgütte işgörenlerin adalet 
algılarının yüksek olacağı varsayılmaktadır (Köksal, 2011a, s.159). 
H1: Yardımsever liderlik tarzı ile dağıtım adaleti arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir 
etki vardır. 
H2: Ahlaki liderlik tarzı ile dağıtım adaleti arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir etki 
vardır. 
H3: Otoriter liderlik tarzı ile dağıtım adaleti arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir etki 
vardır. 
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Paternalizm bir liderlik tarzından daha fazlası olarak bir kültürü ifade 
etmektedir. Paternalizmde bireylerin özel hayatlarıyla da ilgilenerek sorunların 
çözülmesi, ailevi sorunların çözümüne katkı sağlanması ve örgütlerin bir anlamda daha 
medeni yerler haline getirilmesi söz konusudur. Bu tarz yaklaşımlar ise bireylerde 
adanmışlık ve sadakat duygularının artmasına katkı sağlamaktadır (Rehman ve Afsar, 
2012).  

Literatürde farklı adalet türlerinin örgütsel vatandaşlık davranışları üzerindeki 
etkisi incelenmiştir (Moorman, 1991; Niehoff ve Moorman, 1993; Wong, Ngo ve 
Wong, 2006; Nadiri ve Tanova, 2010; Jafari ve Bidarian, 2012). Nieoff ve Moorman 
(1993) bireyin örgüt içinde yapılan işlemler ve uygulamalar doğrultusunda yapmış 
olduğu değerlendirmeler sonucunda örgüt içinde adalet olduğuna kanısına varırsa, 
bunun karşılığında sergilemiş olduğu performansının işletmenin lehine olacağını ifade 
etmektedir. Nadiri ve Tanova (2010) ise dağıtım adaletinin diğer adalet türlerine göre 
örgütsel vatandaşlık davranışlarını daha fazla etkilediğini ifade etmektedir. Bu anlamda 
çalışanların firma içindeki uygulamalardan daha ziyade sergileyecekleri ekstra 
davranışlar için kişisel çıktılara ve bu doğrultudaki kıyaslamalara daha fazla 
odaklandıklarını söyleyebiliriz. 

H4: Dağıtım adaleti ile centilmenlik arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir etki vardır. 
H5: Dağıtım adaleti ile sivil erdem arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir etki vardır. 

H6: Dağıtım adaleti ile vicdanlılık arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir etki vardır. 
H7: Dağıtım adaleti ile nezaket arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir etki vardır. 

H8: Dağıtım adaleti ile özgecilik arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir etki vardır. 
Çalışmada buraya açıklanan kısım kuramsal gerekçelerden hareketle paternalist 

liderlik, dağıtım adalet algısı ve örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkiyi 
açıklamaktadır. Teoride yer alan ifadeler doğrultusunda Şekil 1’de gösterilen araştırma 
modeli belirlenmiştir. 
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4. Araştırmanın Metodolojisi 
4.1. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
Araştırmanın evrenini İstanbul’da faaliyet göstermekte olan beş yıldızlı ve dört 

yıldızlı otel işletmelerinin çalışanları oluşturmaktadır. Veriler 5 adet 4 yıldızlı otel 
işletmesi ve 10 adet 5 yıldızlı otel işletmesindeki çalışanlardan elde 
edilmiştir.Araştırmada İstanbul ilinin seçilme nedeni kent otelciliği açısından oldukça 
fazla sayıda tesise sahip olmasıdır. Kent otelciliğinin mevsimlik otellerden farklı olarak 
yıl boyunca açık olmaları, dolayısıyla işletme çalışanlarının sürekli olarak aynı tarz 
etkilere maruz kalmalarının çalışmanın sonucunda elde edilecek verilerin gerçek 
durumu yansıtması açısından olumlu etki yapacağı düşünülmektedir (Akova ve Işık, 
2008,s. 26).Araştırmanın örneklemini ise dört ve beş yıldızlı oteller arasından kolayda 
örnekleme yöntemi ile belirlenen 15 otel işletmesinin çalışanları oluşturmaktadır. Bu 
otel işletmeleri içerinde yerli zincire, yabancı bir zincire bağlı olan işletmeler olduğu 
gibi bağımsız işletmelerde yer almaktadır. Örneklem yöntemi olarak kolayda örneklem 
yöntemi seçilmesi birincil verilerin hızlı ve ucuz yoldan elde edilmesini sağlamaktadır. 
Bu yöntemin kullanılması ihtimalli örneklem yöntemlerine nazaran daha pratiktik 
olması nedeniyledir. Bununla birlikte kolayda örneklem yöntemi ile elde edilen veriler 
genelleştirilmesi doğru değildir (Nakip, 2005, s.140). Otel işletmelerine gönderilen 450 
adet anket formundan geriye dönen ve geçerli kabul edilen 325 (% 72) adet anket formu 
değerlendirme kapsamına alınmıştır. 

4.2. Araştırmada Kullanılan Ölçekler 
 Paternalist Liderlik Ölçeği: Paternalist liderliği ölçmek amacıyla Cheng ve 
diğerleri (2004) tarafından hazırlanan ölçekten faydalanılmıştır. Ölçek 26 ifade ve 
otoriter (9 ifade), yardımseverlik (11 ifade) ve ahlaki (6 ifade) liderlik boyutlarını içerin 
3 farklı bileşenden oluşmaktadır. Ölçek; (1) Kesinlikle Katılmıyorum ve (6) Kesinlikle 
Katılıyorum yargılarını içeren 6’lı likert tarzında hazırlanmıştır. Bununla birlikte bu 
çalışmada 5’li likert olarak kullanılmıştır. Ölçeğin Türkçe geçerliliği Erben ve Güneşer 
(2008) ve Ökten ve Cenkci’nin (2012) tarafından yapılan çalışmalarda sağlanmıştır. 
ÖlçeğinTürkçe formu yazarlarla iletişime geçilerek temin edilmiş ve bu çalışmada 
Türkçe geçerliliği ve güvenilirliği sağlanmış olan ifadeler kullanılmıştır.Bu çalışmada 
ölçeğe yönelik doğrulayıcı faktör analizi (DFA) uygulanmış ve 8 ifade ölçeğin 
güvenilirliği bozması nedeniyle analiz dışı bırakılmıştır. Ölçeğin uyum indisleri; X2: 
372,14; sd:132; X2/sd: 2,81; RMSEA: 0,075; CFI: 0,96; IFI: 0,96 ve NFI: 0,94olarak 
belirlenmiştir. 

Dağıtım Adaleti Ölçeği:Dağıtım adaletini ölçebilmek amacıyla Niehoff ve 
Moorman (1993) tarafından hazırlanan ölçekten faydalanılmıştır. Dağıtım adaletini 
ölçmek amacıyla 5 ifadeden faydalanılmıştır. Ölçek; (1) Kesinlikle Katılmıyorum, (2) 
Katılmıyorum, (3) Ne Katılmıyorum Ne Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle 
Katılıyorum yargılarından oluşmaktadır. Ölçeğin geçerlilik çalışması Karaeminoğulları 
(2006) tarafından gerçekleştirilmiştir. Ölçeği yönelik yapılan DFA sonucunda ölçeğin 
tek faktörlü yapıya uygun olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin uyum indisleri; X2: 7,84; sd: 
3; X2/sd: 2,61; RMSEA: 0,071; CFI: 0,99; IFI: 0,99 ve NFI: 0,99 olarak belirlenmiştir. 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği: ÖVD’yi ölçmek amacıylaBolat ve 
Bolat’ın (2008) çalışmalarında yer alan ifadelerden faydalanılmıştır. ÖVD ölçeği 20 
madde ve beş boyuttan (özgecilik, vicdanlılık, nezaket, centilmenlik ve sivil erdem) 
oluşmaktadır. Kullanılan anket Kesinlikle Katılmıyorum (1) Kesinlikle Katılıyorum, (2) 
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Katılmıyorum, (3) Ne Katılmıyorum Ne Katılıyorum, (4) Katılıyorum, (5) Kesinlikle 
Katılıyorum şeklinde oluşan beşli likert tarzında sorulardan oluşmaktadır. Araştırmada 
yapılan DFA sonucunda ölçeğin beş faktörlü yapıya uygun olduğu tespit edilmiştir. 
Ölçeğin uyum indisleri; X2:471,33; sd:160; X2/sd:2,94; RMSEA: 0,077; CFI: 0,98; IFI: 
0,98, ve NFI: 0,97 olarak belirlenmiştir. 

4.3. Araştırma Verilerinin Analizi 
Araştırmada verilerin analizi için SPSS ve LISREL programlarından 

yararlanılmıştır. Araştırmada yüzde, frekans ve korelasyon değerlerinin hesaplanması 
SPSS programı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yer alan değişkenler arasındaki 
nedensellik ilişkileri Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) yöntemiyle ve LISREL 
8.8programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bu analiz yöntemi pek çok analiz yönetimini 
içine alan bir analiz tekniğidir. YEM,bütün araştırma modelini ve aynı zamanda 
regresyon denklemlerini analiz eden bir yöntemdir.Araştırmada bu amaçla ikili 
yaklaşıma uygun şekilde(Anderson ve Gerbing, 1988) ilk olarak ölçüm modeli ve daha 
sonrada değişkenler arasındaki nedensel ilişkiler/etkiler analiz edilmiştir. 

5. Araştırma Bulguları 
5.1. Demografik Bulgular 
Tablo 1’de araştırmaya katılanların demografik özelliklerine yer verilmiştir. 

Araştırmaya katılanların % 53,5’nin erkek çalışanlardan ve % 43, 7’sinin bayan 
çalışanlardan oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların önemli bir kısmı 20-29 yaş 
(%40,3) aralığındadır. Katılımcıların yarıdan fazlası (%62,8) üniversite eğitimi 
almamıştır. Turizm sektöründe çalışma süresi bakımından katılımcıların yarıya yakını 3 
yıldan az bir süre turizm sektöründe çalışmışlardır. 

Tablo 1: Demografik Özelliklere İlişkin Frekans ve Yüzde Dağılımlar 

5.2. Ölçüm Modeli 
Araştırmada test edilecek olan modelin analizlerinde temel olarak iki aşamalı 

yaklaşım kullanılmıştır. İki aşamalı yaklaşıma göre; değişkenler arasındaki etkilerin 
araştırıldığı yapısal modeli test etmeden önce, ölçme modelini test ederek yeterli uyum 
iyiliği değerlerine ulaşmaya çalışmaktadır (Anderson ve Gerbing, 1988).Modele yönelik 
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gerçekleştirilen DFA sonucunda dağıtım adaletine yönelik bir madde modelin 
güvenilirliğini bozması nedeniyle analiz dışı bırakılmıştır. Ölçüm modelinde 9 gizil 
değişken ve 42 gözlenen değişken (8 ifade yardımsever liderlik, 5 ifade ahlaki liderlik, 5 
ifade otoriter liderlik, 4 ifade dağıtım adaleti, 4 ifade özgecilik, 4 ifade vicdanlılık, 4 
ifade nezaket, 4 ifade centilmenlik ve 4 ifade erdemlilik) yer almaktadır. 

Tablo 2’de modele ilişkin hesaplanan parametre değerlerinin anlamlı ve her bir 
faktörün yapı güvenilirliğinin 0,70’den yüksek değerler aldığı görülmektedir. Benzer 
şekilde her bir faktörün Cronbach Alfa (α) değeri de 0,70 değerinin 
üstündedir.Maddelere ait t-değerleri de anlamlıdır (>2,00) (Anderson ve Gerbing, 
1988). 

Modelde standardize yükler, t-değerleri ve yapı güvenilirliğinin sağlanması bir 
modelin doğru yada kabul edilebilir bir model olması için gereklidir. Bununla birlikte 
bu değerler tek başına modelin kabul edilmesi için yeterli değildir. Bunun yanı sıra 
uyum iyiliği değerleri ölçme modelinin bir bütün olarak kabul edilebilir bir model olup 
olmadığının değerlendirilmesinde gereklidir (Yüncü, 2010; s.86). Çalışmada ölçüm 
modeline ait indisler; X2: 1556,03;df: 783; X2/ df; 1,99;RMSEA: 0,055; IFI: 0,97; 
CFI:0,97; NFI: 0,95; NNFI: 0,97’dir. Bu değerler modelin kabul edilebilir nitelikte 
olduğunu göstermektedir (Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003, s.52; 
Şimşek, 2007, ss; 47-49). 

Tablo 2: Ölçüm Modeline İlişkin YEM Sonuçları 
 Standardize  

Yükler 

t-değeri  R² a CR  

Yardımsever Liderlik    0,873 0,887 

Bize aileden biri gibi davranır. 0,60 14,16 0.35   

Genelde rahatım için özen gösterir. 0,64 12,43 0.41   

Zor bir durumda kalırsam bana yardım edecektir. 0,73 17,25 0.54   

Kendisiyle uzun zamandır çalışan elemanlarına itina 
gösterir. 

0,74 16,80 0.55   

Kişisel isteklerimi yerine getirir. 0,74 16,26 0.55   

Zor sorunlarla karşılaştığımda bana cesaret verir. 0,74 17,03 0.55   

Aile bireylerimi de gözetir. 0,64 13,27 0.41   

Günlük hayatımda benim için yapması veya idaresi zor 
olan konuları halleder. 

0,63 12,66 0.40   

Ahlaki Liderlik    0,766 0,774 

Kişileri meziyetlerine göre görevlendirir ve 
başkalarının meziyet ve yeteneklerini kıskanmaz.  

0,71 15,84 0.51   

Otoritesini kendine ayrıcalıklar elde etmek için 
kullanır. 

0,39 6,05 0.15   

Benim başarı ve katkılarımı kendi başarısıymış gibi 
göstermez. 

0,74 17,44 0.55   

Kendi menfaatleri için beni kullanmaz. 0,65 15,66 0.43   

Bireysel ilişkileri ve bir takım saklı-gizli ilişkileri 
yasadışı bireysel yararlar sağlamak için kullanmaz. 

0,67 15,01 0.45   

Otoriter Liderlik    0,816 0,816 

Astlarına sıkı bir disiplin uygular. 0,61 12,54 0.37   

Görevlerimizi yerine getiremediğimizde bizi azarlar. 0,76 17,83 0.57   

Grubumuzun şirketteki en iyi performansı gösteren 0,72 16,01 0.52   
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birim olması gerektiğini vurgular. 
İşleri yapmak için onun kurallarına uymamız gerekir. 
Aksi takdirde bizi cezalandırır. 

0,66 13,26 0.44   

İşleri yapmak için onun kurallarına uymamız gerekir. 
Aksi takdirde bizi cezalandırır. 

0,68 14,87 0.46   

Dağıtım Adaleti    0,795 0,799 

Çalışma saatlerimle ilgili düzenlemenin adil olduğu 
kanaatindeyim. 

0,77 22,80 0.60   

Ücret düzeyimin adil olduğunu düşünüyorum. 0,77 18,50 0.60   

İş yükümün adil olduğu kanaatindeyim. 0,70 14,84 0.49   

Görevimle ilgili sorumluluklarımın adil olduğu 
kanısındayım. 

0,57 11,27 0.33   

Özgecilik    0,869 0,873 

Otelde yeni çalışmaya başlayanların çalışma ortamına 
uyum sağlamalarına yardımcı olurum. 

0,73 18,03 0.54   

Çalışma arkadaşlarıma işleri ile ilgili sorunları 
çözmeleri konusunda yardımcı olurum. 

0,79 21,75 0.63   

İhtiyaç duyduklarında çalışma arkadaşlarımın işlerini 
onlar için yaparım.  

0,82 17,41 0.63   

İşlerini daha iyi yapmaları için çalışma arkadaşlarıma 
yardımcı olurum.  

0,84 20,40 0.70   

Vicdanlılık    0,886 0,888 

Verilen görevler zor olsa bile itiraz etmem.  0,81 16,45 0.65   

İşe zamanında gelirim. 0,84 18,12 0.70   

Verilen işleri zamanında tamamlamaya özen 
gösteririm.  

0,84 17,25 0.71   

Çalıştığım otelin kurallarına harfiyen uyarım.  0,77 14,35 0.60   

Nezaket    0,874 0,877 

Çalışma arkadaşlarıma zarar veren davranışlardan 
kaçınırım.  

0,85 18,26 0.72   

Çalışma arkadaşlarıma sorun olmamak için çaba 
gösteririm.  

0,84 17,74 0.71   

Çalışma arkadaşlarımın haklarına zarar vermekten 
kaçınırım.  

0,81 18,24 0.66   

Çalışma arkadaşlarımı ilgilendiren bir durum söz 
konusu olduğunda karar vermeden önce onların 
mutlaka görüşünü alırım.  

0,70 13,56 0.48   

Centilmenlik    0,766 0,795 

Otel içinde yaşanan küçük olayları büyütmem.  0,80 17,00 0.65   

Olayların genellikle olumlu yönlerini görmeye 
çalışırım.  

0,78 14,69 0.61   

Sıradan olayları şikâyet konusu yapmaktan kaçınırım.  0,77 16,11 0.59   

Otelin faaliyetlerinde mutlaka kusurlu bir taraf 
bulurum.  

0,42 7,53 0.18   

Erdemlilik    0,818 0,822 

Çalıştığım otel ile ilgili gelişmeleri takip ederim.  0,78 17,94 0.61   

Çalıştığım otelin gelişimi için yapıcı önlemlerde 
bulunurum.  

0,78 17,21 0.61   

Çalıştığım otelin toplantılarına aktif olarak katılırım.  0,74 14,53 0.55   

Çalıştığım otel ilgili bilgileri içeren ilanlar, mesajlar ya 
da yazılı materyaller dikkatimi çeker.  

0,62 12,46 0.39   

 t-değerleri p0,01 düzeyinde anlamlıdır. 
(Composite Releability) Yapı Güvenilirliği 
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5.3. Yapısal Eşitlik Modeli 
Araştırmada kullanılan veriler doğrultusunda ölçek boyutlarına yönelik 

ortalama, standart sapma ve korelasyon değerleri hesaplanmıştır (Tablo 3). Bireylerin 
paternalist liderlik tarzları (yardımsever liderlik ort: 3,22, s.s.: 0,92; ahlaki liderlik 
ort.:3,32, s.s., 0,87; otoriter liderlik ort.: 3,11 s.s. 0,94), örgütsel vatandaşlık davranışları 
( özgecilik ort.: 3,60, s.s.: 1,14; vicdanlılık ort.: 3,76, s.s.;1,02; nezaket ort.: 3,69, s.s.: 
1,04; centilmenlik ort.: 3,56, s.s.:0,89; erdemlilik ort.: 3,50, s.s.: 0,96) ve dağıtım adaleti 
(ort.: 3.00; s.s.: 1,03)  algıları incelendiğinde algıların  ortalamanın üzerinde 
olduğusöylenebilir. 

Tablo  3: Değişkenlere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler ve Korelasyonlar 
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Yardımsever Liderlik 3,22 0,92 1         
Ahlaki Liderlik 3,32 0,87 ,701** 1        
Otoriter Liderlik 3,11 0,94 ,365** ,389** 1       
Özgecilik 3,60 1,14 ,331** ,239** ,149** 1      
Vicdanlılık 3,76 1,02 ,390** ,292** ,229** ,761** 1     
Nezaket 3,69 1,04 ,389** ,314** ,227** ,739** ,753** 1    
Centilmenlik 3,56 0,89 ,454** ,428** ,251** ,668** ,660** ,674** 1   
Erdemlilik 3,50 0,96 ,442** ,416** ,240** ,529** ,567** ,518** ,723** 1  
Dağıtım Adaleti 3,00 1,03 ,554** ,490** ,413** ,382** ,366** ,391** ,443** ,426** 1 

 Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır (1-tailed). 

Tablo 3’de özet korelasyon matrisindeki bulgular incelendiğinde yardımsever 
liderlik (r=.554, p<0,01) ve dağıtım adaleti arasında anlamlı bir ilişki olduğu 
görülmektedir. Buna ilaveten, ahlaki liderlik ve dağıtım adaleti arasında (r=.490, 
p<0,01)  ve otoriter liderlik ve dağıtım adaleti (r=.413, p<0,01)  arasında pozitif yönlü 
ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca çalışmada dağıtım adaleti ile örgütsel 
vatandaşlık davranışlarının boyutları olan vicdanlılık (r=,366, p<0,01), nezaket (r=,391, 
p<0,01), centilmenlik (r=,443, p<0,01), erdemlilik (r=,426, p<0,01) ve özgecilik 
(r=,382, p<0,01) boyutları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Çalışmada kullanılan değişkenler arasındaki korelasyon değerlerinin 
hesaplanmasından sonra değişkenler arasındaki karmaşık ilişkilere yönelik olarak yazın 
taraması doğrultusunda oluşturulan yapısal model test edilmiştir (Şekil 2). Yapısal 
eşitlik modeli sonuçları incelendiğinde genel olarak model uyum değerlerinin kabul 
edilebilir sınırlar içerinde olduğu görülmektedir. Modelin uyum indisleri 
incelendiğinde; X2: 1703,74;  df: 805; X2/ df; 2,11;  RMSEA: 0,059; IFI: 0,97; CFI:  
0,97; NFI: 0,95; NNFI: 0,97’dir.  Burada ifade edilen indisler yapısal modelin kabul 
edilir nitelikte olduğunu göstermektedir (Schermelleh-Engel ve diğerleri, 2003, s.52; 
Şimşek, 2007, ss; 47-49). 

Paternalist liderlik, dağıtım adaleti ve örgütsel vatandaşlık davranışları 
arasındaki ilişkiler Şekil 2’de görülmektedir. Şekil 2 ve Tablo 4 dikkate alındığında 
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araştırmada ilk hipotez olan otoriter liderlik ve dağıtım adaleti arsındaki yol katsayısının 
(H1: =0,50; t-değerinin=2,70) anlamlı ve pozitif yönlü olduğu ve bu hipotezin 
desteklendiği görülmektedir. Bununla birlikte araştırmada belirlenen yardımsever 
liderlik boyutu ve dağıtım adaleti arasındaki (H2: = -0,02; t-değeri= -0,10) ve ahlaki 
liderlik boyutu ve dağıtım adaleti arasındaki hipotezler t-değerlerinin 1,96’dan büyük 
olmaması nedeniyle (H3: = 0,09; t-değeri=1,24) desteklenememiştir.Paternalist 
eğilimlerin kültürden kültüre farklılaştığı literatürde yer almaktadır. Özellikle Türkiye 
gibi yüksek güç mesafesinin bulunduğu toplumlarda insanlara daha otokratik işlemler 
tercih etmektedir (Köksal, 2011a, s.161) Çalışmanın sonucunda ortaya çıkan otoriter 
liderlik bileşenin dağıtım adaleti üzerinde etkili olması, toplumsal özellik olarak yüksek 
güç mesafesi ve kolektivist yapıya sahip olan Türk toplumunda liderlerin otoriter 
özellikler sergilemesi dağıtım adaletinin olumlu yönde etkilediğini göstermektedir.  

Araştırmada belirlenen dağıtım adaleti ile centilmenlik (H4: β= 0,91; t-
değeri=11,23),  sivil erdem (H5: β= 0,76; t-değeri= 10,50), vicdanlılık (H6:β=0,91; t-
değeri= 11,24), nezaket (H7:β= 0,88; t-değeri= 11,73) ve özgecilik (H8:β= 0,88; t-
değeri= 11,73) arasındaki hipotezler desteklenmiştir. Bu bulgular Moorman (1991) ve 
Nieoff ve Moorman’ın (1993) çalışmalarıyla benzerlik göstermektedir. Elde edilen 
sonuçlar çerçevesinde bireylerin örgüt içinde gönüllü davranışlar sergilemesi bireylere 
adil davranıldığının bir göstergesi ve fonksiyonu olduğu söylenebilir. Örgütsel 
adaletinin bir bileşeni olarak kabul edilen dağıtım adaleti bireysel davranışlar ve 
örgütsel sonuçlar üzerinde belirleyici olmaktadır. 

 
Şekil 2:  Araştırma Modeline İlişkin YEM Sonuçları 
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Dağıtım adaletinin paternalist liderlik ve ÖVD üzerinde aracılık etkisini ölçmek 
amacıyla paternalist liderlik ve ÖVD arasındaki doğrudan etkiler kontrol edilmiştir. 
Aracılık etkisinin belirlenmesinde ilk olarak bağımsız değişkenin bağımlı değişken 
üzerinde etkisini gösteren bir model önerilmektedir (Şimşek, 2007: ss.135-136). İkinci 
aşamada ise aracı değişkenin modele dâhil edilmesiyle değişkenin modele katkısının 
değerlendirilmesi önerilmektedir. Çalışmada paternalist liderliğin ÖVD üzerindeki 
doğrudan etkilerin yer aldığı birinci model test edildiğinde sonuçların ikinci modele 
göre iyileştirmeye yol açmadığı, bir başka ifadeyle aracı modelin daha iyi değerler 
gösterdiği buna ilaveten,birinci modelin yol katsayılarının 1’in üstünde olduğu 
vedolayısıyla modelinistatiksel olarak anlamlı olmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle 
araştırmada tam aracılık modeli (sadece otoriter liderlik bileşeni için) kabul edilmiştir. 
Ahlaki liderlik boyutu ve yardımseverlik liderlik boyutu için doğrudan etkiler tespit 
edilememesi nedeniyle aracılık etkisi de söz konusu değildir. 

Tablo 4: Araştırma Modeli Hipotez Sonuçları 
Hipotezler Standardize 

Yükler 
t-

değeri 
p-değeri Sonuç 

H1: Yardımsever liderlik tarzı ile dağıtım adaleti 
arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir etki vardır. 

-0,02 -0,10 >0,05 Desteklenmedi  

H2: Ahlaki liderlik tarzı ile dağıtım adaleti 
arsında pozitif yönlü ve anlamlı bir etki vardır. 

0,09 1,24 >0,05 Desteklenmedi  

H3: Otoriter liderlik tarzı ile dağıtım adaleti 
arasında pozitif yönlü anlamlı ve bir etki vardır. 

0,50 2,70 0,01 Desteklendi  

H4: Dağıtım adaleti ile centilmenlik arasında 
pozitif yönlü ve anlamlı bir etki vardır. 

0,91 11,23 0,01 Desteklendi  

H5: Dağıtım adaleti ile sivil erdem arasında 
pozitif yönlü ve anlamlı bir etki vardır. 

0,76 10,50 0,01 Desteklendi  

H6: Dağıtım adaleti ile vicdanlılık arasında 
pozitif yönlü ve anlamlı bir etki vardır. 

0,91 11,24 0,01 Desteklendi  

H7: Dağıtım adaleti ile nezaket arasında pozitif 
yönlü ve anlamlı bir etki vardır. 

0,88 11,73 0,01 Desteklendi  

H8: Dağıtım adaleti ile özgecilik arasında pozitif 
yönlü ve anlamlı bir etki vardır. 

0,91 12,44 0,01 Desteklendi  

6. Tartışma ve Sonuç  
 Bu araştırmanın temel amacı paternalist liderliğin örgüt içinde arzulanan ve 
beklenilen davranışlar olan örgütsel vatandaşlık davranışlarına etkisinde dağıtım 
adaletinin aracılık rolünü belirlemektir. Çalışma İstanbul’dafaaliyet gösteren otel 
işletmelerinde gerçekleştirilmiştir.Çalışmada beklenildiği gibi paternalist liderliğin bir 
bileşeni olan otoriter liderlik tarzının dağıtım adaletine pozitif yönlü ve anlamlı bir etki 
yaptığı tespit edilmiştir. Otoriter liderlik tam anlamıyla kontrol üzerine odaklanmıştır. 
Otoriter yönetim sergileyen yöneticiler ödül ya da cezayı avantaj elde etmek maksadıyla 
astlarına uygulamaktadır. Bir başka ifadeyle, astlar ödülü alma ve cezadan kaçma 
temelinde hareket etmektedir. Aslında bir taktik savaş gibi görünen bu durum da bile 
lider astının mutluluğu temelinde hareket etmektedir. Çünkü böyle bir durumda astlar 
uygulanan kuralların kendi lehine olduğunun farkındadır (Pellegrini ve Scandura, 2008, 
s. 574). 

 Paternalizmin içinde yer alan otoriter yaklaşım için örgüt içinde ödülü de cezayı 
da adil bir şekilde dağıttığını ve aynı şekilde örgüt içinde yükselme olanaklarında da 
adil bir dağıtım yaptığından söz edebiliriz.Otoriter lider, örgütün sahip olduğu 
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kaynaklar üzerinde de yoğun bir kontrole sahiptir. Kaynakların kontrolünde lider; görev 
gereği olan bilgilerin sunulması, bütçe ve ekipman kontrolüne sahip olduğu kadar 
astlara verilecek ödüller karar vermede de belirleyicidir (Niu ve diğerleri,2009, s.37). 
Bu anlamda çalışmada ortaya çıkan otoriter liderlik bileşeni ile dağıtım adaleti 
arasındaki pozitif ve anlamlı ilişki paternalizm içinde yer alan otoriter yaklaşımın 
dağıtım adaletine olumlu yansıdığını göstermektedir. 

Paternalist lider bireylerin sergilemiş olduğu davranışların sonuçları üzerinde 
belirleyicidir. Literatür incelendiğinde paternalist liderin bireylerin davranışları ve iş 
sonuçları üzerinde negatif ya da pozitif yönlü etkilerinin olabildiği görülmektedir (Niu 
ve diğerleri, 2009; Poaching ve Chichun, 2009). Bu nedenle işgörenler örgüt içinde 
sergiledikleri davranışları eşitlik teorisi çerçevesinde ele almaktadırlar. Bu çalışmada da 
paternalist liderin örgüt içindeki ödülleri, terfileri ve cezaları adil bir şekilde 
değerlendirmesinin dolaylı olarak bireylerin davranışlarına yansıdığını göstermektedir.  

Çalışma aynı zamanda dağıtım adaleti ile ÖVD boyutları arasında pozitif yönlü 
ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya koymaktadır. Bu anlamda örgüt içinde yükselme 
olanaklarının eşit bir şekilde işgörenlere sunulması, ücretin adil dağıtılması gibi işgöreni 
doğrudan ilgilendiren kararların adil alınması işgörenlerin gönüllü davranışları 
sergilemesinde etkili olabilmektedir. Örgütsel vatandaşlık davranışları bir iş girdisi 
olarak değerlendirildiğinde, bireyin daha az ücret alması veya eşitsizlik algılaması örgüt 
içinde ÖVD’nin sergilenmesinde bir azalmaya neden olabilmektedir (Niehoff ve 
Moorman, 1993, s. 533).  
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Extensive Summary 

 
Introduction 
Although studies on paternalistic leadership have been carried out for the last 

twenty years, paternalistic management style was designed by Max Weber as a legal 
authority and it was shaped in his studies. In the economy and society designed by 
Weber (1968), three types of authorities are referred to as traditional, charismatic, and 
bureaucratic authority and  traditional design of the rules is referred to as paternalistic 
authority (Pellegrini and Scandura, 2008). What does the leadership style which was 
expressed by Weber in 1968 and which has come to the fore as paternalism for the last 
twenty years mean? While there are different definitions in the literature, the most 
common definition has been made by Farh and Cheng (2000). Accordingly, 
paternalistic leadership refers to a style blending "strong discipline and authority, with a 
fatherly benevolence and moral integrity"(quoted by Köksal, 2011b, p. 105 from Farh& 
Cheng, 2000, 94). 

Based on this definition, Cheng et al (2004, p. 91) suggest that paternalism has 
three components. These are authoritarianism, utilitarianism and ethical leadership. 
Authoritarianism refers to a style in which the leader is an absolute authority in his 
behaviours; seniors have a control over subordinates; and subordinates obey their 
seniors without questioning. Utilitarianism means that there is a holistic benefit in the 
behaviour of the leader for the well-being of employees and families. Ethical leadership, 
on the other hand, means a high level of personal moral virtue, self-discipline and the 
exclusion of self-interest. 

Ever since the paternalistic leadership began to take place in the literature, 
organizational and individual results have also begun to be explored in the literature. 
For example, in the literature, there are studies which explore the impact of paternalistic 
leadership on job satisfaction, organizational commitment, innovative behaviour 
(Anwar, 2013), confidence in the manager (Saher, Naz, Tasleem, Naz and Kausar, 
2013), and organizational justice (Köksal, 2011a). This study examines the mediating 
role of distributive justice in the impact of paternalistic leadership on organizational 
citizenship behaviour. 
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Methodology 
The objective of the study is to examine the mediating role of distributive justice 

paternalistic leadership on organizational citizenship behaviour which are employed in 
four and five-star hotels in Istanbul. In this sense, the data have been collected from 
employees of five of four-star and ten of five star hotels which are run in Istanbul. 450 
questionnaires have been distributed between April 2013 and June 2013, as a result, the 
analysis of the study has been completed based on returned 325 questionnaires. 

Scales which are in the literature and tested in terms of their validity and 
reliability have been used while collecting the data. The questionnaire form of the study 
consists of four parts. The first section is composed of statements assessing the 
paternalistic leadership; the second part includes statements that measure the 
distributive justice; the third part consists of statements that evaluate organizational 
citizenship behaviour, and the last section consists of the demographic variables. In the 
first part, there is scale for Paternalist Leadership. The Paternalist Leadership Scale was 
developed by Cheng et al.(2004), and the study of Ökten and Cenkci (2012)  has been 
used for Turkish translation of the scale. It consists of 26 items.In the second part, a 
distributive scale, which consists of 5 items and developed by Niehoff and Moorman 
(1993) is given. We have benefited from Karaeminoğulları (2006) for Turkish 
translation of the scale.The third part of the questionnaire includes organizational 
citizenship behaviour scale.The OCB scale was developed by Bolat and Bolat in 2008 it 
consists of 20 items. All ratings are made on a five-point scale (1 = strongly disagree; 5 
= strongly agree). And in the last part of the questionnaire, there are questions about 
demographic characteristics of the participants.  

 

Findings and Discussions  
We have used structural equation modelling with LISREL 8.8 to test our 

hypotheses. Prior to hypothesis testing, we have conducted a confirmatory factor 
analysis (CFA) of the predictor constructs (paternalist leadership, distributive justice 
and OCB).Results from this CFA have shown an adequate fit for all the scale.Also, we 
have tested to see if measurement model had good fit (Anderson and Gerbing, 
1988).The measurement model has an acceptable fit (X2: 1556,03; df: 783; X2/ df; 1,99;  
RMSEA: 0,055; IFI: 0.97; CFI:  0,97; NFI: 0,95; NNFI: 0,97) (Schermelleh-Engel, 
Moosbruggerve Müller, 2003, p.52; Şimşek, 2007).The study results show that the 
composite reliability ranges from 0,77 to 0,88, or greater than the standard of 0.7. 

Having confirmed that the measurement model has adequate fit, we have tested 
our model. Results of the structural analysis of the proposed model provides an 
acceptable fit for the data (X2: 1703,74;  df: 805; X2/ df; 2,11;  RMSEA: 0,059; IFI: 0.97; 
CFI:  0,97; NFI: 0,95; NNFI: 0,97) (Schermelleh-Engel, et al. 2003, p.52; Şimşek, 
2007). 

In the study first hypothesis which is paternalist leadership 
(authoritariandimensinons)significantly and positively affected distributive justice 
(=0,50; t-value=2,70) is validated.Nonetheless, results show that other two hypothesis, 
H2 (= -0,02; t-value= -0,10) and H3 (= 0,09; t-value=1,24), are not supported. In 
paternalism, the authoritarian approach can be said to distribute both the award and the 
punishment in a fair way within the organization and, in the same way, the authoritarian 
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approach makes a fair distribution for promotion opportunities within the 
organization.The authoritarian leader also has a dominant control over the resources of 
the organization. While controlling the resources, the leader has the control of the 
budget and equipment and information which are presented to him, moreover, he is the 
ultimate determiner of the awards to be given to subordinates (Niu et al, 2009, p.37). 

Based on the relationship between the distributive justice and sportsmanship 
conduct the hypotheses (H4 β = 0,91, t-value = 11,23), civic virtue (H5 β = 0,76; t-value 
= 10,50), conscientiousness (H6 β = 0,91, t-value = 11,24), courtesy (H7 β = 0,88, t-
value = 11,73),and altruism (H8 β= 0,88, t-value= 11,73) are positive and statistically 
significant. There is a significant and positive relationship between distributive justice 
and PL. In this sense, the decisions directly related to employees such as fair promotion 
opportunities within the organization and fair distribution of wages can be effective in 
their conducting volunteer activities. When organizational citizenship behaviors are 
evaluated as an input to a job, paternalistic leadershipmay be seen and it may cause a 
decrease in that sense within an organization if the individual is paid with a lower wage 
and if that individual perceives inequality (Nieoff and Moorman, 1993, p.533). In this 
study we supported full mediating impact only authoritarian leadership dimensions. The 
other direct impacts (moral and benevolent dimensions) did not support. 
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Özet 
Bu çalışmada, A Grubu seyahat acentelerinde etkileşimci (işlevsel) liderlik 

davranışının örgütsel özdeşleşmeye etkisi araştırılmıştır. Doğu Akdeniz bölgesinde 
faaliyet gösteren A grubu seyahat acenteleri araştırılmış ve en çok acentenin bulunduğu 
il olan Adana uygulama yeri olarak belirlenmiştir. Adana ilinde aktif olarak faaliyet 
gösteren 86 adet A grubu seyahat acentesi tespit edilmiş ve veri toplama aracı, bu 
acentelerde görev yapan 153 işgörene uygulanmıştır. Sonuç olarak, etkileşimci liderlik 
ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve etkileşimci liderliğin 
örgütsel özdeşleşmeyi etkilediği ortaya çıkmıştır. T-testi ve varyans analizi sonuçlarına 
göre ise etkileşimci liderlik ve örgütsel özdeşleşme davranışı tutumlarının demografik 
özelliklere göre farklılaşmadıkları ortaya çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Etkileşimci Liderlik, Örgütsel Özdeşleşme, Seyahat Acentesi 

Abstract 
In this study, the effect of transactional leadership styles upon organizational 

identification in group A travel agencies researched. Group A travel agents operating 
in the Eastern Mediterranean region explored and most studied agent identified as the 
province is Adana with a lot of practice. 86 groups A of travel agency serving those 
agents are actively operating in the province of Adana have been identified and 153 
employees work in these agencies applied for data collection. As a result, there is a 
relationship between transactional leadership and organizational identification has 
emerged and it effects organizational identification. According to the results of t-test 
and analysis of variance perspective of demographic characteristics transactional 
leadership and organizational identification among the undifferentiated attitudes has 
emerged. 
Key Words: Transactional Leadership, Organizational Identification, Travel Agency 
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Extensive Summary 

1. Introduction  
Fast and ever-changing competitive conditions, requires businesses to invest in 

alternatives that are difficult to imitate. One of these alternatives is increasing the 
importance of investment in human capital. In this context, management sciences 
innovative developments emerging, fast and ever-changing environments, business 
processes, adapt quickly to businesses operating in the developments. Travel agencies 
also need to be adapted quickly to this change is one of the tourism sector enterprises. 
Leadership, as well as an important concept for travel agencies  as many businesses. In 
fact, tourism professionals, and most of the time-intensive when it comes to over-paced 
work environment, this concept is becoming more and more important. This is in the 
hectic pace, the role of sacrifice behavior more often than employees is expected. This 
is due to the sacrifices equating the enterprises themselves, but employees realized. In 
this study, the effect of travel agency employees' attitudes’s effect of transactional 
leadershipis upon attitudes of organizational ıdentification. The relevant literature is 
discussed in the In the first part of the study ; given general information about study 
second part of the research ; the findings put forward in the third part of and the result 
and recommendations are given in the fourth section. 

Transactional leadership, a leadership model based on reciprocity. This shopping 
duties brought the audience award, fail to perform their duties in the face with no 
penalty. Leading the audience to be obedient and willing to work using organizational 
resources. To check and correct the behavior of the stimulus-response model exhibits a 
kind (Grunstein, 1999: 150).  

The concept is analyzed studies on the subject of organizational identification 
and organizational commitment is often mixed. Organizational identification, 
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organizational commitment scale be considered as a sub-dimension adds to the 
confusion. However, at this point, organizational commitment, organizational 
identification would be appropriate to say that the some of the forms. Mael and Ashford 
reported and organizational identification is a concept with self adherence was not a 
concept with self. Also commitment, sharing the same values and beliefs are portable to 
another organization, identification can be said to be unique to the organization 
(Günbek, 2007: 15). 

2. Method 
To examine the effect of transactional leadership attitudes of employees identify 

with organizational research conducted in this research are not covered by agency 
managers. For this reason, Group A travel agencies operating in the province of Adana, 
the number of employees working through the agency officials tried to get the phone 
call. Investigational agents, telephone and address information Travel Agents 
Association of Turkey web site (http://www.tursab.org.tr/) were obtained through. 
Number of employees in accordance with the responses of the travel agent authorities 
designated as 230. This number is also the population consisted of study. The universe 
is full inventory is limited and the sample has not been made. However, some 
employees do not want to participate in the survey due to the 153 questionnaires were 
analyzed. SPSS software was used for the analysis. The scale for transactional 
leadership developed by Bass and Avolio(1990) and Hakan Dilek (2005) translated into 
were used. The scale consists of 8 items. For organizational identification, the scale of 
Mael and Ashforth (1992) was translated into Turkish by Polat (2009). The scale 
consists of six items. If the field is preferred because the scales is that they are the most 
commonly used scales. 5-point Likert scale for each of the scales in the form of the data 
collected. To regression analyse were used. 

Hypothesis: Transactional leadership attitudes of travel agencies managers 
effects, organizational identification level of workers. 

3. Findings 
According to the demographic findings, employees who participated in the 

study, 51% of women and 49% are male. These distributions women constitute a 
majority of the sample group, but the numbers show that close to each other in terms of 
gender. In addition, the majority of the sample group, in the range of 25 to 39 years of 
age, single, with a monthly income of between £ 500-999, associate degree graduates, 
who graduated from tourism-related areas, 1-3 years and 1-3 years of experience in the 
sector agencies working in the range of shows that employees. 

Demographic variables used in this study, the effect on the attitude of the 
literature indicated that the identification of leadership and organizational behavior 
variables. However, in this study, the travel agency employees' attitudes transactional 
leadership and organizational identification not affected by demographic variables 
emerged. There is a positive relationship between transactional leadership and 
organizational identification, and this can be said to be a weak level of correlation.  

Regression analysis between transactional leadership behavior and 
organizational identification, the value of R 0, 365 turned out to be. Change in the 
dependent variable by the independent variables in the value of R2 is a measure of how 
much can be defined. Model 1 has emerged as an R2 value of 0.127. Accordingly, the 
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transactional leadership on organizational citizenship behavior of all the independent 
variables explain 12.7% of the level. There are a significant relationship between 
transactional leadership and organizational identification. p values of these variables, 
was found to be 000. β value is ,365. According to these results, research hypothesis, 
has been accepted. 

 In the literature, identify with organizational relationship with the most 
researched demographic questions and as a result of the t-test and analysis of variance 
identify with the organization's stance, the case of travel agency employees, not differ 
according to demographic variables emerged. In the survey of İşcan conducted on 213  
employee, organizational identification has emerged differ according to gender and 
seniority. Women is lower than that of men identify with the organization, 
organizational identification is also increasing with increasing seniority. Çakınberk and 
colleagues (2011), same way ,did a study to identify with the increase in retirement is 
increasing. However, such a conclusion did not come as a result of this research. This 
difference is thought to be due to the fact that different areas of application. 
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Özet 
Bu çalışmada, A Grubu seyahat acentelerinde etkileşimci (işlevsel) liderlik 

davranışının örgütsel özdeşleşmeye etkisi araştırılmıştır. Doğu Akdeniz bölgesinde 
faaliyet gösteren A grubu seyahat acenteleri araştırılmış ve en çok acentenin bulunduğu 
il olan Adana uygulama yeri olarak belirlenmiştir. Adana ilinde aktif olarak faaliyet 
gösteren 86 adet A grubu seyahat acentesi tespit edilmiş ve veri toplama aracı, bu 
acentelerde görev yapan 153 işgörene uygulanmıştır. Sonuç olarak, etkileşimci liderlik 
ile örgütsel özdeşleşme arasında anlamlı bir ilişki olduğu ve etkileşimci liderliğin 
örgütsel özdeşleşmeyi etkilediği ortaya çıkmıştır. T-testi ve varyans analizi sonuçlarına 
göre ise etkileşimci liderlik ve örgütsel özdeşleşme davranışı tutumlarının demografik 
özelliklere göre farklılaşmadıkları ortaya çıkmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Etkileşimci Liderlik, Örgütsel Özdeşleşme, Seyahat Acentesi 

Abstract 
In this study, the effect of transactional leadership styles upon organizational 

identification in group A travel agencies researched. Group A travel agents operating 
in the Eastern Mediterranean region explored and most studied agent identified as the 
province is Adana with a lot of practice. 86 groups A of travel agency serving those 
agents are actively operating in the province of Adana have been identified and 153 
employees work in these agencies applied for data collection. As a result, there is a 
relationship between transactional leadership and organizational identification has 
emerged and it effects organizational identification. According to the results of t-test 
and analysis of variance perspective of demographic characteristics transactional 
leadership and organizational identification among the undifferentiated attitudes has 
emerged. 
Key Words: Transactional Leadership, Organizational Identification, Travel Agency 
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GİRİŞ 
Hızlı ve sürekli değişen rekabet koşulları, işletmelerin taklit edilmesi zor 

alternatiflere yatırım yapmasını zorunlu kılmaktadır. Bu alternatiflerden biri önemi 
gittikçe artan beşeri sermayeye yapılan yatırımdır. Bu bağlamda yönetim bilimlerinde 
ortaya çıkan yenilikçi gelişmeler, hızlı ve sürekli değişen çevrelerde faaliyet gösteren 
işletmelerin de hızla işletme süreçlerine uyarlaması gereken gelişmelerdir. Seyahat 
acenteleri de bu değişime hızla adapte olması gereken turizm işletmelerinden biridir. 
Liderlik pek çok işletme için olduğu gibi, seyahat işletmeleri için de oldukça önemli bir 
kavramdır. Nitekim, turizm çalışanlarının yoğun ve çoğu zaman aşırı tempolu iş yaşamı 
söz konusu olduğunda bu kavram daha da önemli bir hale gelmektedir. Bu yoğun tempo 
içerisinde çalışanlardan çoğu zaman fedakârlık ve rol fazlası davranışlar (örgütsel 
vatandaşlık v.b) beklenmektedir. Bu fedakârlıklar ise ancak işgörenlerin kendilerini 
işletmeleri ile özdeşleştirmeleri sayesinde gerçekleşebilecektir. Bu araştırmada, seyahat 
acentesi yöneticilerinin etkileşimci liderlik davranışlarının, işgörenlerin örgütsel 
özdeşleşme tutumlarına etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın birinci 
bölümünde ilgili yazın ele alınmış; ikinci bölümünde araştırma hakkında genel bilgilere 
yer verilmiş; üçüncü bölümünde bulgular ortaya konmuş ve dördüncü bölümde ise 
sonuç ve önerilere yer verilmiştir. 

1.Kuramsal Çerçeve 
Önceleri turizm sektörünün bir alt sektörü olarak değerlendirilen seyahat sektörü 

günümüzde başlı başına bir endüstri haline gelmiştir. Seyahat endüstrisi, kırkın üzerinde 
sektörle doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileşim halindedir (Ahipaşaoğlu ve Arıkan, 
2005). Bu sektörün en önemli işletme türlerinden biri de seyahat acenteleridir. Seyahat 
acentesi; turistik mal ve hizmet üreten işletmelerin ürünlerinin satışını onlar adına 
yapan; bunun karılığında belli bir komisyon elde eden; ve/veya seyahat ile ilgili çeşitli 
hizmetleri bir paket içerisinde birleştirip tur organizasyonları gerçekleştiren, 
enformasyon, ulaşım aracı kiralamak, seyahat sigortası gibi diğer hizmetleri de sunan, 
çağın gerektirdiği olanaklardan yararlanarak hızla gelişen kuruluşlardır (Çolakoğlu ve 
Çolakoğlu, 2007: 11).  

Türkiye’de seyahat acenteleri 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat 
Acenteleri Birliği Kanunu’na göre yasal olarak A grubu, B grubu ve C grubu seyahat 
acenteleri olarak sınıflandırılmaktadır (Uygur ve Turgut, 2012: 60). Seyahat acenteleri, 
genel olarak, otel işletmeleri kadar büyük organizasyonlar olmasa da turizm sektörünün 
yapısı gereği profesyonelce yönetilen işletmelerdir. Dolayısıyla, bu işletmelerde modern 
bir yönetim tarzının uygulandığı ve günümüzde modern yönetimin bir gereği olan 
liderliğin seyahat acenteleri için de oldukça önemli bir konu olduğu söylenebilir. 
Liderlik, neredeyse insanlık tarihinden beri var olan bir kavramdır. Liderlik metaforu 
hakkında pek çok tanım geliştirilmiştir. Bu tanımlamalardan bazıları aşağıdaki gibidir: 

“Liderlik, bir üstün astlarının davranışın etkileme ve onları belirli bir etkinlik 
dizisini izlemeye ikna etme yeteneğidir” (Barnard 1938’den Aktaran: Özsöylemez, 
2009:4). 

“Bir grup insanı belirli amaçlar doğrultusunda etrafında toplayabilme ve bu 
amaçları gerçekleştirmek için onları harekete geçirme yetenek ve bilgilerin toplamıdır 
”(Bass, 1999: 16). 
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“Liderlik, liderin kendisini takip eden izleyicilerini amaçlar doğrultusunda 
harekete geçirebilme yeteneğidir”(Ke ve Wei, 2005: 433). 

“Liderlik toplumdaki bir topluluğu herhangi bir eylem akışına uyması için 
etkileme sanatıdır; onları kontrol altında tutmak, yönetip yönlendirmek ve içlerinden en 
iyi olanı seçme hüneridir. Liderliğin en büyük bölümünü insan yönetimi oluşturur’’ 
(Adair, 2009: 24). 

Liderlikle ilgili bilimsel araştırmalar 1900’lü yılların başında artmaya 
başlamıştır. Yapılan ilk araştırmalarda liderlik özellikleri araştırılmıştır. 1930-1940 
yıllarında liderin kişisel özellikleri üzerinde durulmuştur. 1940-1960 yıllarında liderlik 
davranışları araştırılmıştır. 1960-1980 yıllarında araştırmacılar modern liderlerin 
davranışlarının nasıl olduğu üzerinde durmuşlardır. Günümüzde daha çok,  yeni liderlik 
kuramları yani dönüştürücü, etkileşimci ve karizmatik liderler hakkında çalışmalar 
yapılmaktadır.(Deliveli 2010: 10). Dönüştürücü liderler, takipçilerini bireysel çıkarlar 
yerine örgütsel çıkarlar için güdüleyen ve onları önemli değişiklikler yapmaya ikna 
edebilmek için bir vizyon sunan liderdir (Black ve Porter, 2000: 432). Karizmatik 
liderler, yol gösteren, ilham ve güven veren, saygı uyandıran, geleceğe yönelik olumlu 
düşünmeye teşvik eden, izleyenlerin yaşamlarında gerçekten önemli olan şeyleri 
görmeleri için çaba gösteren liderlerdir (Oktay ve Gül, 2003: 405). Etkileşimci liderler 
ise, mevcut durumu korumaya odaklanan liderlerdir. Dün ve gelecek arasında 
değişikliğe gitmezler. Çünkü mevcut sistem içerisinde ortaya çıkan liderlerdir. Küçük 
yenilikler ile etkinliği artırmaya çalışırlar (Begeç, 1999: 91). 

Etkileşimci liderlik, karşılıklı alış-verişe dayanan bir liderlik modelidir. Bu 
alışverişte izleyenler görevlerini yerine getirdiklerinde ödülle, görevlerini yerine 
getirmediklerinde ise ceza ile karşılaşırlar. Lider,  izleyicilerin itaatkâr ve işe istekli 
olmaları için örgütsel kaynakları kullanmaktadır. Davranışları kontrol etmek ve 
düzeltmek için ise bir çeşit uyarım-tepki modeli sergilemektedir (Grundstein, 1999: 
150). Etkileşimci liderlik geleneksel liderlik olarak da kabul edilebilir. Bu tip liderlik 
yaklaşımında lider-izleyen, ast-üst, çalışanlar ve yöneticiler arasında çıkar ilişkisi söz 
konusudur. Diğer taraftan bu tip liderliğin de örgütler açısından bir takım yararları 
olduğu söylenebilir. Bunlar (Saylı, t.y.: 14):  

 Astların ihtiyaçları tam ve doğru olarak belirlenir. Çaba ile ödül arasında sıkı bir 
bağ kurularak bu ihtiyaçlara cevap verilir. 

 Çaba ve performans için astların kişisel ilgileri üzerine yoğunlaşılır. 
 Kurallar açık bir şekilde lider tarafından ortaya konur. 
 Astlar hangi durumda ödül hangi durumda ceza alacaklarını iyi bilirler. 
 Süreç içerisinde otomatik olarak performans değerlendirmesi yapılır. 
 Değerlendirme sonuçları astlar ile paylaşılır. 

Pek çok araştırmada, dönüştürücü liderliğin daha olumlu bir liderlik tipi olduğu 
konusunda genel bir yargı vardır. Diğer taraftan, etkileşimci liderliğin, dönüştürücü 
liderlikten daha olumlu sonuçlar ortaya çıkardığı örgütsel çıktılar da vardır. Örneğin 
Zagorsak, Dimovski ve Skerlavaj (2009), 2006 yılında Slovenia’da eğitim sektöründe 
yaptıkları deneysel araştırmada, etkileşimci liderliğin örgütsel öğrenmeyi, dönüştürücü 
liderlikten daha olumlu etkilediğini ortaya koymuşlardır. Diğer taraftan İşcan (2006: 73) 
hem dönüştürücü hem de etkileşimci liderliğin örgütsel özdeşleşmeyi olumlu 
etkilediğini ancak dönüştürücü liderliğin olumlu etkisinin daha fazla olduğunu ortaya 
koymuştur. İşcan bu araştırmasının verilerini Erzurum ilinde KOBİNETE’e üye olan 
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işyerlerinin işgörenlerine uygulamıştır. Etkileşimci liderliğin, örgütsel özdeşleşmeye 
etkisinin turizm ve seyahat endüstrisinde hangi düzeyde olacağı sorusu bu araştırmanın 
temel çıkış noktasını oluşturmaktadır. 

Örgütsel özdeşleşme kavramı ‘çalışanların, çalıştıkları örgüt ve kurumları 
tanımlamakta kullandıkları kavramlarla kendilerini ne düzeyde tanımladıklarının bir 
göstergesi’ olarak açıklanabilir (Dutton vd., 1994: 240). Örgütsel özdeşleşme 
konusunda ilk çalışma Tolman’a (1943) aittir. Tolman yaptığı çalışmada üç farklı 
özdeşleşme türünden bahsetmiştir (Köse, 2009: 2): 

 Bir kimsenin kendisinden daha yaşlı birini taklit etmesi veya örnek alması 
 Bir kişinin, parçası olduğu herhangi bir gruba bağlanması 
 Özdeşleşmenin, birey tarafından harekete geçirici bir unsur olarak görülmesi 

Çalışmanın konuyu işletme bazında incelenmesi nedeniyle, ikinci tanımda ele 
alınan görüşü ele aldığımızda örgütsel özdeşleşmenin, bir örgüte bağlanma ya da ona ait 
olma duygusu sağlayan bir kavram olduğu söylenebilir. Yani bireyle örgüt 
özdeşleştiğinde, örgütü tanımlarken kullandığı kavramlar ile kendisini tanımlarken 
kullandığı kavramlar arasında benzerlikler görülebilir (Afgün, 2006: 106). 

Kelman (1958) örgütsel özdeşleşme kavramını şu şekilde tanımlamıştır:  
‘Özdeşleşme kendini tanımlama tepkisidir ve belirli bir ilişki içinde oluşur. Birey diğer 
birey veya gruplar ile tatmin edici bir kendini tanımlama ilişkisini kurmak ve sürdürmek 
ister ve bunun gerektirdiği etkiyi kabul eder. Özdeşleşme, özdeşleşen kimsenin 
diğerinin rolünü üstlenmesi olarak klasik yoldan olabileceği gibi iki kişinin karşılıklılık 
içinde özdeşleşmeleri de söz konusudur’ (Aktaran: Karayiğit, 2008: 20). Scott ve Lane 
(2000) örgütsel özdeşleşmenin bireyin psikolojik açıdan örgütü kendisinin bir parçası 
olarak görmesi olarak tanımlamıştır (Tüzün, 2006: 81). Tompkins ve Cheney (1985) 
örgütle özdeşleşme yazınının örgüt ile birey arasındaki bağı açıklamaya katkı 
sağladığını belirtmişlerdir (Turunç, 2010: 256). Ashfort ve Mael (1989: 22-23) ise 
örgütsel özdeşleşmeyi bireyin amaçlarının örgütün amaçları ile bütünleşmesi olarak 
açıklamışlardır. 

 Smidts, Pryun ve Van Riel’e (2001) göre örgütsel özdeşlememenin temelinde 
sosyal kimlik teorisi yatmaktadır. Sosyal kimlik, bireyin çeşitli sosyal gruplarla ilgili 
bilgi, değerlendirme ve bileşenlerini içine alan bir kavramdır (Özdemir, 2007: 69). 
Tajfel ve Turner’ın geliştirdikleri sosyal kimlik kuramına göre; bireyler kendilerini ve 
diğer üyeleri örgütsel üyelik, dini bağlılık, cinsiyet ve yaş uyumu gibi sosyal 
kategorilerde sınıflandırırlar. Bu sınıflandırmalar özdeşleşmeye zemin hazırlamaktadır. 
Konu örgütler açısından değerlendirildiğinde ise özdeşleşme bireyin gruba olan 
uyumunu, işbirliğini, kolektif davranışlarını, paylaşılan normlarını ve karşılıklı etki gibi 
grup olgularının ortaya çıkmasını sağlamaktadır (Kırkbeşoğlu ve Tüzün, 2009: 2-3). 
Ceylan ve Özbal (2008) örgütlerin bireylerin aidiyet duygularına ve özdeşleşmesine 
yönelik yürüttükleri faaliyetleri işletmelerin müşterileri için yürüttükleri ilişkisel 
pazarlama faaliyetlerine benzetmektedirler. Yazarlara göre her iki faaliyet türünde de 
uzun vadeli ve sadakati hedefleyen çalışmaların yapılması,  mevcut ilişkileri ve ya cazip 
yeni fırsatları değerlendirip örgütün amaçlarına ulaşmak hedeflenmektedir.  

Örgütsel özdeşleşme kavramı hakkında yapılan çalışmalar incelendiğinde 
örgütsel özdeşleşme ve örgütsel bağlılık konusunun sık sık karıştırıldığı görülmektedir. 
Örgütsel özdeşleşmenin örgütsel bağlılık ölçeğinde bir alt boyut olarak ele alınması bu 
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karmaşayı daha da artırmaktadır. Ancak bu noktada örgütsel bağlılığın, örgütsel 
özdeşleşmenin bazı formlarını içerdiğini söylemek yerinde olacaktır. Ashford ve Mael 
örgütsel özdeşleşmenin benlikle ilgili bir kavramken bağlılığın benlikle ilgili bir kavram 
olmadığını belirtmişlerdir. Ayrıca bağlılığın, aynı değer ve inançları paylaşan başka bir 
örgüte taşınabilirken, özdeşleşmenin örgüte özgü olduğu söylenebilir (Günbek, 2007: 
15). Örgütsel özdeşleşmenin karıştırıldığı bir diğer kavram da mesleki özdeşleşmedir. 
Ashford ve Mael profesyonel ve mesleki özdeşleme ile örgütsel özdeşleşmenin farklı 
kavramlar olduklarından bahsetmişlerdir. Bu araştırmacılara göre örgütsel özdeşleşme, 
kendini örgüt çerçevesinde tanımlamayı ifade ederken, mesleki özdeşleşme kendini 
meslek çerçevesinde tanımlamayı içermektedir (Mustafayeva, 2007: 76). 

Örgütsel özdeşleşme hem birey hem de grup bağlamında incelenebilen ve 
işletmeler açısından büyük önem taşıyan psikolojik bir olgudur. Örgütsel özdeşleşme 
değerli çalışanların elde tutulması ve çalışanların işyerindeki mutluluğunun sağlanması 
için önemlidir. Örgütle özdeşleşen çalışanlar örgütlerine sadık kalırlar ve işletmenin 
amaçlarını kendilerine amaç edinerek bu amaçlara ulaşmak için en iyi performansı 
göstermeye çalışırlar (Solmaz, 2010: 17). Bir üyenin örgütsel özdeşleşme düzeyi onun 
benliğinin örgütün üyesi olmaya ne derece bağlı olduğunu göstermektedir. Eğer örgüt 
üyeliği bireyin benliğinde merkezi bir yer edinmişse onun diğer sosyal gruplardaki 
üyeliklerinden daha önemli bir konuma gelmişse, bir örgütle yüksek derecede 
özdeşleşmiştir (Karabey ve İşcan, 2007: 232).  

Yapılan araştırmalarda, örgütsel özdeşleşmenin işletmeler için kritik hale 
gelmesinin bir nedeni de örgütsel ortamlarda anlam ve duyguların öneminin yeniden 
keşfedilmesi olarak belirtilmiştir. İş örgütleri (işletmeler) bir kişinin ait olduğu grupların 
en önemlileri arasında yer almaktadır. Bunun nedeni ise insanların bu örgütlerde diğer 
gruplardan daha fazla zaman geçirmesidir. Ayrıca kişilerin geçimini sağlaması iş 
örgütlerinin geleceğine ve kişinin işteki rolünde başarılı olmasına bağlıdır (İşcan ve 
Naktiyok, 2005: 120). Liponnen vd. (2005) bireylerin örgütle özdeşleşme profillerinin 
farklılık gösterebileceğini belirtmişlerdir. Araştırmacılar kavramı çoğul özdeşleşenler 
(örgüt içinde her düzeyde özdeşleşenler), alt grup özdeşleşenler (çalıştığı gruba güçlü, 
üst düzeye düşük özdeşleşenler), üst grup özdeşleşenler(çalıştığı gruba zayıf, üst düzeye 
güçlü özdeşleşenler ve özdeşleşmeyenler (tüm düzeylerde zayıf özdeşleşmeye sahip 
olanlar) olarak ele almışlardır (Tüzün ve Çağlar, 2008: 1018).  

Tüzün ve Çağlar (2009) örgütsel özdeşleşmenin öncülleri üzerine yaptıkları 
çalışmalarında örgütsel güvenin algılanan örgütsel kimliğin çekiciliği ve özdeşleşme 
arasında aracı etki yaptığı sonucuna ulaşmışlardır. Polat (2009) zabıtalar ve fabrika 
çalışanları üzerinde yaptığı araştırmada da benzer şekilde her iki örneklem grubu için 
örgütsel güvenin özdeşleşmeyi olumlu biçimde etkilediğini bulmuştur. Rol belirsizliği 
ise her iki örneklem için özdeşleşmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Olkkonen ve 
Lipponen ise (2006) örgütsel adaletin örgütsel özdeşleşmeyi olumlu etkilediğini ortaya 
koymuşlardır.  Örgütsel özdeşleme ve liderlik ilişkisinde genellikle karizmatik liderliğe 
vurgu yapılmaktadır. Bunun nedeni, karizmatik liderin izleyicileri etkilemede 
özdeşleşme ve içselleştirmeden faydalanmalarıdır (Oktay ve Gül, 2003: 409). Ancak 
diğer liderlik türleri ile örgütsel özdeşleşme ilişkisinin araştırılmasının da yapılacak 
çıkarımlar için daha geniş bir bakış açısı sağlayacağı söylenebilir.  

Örgütsel özdeşleşme iş performansını artırıcı bir unsur olarak organizasyonlar 
açısından oldukça önemlidir. Çalışanların iş performanslarını artırıcı unsurların 
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araştırıldığı pek çok araştırma bulunmaktadır. Örgütsel özdeşleşme de bu araştırmalarda 
sıklıkla ele alınan bir konudur. Araştırmalar optimum iş performansının sağlanmasında 
pek çok olumlu etkenin aynı anda harekete geçirilmesi gerektiğine vurgu yapmışlardır. 
Bununla birlikte bu değişkenlerin farklı organizasyon yapılarında ve farklı sektörlerde 
araştırılmasının hem alan yazına hem de uygulayıcılara büyük katkılar sağlayacağı 
belirtilmiştir (Turunç, 2010: 254). Bu bağlamda örgütsel özdeşlemeyi sağlayacak 
etkenlerin neler olduğunun turizm ve seyahat endüstrisi açısından da ayrıca ele 
alınmasının önemli olduğu söylenebilir. Bu araştırmada, daha önceki araştırmalarda pek 
çok öncülden (liderlik, bağlılık, iş tatmini, örgütsel güven, örgütsel adalet…) olumlu 
etkilenen örgütsel özdeşlemenin, turizm sektöründe de yöneticilerin etkileşimci liderlik 
davranışlarından etkilenip etkilenmediği araştırılmıştır. Bu etkinin daha önce turizm 
sektöründe yeterince araştırılmamış olması araştırmanın önemli olduğunu 
göstermektedir. Bu çerçevede araştırmanın amacına dayalı olarak geliştirilen hipotez şu 
şekildedir: 

Hipotez: Seyahat acenteleri yöneticilerinin etkileşimci liderlik tutumları, işgörenlerin 
örgütsel özdeşleşme düzeylerini etkilemektedir. 

2.Yöntem 
Araştırma alanı olarak Adana ilindeki A grubu seyahat acenteleri seçilmiştir. 

Adana ilinin tercih edilmesinin nedeni araştırmacıların bölgeyi tanıması ve Adana ilinin 
Doğu Akdeniz bölgesinde en çok seyahat acentesinin bulunduğu il olmasıdır. A grubu 
seyahat acentelerinin tercih edilme sebebi ise, bu acentelerin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nın belirttiği tüm acentecilik faaliyetlerini yürütüyor olmalarıdır. Adana 
ilinde faaliyet gösteren A Grubu seyahat acentelerinin sayısı TÜRSAB’ın 
(http://www.tursab.org.tr/) internet sitesi aracılığı ile belirlenmiştir. Adana ilinde 
faaliyetlerine devam eden 86 adet A grubu seyahat acentesi bulunmaktadır. İşgörenlerin 
sayısını belirlemek amacıyla acenteler tek tek telefonla aranmış ve yetkililerine 
acentenizde yöneticiler dışında kaç kişi çalışıyor? sorusu yöneltilmiştir. Araştırma, 
işgörenlerin tutumlarına dayalı olduğu için, acente yöneticileri araştırma kapsamına 
alınmamıştır. Acente yetkilerinin, verdikleri cevap doğrultusunda, Adana ilinde A grubu 
seyahat acentelerinde yaklaşık 230 işgörenin çalıştığı belirlenmiştir.  Bu sayı 
araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Evren sınırlı olduğu için, örneklem alınmamış ve 
tam sayım yapılmaya çalışılmıştır. Ancak örneklem alınmasa da, hangi anket sayısının 
evreni temsil edileceği %95 güven aralığı içinde %5’lik bir hata payı öngörülerek 
hesaplanmış ve 144 anketin evreni temsil edebileceği sonucuna ulaşılmıştır. Acentelerin 
tamamına ulaşılarak toplamda 230 anket dağıtılmış ve 164 anket sayısına ulaşılmıştır. 
Ancak 11 anket değerlendirilmeye alınamayacak kadar eksik doldurulmuştur. Sonuçta, 
toplam 153 anket analize tabi tutulmuştur. Bu bağlamda, araştırma örnekleminin evreni 
yeterli oranda temsil ettiği söylenebilir. Analizlerde SPSS programından 
yararlanılmıştır.  

Etkileşimci liderlik için Bass ve Avolio’nun (1990) geliştirdiği ve Hakan 
Dilek’in (2005) Türkçe’ye çevirdiği ölçekten yararlanılmıştır. Ölçek 8 maddeden 
oluşmaktadır. Örgütsel özdeşleşme için, Mael ve Ashforth’un  (1992) geliştirdiği ve 
Polat’ın (2009) Türkçe’ye çevirdiği ölçek kullanılmıştır. Ölçek 6 maddeden 
oluşmaktadır. Ölçeklerin tercih edilme sebebi ise alanda en çok kullanılan ölçekler 
olmalarıdır. Ölçeklere ilişkin veriler her iki ölçek için de 5’li likert şeklinde 
toplanmıştır.  
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3.Bulgular ve Tartışma 

3.1. Güvenilirlik Analizleri 
 Araştırmada kullanılan her iki ölçek de literatürde en fazla kullanılan ölçekler 
olduğundan geçerlilik çalışması yapılmasına gerek görülmemiştir. Buna göre, 
etkileşimci liderlik ölçeğinin Cronbach’s alfa değeri 0,868 örgütsel özdeşleşme 
ölçeğinin ise 0,896’dır. Buna göre ölçeklerin güvenilir oldukları söylenebilir. 

 3.2.Demografik Bulgular 
Araştırmada elde edilen demografik bulgular Çizelge 1’de gösterilmiştir. Çizelge 

1 incelendiğinde, araştırmaya katılan işgörenlerin %51’inin kadın, % 49’unun erkek 
olduğu görülmektedir. Bu dağılımlar örneklem grubunun çoğunluğunu kadınların 
oluşturduğunu ancak cinsiyet açısından birbirine yakın sayılar göstermektedir. Buna ek 
olarak, örneklem grubunun çoğunluğunu, 25-39 yaş aralığında bulunan, bekâr, aylık 
geliri 500-999 TL arasında olan, önlisans mezunu, turizmle ilgili alanlardan mezun 
olan, 1-3 yıl sektör deneyimine sahip ve 1-3 yıl aralığında acentelerinde çalışan 
işgörenlerin oluşturduğunu göstermektedir. 

Çizelge 1.Demografik Bulgular 
Değişken Tür f % 

Cinsiyet 
 

Kadın 
Erkek  

78 
75 

51 
49 

Yaş 18-24 
25-39 
40+ 

58 
83 
12 

37,9 
53,6 
8,5 

Medeni Durum Evli 
Bekâr 

 54 
99 

35,3 
64,7 

Aylık Gelir 500-999 
1000-1499 
1500+ 

90 
50 
13 

58,8 
32,7 
8,5 

Eğitim Durumu İlköğretim 
Lise 
Önlisans 
Lisans 

 6 
42 
63 
42 

4,0 
27,5 
41,0 
27,5 

Mezun Olunan Bölüm Turizm ve Otel İşl. 
Konaklama İşl. 
Seyahat İşl. 
Turist Reh. 
Diğer 

47 
6 
27 
9 
64 

30,7 
4,0 
17,6 
5,8 
41,9 

Sektörde çalışma süresi 1 yıldan az 
1-3 yıl 
4-7 yıl 
8-11 yıl 
11+ 

20 
58 
41 
18 
16 

13,1 
37,9 
26,8 
11,8 
10,4 

Acentedeki çalışma süresi 1 yıldan az 
1-3 yıl 
4-7 yıl 
8-11 yıl 
11+ 

29 
64 
32 
18 
10 

19,0 
41,8 
20,9 
11,8 
6,5 

Bu araştırmada kullanılan demografik değişkenler, literatürde liderlik tutumu ve 
örgütsel özdeşleşme tutumu üzerinde etkisi olduğu belirtilen değişkenlerdir. Önceki 
araştırmaların sonuçları göz önüne alındığında özellikle cinsiyet ve kıdem değişkenleri 
için örgütsel özdeşleşme tutumlarının farklılaşması beklenmiştir. Nitekim daha önceki 
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araştırmalarda kadınların örgütsel özdeşleşme düzeylerinin erkeklerden daha düşük 
olduğu ve işgörenlerin kıdemlerinin arttıkça örgütsel özdeşleşme düzeylerinin arttığı 
ortaya konmuştur (İşcan, 2006: 170; Çakınberk, 2011). Ancak, seyahat acentesi 
işgörenlerinin tutumlarına dayalı olan bu araştırmada böyle bir sonuç ortaya 
çıkmamıştır. Yapılan analizlerin sonuçları Çizelge 2’de gösterilmiştir. 

Çizelge 2. t-testi ve Anova Testlerinin Sonuçları 

Değişken Analiz Bağımlı Değişken Anlamlılık (p) 

Yaş ANOVA ÖÖ 0,346 

Cinsiyet t-test ÖÖ 0,172 

Medeni Durum t-test ÖÖ 0,955 

Eğitim Derecesi ANOVA ÖÖ 0,981 

Eğitim Alanı ANOVA ÖÖ 0,399 

Sektördeki çalışma süresi ANOVA ÖÖ 0,148 

Acentede Çalışma Süresi ANOVA ÖÖ 0,150 

Gelir ANOVA ÖÖ 0,533 

*p0,05 
Etkileşimci liderliğin örgütsel özdeşleşme ile ilişkisini belirlemek üzere 

korelasyon analizi yapılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin düzeyi, kesin sınırlar 
olmamakla beraber, korelasyon katsayısının 0-0,25 olması durumunda “zayıf ilişki”, 
0,50-0,69 arasında olması durumunda “orta düzeyde ilişki”, 0,70-0,89 arasında olması 
durumunda “kuvvetli ilişki” ve 0,90-1 arasında olması durumunda “çok kuvvetli ilişki” 
şeklinde yorumlanabilir. Korelasyon katsayısının r= 0 olması ise değişkenler arasında 
hiçbir ilişki yoktur şeklinde yorumlanmaktadır. Yukarıda belirtilen rakamlar kesin 
sınırları içermemekle birlikte literatürde farklı korelasyon katsayı sınıflamaları da yer 
almaktadır (Ural ve Kılıç, 2005: 220). Etkileşimci liderlik ile örgütsel özdeşleşme 
arasında pozitif bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin düzeyinin orta düzeyde olduğu 
söylenebilir. Analize ilişkin sonuçlar Çizelge 3’te verilmiştir.. İşcan’ın (2006: 170) 
yaptığı çalışmada da bu çalışmada elde edilen korelasyon düzeyine yakın bir sonuç 
ortaya çıkmıştır (0,310**). 

Çizelge 3.Etkileşimci Liderlik İle Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki 
 Etkileşimci Liderlik Örgütsel Özdeşleşme 

Etkileşimci Liderlik  0,365** 
Örgütsel Özdeşleşme 0,365**  

**p0,01 

Genel olarak regresyon modeli; Y= β0+β1.X1+β2.X2……….βn.Xn+ şeklindedir. 
Hipotezleri test etmek için aşağıdaki regresyon modelleri kurulmuştur. 
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Model: Örgütsel özdeşleşme üzerinde etkileşimci lider özelliklerinin etkileri ile 
ilgili regresyon modeli; Y1=β0+β1.X1+β2+ şeklindedir.  

Modelde kullanılan Y= Örgütsel Özdeşleşmeyi, β0= Sabit Katsayıyı (β1, β2… 
değerlerinin sıfır olduğu durumda Y’nin beklenen değeridir). β1, β2 ise değişkenlere ait 
parametrelerde bir birimlik değişmeye karşılık Y’deki ortalama değişme oranını 
göstermektedir. X1 ise etkileşimci liderliği göstermektedir. 

Çizelge 4.Etkileşimci Liderlik İle Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki Regresyon 

BAĞIMSIZ DEĞİŞKEN β t P 

EL 0,365 3,308** 0,000 

F                                   23,180** 

R                                        365a 

R2                                     0,127 

**Değer 0,01 düzeyinde anlamlıdır 

Örneklerin normal dağılıma uygunluk testi sonuçları imkân verdiği için 
regresyon analizi yapılmıştır. F değerinin 23,180** olması modelin 0,01 düzeyinde 
anlamlı bir model olduğunu göstermektedir. Etkileşimci liderlik ile örgütsel özdeşleşme 
davranışı arasındaki regresyon analizlerinde görüldüğü gibi R değeri 0, 365’tir. R2 
değeri ise bağımlı değişkendeki değişimin bağımsız değişkenler tarafından ne kadar 
tanımlanabildiğini gösteren bir ölçüdür. Model 1’de R2 değeri 0,127 olarak ortaya 
çıkmıştır. Buna göre, etkileşimci liderlik ile ilgili bağımsız değişkenlerin tümü örgütsel 
özdeşleşmeyi % 12,7 düzeyinde açıklayabilmektedir. Etkileşimci liderlik ve örgütsel 
özdeşleşme arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Bu değişkenlerin p değerleri 
0,000 olarak bulunmuştur. β değerleri ise ,365’tir. Bu sonuçlara göre araştırma hipotezi 
desteklenmiştir. Bu bağlamda, daha önce farklı sektörlerde ortaya konan etkileşimci 
liderliğin örgütsel özdeşleşmeyi etkilediği sonucunun, turizm sektörü açısından da 
desteklendiği söylenebilir.  

SONUÇ 
Örgütsel özdeşleşme kavramı bireyin kendisi ile örgüt arasında kurduğu ilişkiyi 

inceleyen önemli bir kavramdır. Örgütsel özdeşleşme örgütsel adalet, bağlılık, tatmin, 
örgütsel güven gibi pek çok öncülden etkilenmektedir. Bu öncüllerden bir tanesi de, 
lider ile izleyen arasındaki ilişkisinin yapısını açıkça ortaya koyan ve karşılıklı bir 
alışverişe dayanan etkileşimci liderliktir. Önceki araştırmalar da örgütsel özdeşleşmenin 
etkileşimci liderlik ile ilişkisi araştırılmış fakat turizm sektöründe yapılmış bir 
araştırmaya rastlanmamıştır. Bu araştırma da etkileşimci liderliğin örgütsel 
özdeşleşmeye etkisi turizm sektörünün önemli bir aktörü olan seyahat acentelerinde 
araştırılmış ve seyahat acentelerinde etkileşimci liderlik davranışının örgütsel 
özdeşleşmeyi etkilediği ortaya konmuştur.  

Modern işletmecilikte başarıya ulaşılabilmesi için taklit edilmesi zor 
alternatiflere yatırımlar yapılmalıdır. Bu, günümüzde daha çok müşteriye yapılan 
yatırımlar şeklinde ortaya çıksa da işletmeleri başarıya götüren ve en az müşteri 
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ilişkileri kadar önem arz eden bir unsur da çalışanlarla kurulan ilişkilerdir. Bu bağlamda 
örgütsel özdeşleşmenin çalışanlarla kurulan bağın düzeyini ve kalitesini gösteren önemli 
bir gösterge olduğu söylenebilir. Örgütte çalışanlar örgütle özdeşleşmediklerinde iş 
tatmininin, örgütsel vatandaşlık davranışının, işten ayrılma niyetinin, çatışmaların ve 
tükenmişliğin etkilenebileceği söylenebilir. Nitekim örgütsel özdeşleşme kavramı, 
görgül olarak iş tatmini, motivasyon, performans, örgüte sadakat, işbirliği davranışı ve 
örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilişki içindedir (Pratt 1998; Shamir 1990’dan akt: 
Shamir ve Kark, 2004: 115). Polat (2009) yukarıda bahsedilen çalışmasında bunu 
destekler biçimde örgütsel özdeşleşmenin işten ayrılma niyetini olumsuz, örgütsel 
vatandaşlık davranışını ve alt boyutlarını ise olumlu yönde etkilediğini ortaya 
koymuştur. 

Literatürde örgütsel özdeşleme ile en çok ilişkisi araştırılan demografik sorular 
ile yapılan t-testi ve varyans analizleri sonucunda ise örgütsel özdeşleme tutumunun, 
seyahat acentesi işgörenleri örneğinde,  demografik değişkenlere göre farklılaşmadığı 
ortaya çıkmıştır. İşcan’ın 213 işgören üzerinde yaptığı araştırmada ise, örgütsel 
özdeşleşmenin cinsiyete ve kıdeme göre farklılaştığı ortaya çıkmıştır. Kadın 
işgörenlerin örgütsel özdeşleşmeleri erkeklere göre daha düşükken; kıdem arttıkça 
örgütsel özdeşleşme de artmaktadır. Aynı şeklide Çakınberk ve arkadaşlarının (2011) 
yaptığı araştırmada da kıdem arttıkça özdeşleşme artmaktadır. Fakat bu araştırmanın 
sonucunda böyle bir sonuç ortaya çıkmamıştır. Bu farklılığın uygulama alanlarının 
farklı olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. 

Korelasyon analizi neticesinde, etkileşimci liderlik ile örgütsel özdeşleşme 
arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.  Korelasyon analizi ile 
değişkenlerin ilişkili oldukları belirlendikten sonra hipotez testi için regresyon analizi 
yapılmıştır. Turizm sektörünün, en az konaklama alanı kadar önemli olan seyahat 
işletmeciliği alanında yapılan bu araştırmada, regresyon analizi sonucunda etkileşimci 
liderliğin örgütsel özdeşleşmeyi etkilediği sonucu ortaya çıkmıştır. Bu etki r= ,127 
düzeyindedir. Bu sonuca göre etkileşimci liderliğe ait değişkenlerin tümü örgütsel 
özdeşleşmeyi %12,7 oranında açıklayabilmektedir.  İşcan (2006) yaptığı araştırmada 
hem etkileşimci liderliğin hem de dönüştürücü liderliğin örgütsel özdeşleşmeyi arttırdığı 
sonucunu ortaya koymuştur. Bu bilgiler doğrultusunda, turizm sektörü yöneticilerine şu 
önerilerde bulunulabileceği düşünülmektedir:  

 Regresyon analizinde elde edilen bulguya dayanarak, yöneticilere örgütsel 
özdeşleşmeyi sağlamak için dönüştürücü liderlik gibi olumlu ve karşılıklı 
güvene dayanan liderlik davranışlarının yanı sıra iş-ödül karşılıklılığına dayanan 
etkileşimci liderlik davranışlarını da kullanmaları önerilebilir. Nitekim 
Avolio’ya (1999: 14) göre dönüştürücü liderlik bir adım önde olsa da etkileşimci 
liderlik, dönüştürücü liderlik davranışının bir ön şartı niteliğindedir.  

 Örgütsel özdeşleşmenin artması ile örgütsel bağlılık, iş tatmini, örgütsel 
vatandaşlık, motivasyon ve performans gibi ardılların da olumlu etkilenmesi 
beklenebilir. Özellikle turizm sektörü gibi çok yoğun olan ve çoğunlukla 
çalışanlardan fedakarlık bekleyen bir iş alanında çalışanın kendisini örgütle 
bütünleşmiş hissetmesi çok önemli bir konudur. Çünkü, ancak bu sayede 
çalışanlar işyerleri için fedakarlıkta bulunabilecektir. 

 Örgütsel özdeşlemenin işten ayrılma niyeti üzerindeki olumsuz etkisi de turizm 
sektörü açısından çok önemlidir. Nitekim, turizm sektöründe işgören devir hızı 
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çok yüksektir (Aktaş ve Gök, 2010: 34). Örgütle özdeşleşmiş bir işgören işten 
ayrılmayı daha az düşüneceği için daha verimli çalışabilir. Bu açıdan 
yöneticilerin, işgörenlerin kendilerini örgütle daha fazla bütünleşmiş hissetmesi 
için bir yönetici-çalışan ilişkisinden çok lider-ekip ilişkisi kurmaya çalışmaları 
daha olumlu sonuçlar verebilir.  

 Etkileşimci liderlik davranışı, karşılıklılığın yanısıra, lider ile izleyen arasındaki 
yapısal ilişkinin açıkça ortaya konduğu bir liderlik tarzıdır. Dolayısıyla turizm 
sektörü yöneticilerine, işgörenleri ile arasındaki ilişkileri yapısal açıdan açık bir 
şekilde ortaya koymaları, sözgelimi hangi durumlarda ödül hangi durumlarda 
ceza ile karşılaşacaklarını açıkça ve önceden ortaya koymaları önerilebilir. 

Gelecek araştırmalarda, etkileşimci liderliğin örgütsel özdeşleşmeye etkisinin 
turizm sektörünün diğer işletmelerinde ve farklı sektörlerde de incelenmesinin literatüre 
önemli katkılar sağlayabileceği düşünülmektedir. Buna ek olarak dönüştürücü liderlik 
ve etkileşimci liderliğin beraber ele alındığı ve etkilerinin kıyaslandığı araştırmaların da 
gerekli olduğu söylenebilir. 
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Extensive Summary 
1. Introduction  
Fast and ever-changing competitive conditions, requires businesses to invest in 

alternatives that are difficult to imitate. One of these alternatives is increasing the 
importance of investment in human capital. In this context, management sciences 
innovative developments emerging, fast and ever-changing environments, business 
processes, adapt quickly to businesses operating in the developments. Travel agencies 
also need to be adapted quickly to this change is one of the tourism sector enterprises. 
Leadership, as well as an important concept for travel agencies  as many businesses. In 
fact, tourism professionals, and most of the time-intensive when it comes to over-paced 
work environment, this concept is becoming more and more important. This is in the 
hectic pace, the role of sacrifice behavior more often than employees is expected. This 
is due to the sacrifices equating the enterprises themselves, but employees realized. In 
this study, the effect of travel agency employees' attitudes’s effect of transactional 
leadershipis upon attitudes of organizational ıdentification. The relevant literature is 
discussed in the In the first part of the study ; given general information about study 
second part of the research ; the findings put forward in the third part of and the result 
and recommendations are given in the fourth section. 

Transactional leadership, a leadership model based on reciprocity. This shopping 
duties brought the audience award, fail to perform their duties in the face with no 
penalty. Leading the audience to be obedient and willing to work using organizational 
resources. To check and correct the behavior of the stimulus-response model exhibits a 
kind (Grunstein, 1999: 150).  

The concept is analyzed studies on the subject of organizational identification 
and organizational commitment is often mixed. Organizational identification, 
organizational commitment scale be considered as a sub-dimension adds to the 
confusion. However, at this point, organizational commitment, organizational 
identification would be appropriate to say that the some of the forms. Mael and Ashford 
reported and organizational identification is a concept with self adherence was not a 
concept with self. Also commitment, sharing the same values and beliefs are portable to 
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another organization, identification can be said to be unique to the organization 
(Günbek, 2007: 15). 

2. Method 
To examine the effect of transactional leadership attitudes of employees identify 

with organizational research conducted in this research are not covered by agency 
managers. For this reason, Group A travel agencies operating in the province of Adana, 
the number of employees working through the agency officials tried to get the phone 
call. Investigational agents, telephone and address information Travel Agents 
Association of Turkey web site (http://www.tursab.org.tr/) were obtained through. 
Number of employees in accordance with the responses of the travel agent authorities 
designated as 230. This number is also the population consisted of study. The universe 
is full inventory is limited and the sample has not been made. However, some 
employees do not want to participate in the survey due to the 153 questionnaires were 
analyzed. SPSS software was used for the analysis. The scale for transactional 
leadership developed by Bass and Avolio(1990) and Hakan Dilek (2005) translated into 
were used. The scale consists of 8 items. For organizational identification, the scale of 
Mael and Ashforth (1992) was translated into Turkish by Polat (2009). The scale 
consists of six items. If the field is preferred because the scales is that they are the most 
commonly used scales. 5-point Likert scale for each of the scales in the form of the data 
collected. To regression analyse were used. 

Hypothesis: Transactional leadership attitudes of travel agencies managers 
effects, organizational identification level of workers. 

3. Findings 
According to the demographic findings, employees who participated in the 

study, 51% of women and 49% are male. These distributions women constitute a 
majority of the sample group, but the numbers show that close to each other in terms of 
gender. In addition, the majority of the sample group, in the range of 25 to 39 years of 
age, single, with a monthly income of between £ 500-999, associate degree graduates, 
who graduated from tourism-related areas, 1-3 years and 1-3 years of experience in the 
sector agencies working in the range of shows that employees. 

Demographic variables used in this study, the effect on the attitude of the 
literature indicated that the identification of leadership and organizational behavior 
variables. However, in this study, the travel agency employees' attitudes transactional 
leadership and organizational identification not affected by demographic variables 
emerged. There is a positive relationship between transactional leadership and 
organizational identification, and this can be said to be a weak level of correlation.  

Regression analysis between transactional leadership behavior and 
organizational identification, the value of R 0, 365 turned out to be. Change in the 
dependent variable by the independent variables in the value of R2 is a measure of how 
much can be defined. Model 1 has emerged as an R2 value of 0.127. Accordingly, the 
transactional leadership on organizational citizenship behavior of all the independent 
variables explain 12.7% of the level. There are a significant relationship between 
transactional leadership and organizational identification. p values of these variables, 
was found to be 000. β value is ,365. According to these results, research hypothesis, 
has been accepted. 
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 In the literature, identify with organizational relationship with the most 
researched demographic questions and as a result of the t-test and analysis of variance 
identify with the organization's stance, the case of travel agency employees, not differ 
according to demographic variables emerged. In the survey of İşcan conducted on 213  
employee, organizational identification has emerged differ according to gender and 
seniority. Women is lower than that of men identify with the organization, 
organizational identification is also increasing with increasing seniority. Çakınberk and 
colleagues (2011), same way ,did a study to identify with the increase in retirement is 
increasing. However, such a conclusion did not come as a result of this research. This 
difference is thought to be due to the fact that different areas of application. 
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Özet 
Otel işletmeleri de, mal üreten diğer işletmeler gibi tüketici istek ve ihtiyaçlarını 

tatmin edebilmek amacıyla birtakım uygulamalara başvurmaktadırlar. Bu uygulamalar 
hizmet işletmeleri açısından irdelendiğinde, hizmetlerin farklı özellikleri ve çalışan-
tüketici etkileşimi kapsamında sınır birim işgörenlerinin kritik rol oynadıkları ifade 
edilebilir. Bu temel bilgilerden hareketle yönetici etik davranışlarının, sınır birim 
çalışanlarının motivasyonları ve iş tatminleri üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceği 
düşünülmektedir. Yukarıda verilen bilgiler ışığında bu çalışmada, yönetici etik 
davranışlarının sınır birim çalışanları tarafından değerlendirilmesi amaçlanmış ve bu 
kapsamda Adana’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 836 
sınır birim personeline Yönetici Etik Davranışı ve İş Tatmini Anketi uygulanmıştır. Söz 
konusu ölçekten anlamlı sonuçlar çıkarabilmek ve literatüre katkı yapabilmek amacıyla 
ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik boyutları dikkate alınmış, regresyon analizi yardımıyla 
yöneticilerin etik davranışlarına yönelik algının çalışanların motivasyonlarına ve iş 
tatminlerine etkisi, ayrıca çalışan motivasyonunun da iş tatminine etkisi incelenmiştir. 
Elde edilen bulgulardan yöneticilerin etik davranışlarına yönelik olumlu algının sınır 
birim çalışanlarının motivasyonlarını ve iş tatminlerini olumlu olarak etkilediği, ayrıca 
çalışan motivasyonunun da, iş tatmini üzerinde olumlu etkisi olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yönetici Etik Davranışı, Motivasyon, İş Tatmini, Adana 

Abstract 
Like manufacturing companies, hotels implement several strategies in order to 

satisfy consumers’ needs and wants.  These strategies play critical roles in the context 
of unique characteristics of hotel services and interaction between boundary spanning 
role employee and consumer, when they are examined from the service firms’ 
perspectives.  Having outlined this basic information, managerial ethical behaviors are 
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assumed to depict relationships with frontline employees’ motivation and job 
satisfaction. In light of the aforementioned information, this study aims to make 
boundary spanning role employees assess the managerial ethical behaviors.  Therefore, 
Managerial Ethical Behavior and Job Satisfaction Survey was conducted with 836 
frontline employees in four and five star hotels in Adana. The reliability and validity 
dimensions of the scale were taken into consideration so as to be capable of obtaining 
reasonable results and making contribution to the related literature. Frequency tests 
and means were employed, and regression analysis was used to investigate the effect of 
managerial ethical behavior on employees’ motivation and job satisfaction.  
Managerial ethical behavior has positive effects on both employees' motivation and 
their job satisfaction. And as expected, employees motivation has positive and moderate 
effect on their job satisfaction in the subject 4 and 5 Star hotel companies. 
Key Words: Managers Ethical Behaviors, Motivation, Job Satisfaction, Adana 
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Extensive Summary 

 

We are defining ethics as the principles, values, and beliefs that define right and 
wrong decisions and behavior. Many decisions that managers make require them to 
consider both the process and who’s (mostly employees) affected by the results. 
Business ethics (also corporate ethics) is a form of applied ethics or professional ethics 
that examines ethical principles and moral or ethical problems that arise in a business 
environment. There are many definitions of administrative ethics. Normally it is 
stressed that managerial staff set up ethical standards for managerial decisions, analyze 
these standards and bear personal and professional responsibility for the decisions 
made. It applies to all aspects of business conduct and is relevant to the conduct of 
individuals and entire organizations. Whether someone behaves ethically or unethically 
when faced with an ethical dilemma is influenced by several things: his or her stage of 
moral development and other moderating variables including individual characteristics, 
the organization’s structural design, the organization’s culture, and the intensity of the 
ethical issue.   

Unethical behavior is any action that is aimed at taking advantage of another 
without their knowledge or consent. Most define this as manipulating someone without 
his/her permission. Unethical actions may be legal or illegal. Managers may exhibit 
some unethical behaviors, such as, discrimination, negligence, selfishness, corruption, 
embezzlement, sexual harassment, mobbing and so on. Managerial ethics includes some 
behavioral principals such as justice and equality, honesty, responsibility, openness and 
tolerance and so on. Motivation may be defined as the processes that account for an 
individual’s intensity, direction and persistence of effort toward attaining a goal. Job 
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satisfaction describes a positive feeling about a job, resulting from an evaluation of its 
characteristics. A person with a high level of job satisfaction holds positive feelings 
about their jobs. Managers ethical behaviors may affect employees’ both motivation and 
job satisfaction. Employees who have a perception of their managers unethical behavior 
is a candidate for low level of motivation and performance, dissatisfaction, high rate  
and absenteeism. Counterview, if they believe in their managers ethical behavior which 
will indirectly and positively affect their perception about organizational justice, going 
to feel confidence, have high level of motivation and performance, job satisfaction, low 
level of turnover and absenteeism.  

Like manufacturing companies, hotels implement several strategies in order to 
satisfy consumers’ needs and wants.  These strategies play critical roles in the context of 
unique characteristics of hotel services and interaction between boundary spanning role 
employee and consumer, when they are examined from the service firms’ perspectives.  
Having outlined this basic information, managerial ethical behaviors are assumed to 
depict relationships with frontline employees’ motivation and job satisfaction. 

In light of the aforementioned information, this study aims to make boundary 
spanning role employees assess the managerial ethical behaviors.  Therefore, 
Managerial Ethical Behavior and Job Satisfaction Survey was conducted with 836 
frontline employees in four and five star hotels in Adana. 

Objective of this study is determining the impact of the frontline employees’ motivation 
and job satisfaction according to employees’ perception about their managers’ ethical 
behaviors. Other (secondary) objective of this research is determining the effect of the 
employees’ motivation on job satisfaction too. This study is modeled as follows and 
three hypothesis in the context of this model has been established.  

 

 
 

 
 

 

 

 

H1: Boundary spanning role employees’ perception about managers ethical behaviors 
affect positively their motivation. 

H2: Boundary spanning role employees’ perception about managers ethical behaviors 
affect positively and increase their job satisfaction. 

 H3: Boundary spanning role employees’ motivation effects positively their job 
satisfaction.   

 
This study aims to find out the effect of managers ethical behaviors on 

motivation and job satisfaction. Because of the possibility to influence of managerial 
ethical behavior, structural and environmental variables weren’t taken into account. The 
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research was conducted in lodging operations which are limited with four and five star 
hotels in Adana. The research was conducted by first writer and a team of six people in 
2013, between the months of June and August. This study is also limited with the 
boundary spanning role hotel employees who are providing direct contact with guests. 
The reliability and validity dimensions of the scale were taken into consideration so as 
to be capable of obtaining reasonable results and making contribution to the related 
literature. Cronbach's Alpha coefficient was observed between 0.750-1. Reliability level 
of the scale was found to be 0.894. Frequency tests and means were employed, and 
regression analysis was used to investigate the effect of managerial ethical behavior on 
employees’ motivation and job satisfaction.  According to the findings, managerial 
ethical behavior has positive effects on both employees' motivation and their job 
satisfaction. And as expected, employees motivation has positive and moderate effect 
on their job satisfaction in the subject 4 and 5 Star hotel companies. 

What constitutes good ethical behavior has never been clearly defined, and in 
recent years, the line differentiating right from wrong has become even more blurred. 
Employees see people all around them engaging in unethical practices. Managers have 
to create an ethically healthy climate for their employees, where they can do their work 
productively and confront a minimal degree of ambiguity regarding what constitutes 
right and wrong behaviors.  

Ethical principles that are created in this regard will show the moral direction of 
the organization. The employees who perceive managers’ ethical behavior in the 
organization will be much higher candidates for motivation and job satisfaction. 
Through to the managers who support the ethical principles, it could help to minimize 
the unethical behavior in the hotel business. So ethical training such as seminars, 
workshops and so forth should be provided by organizations and supported by top 
managers.  Writing and distributing codes of ethics is another way responding to 
unethical practices in the organizations. Managers who lack a strong moral sense are 
much less likely to do the wrong things if they’re constrained by rules, policies, job 
descriptions, or strong cultural norms that disapprove of such behaviors.   

 

 



 

 

 
 

 
Yönetici Etik Davranışlarının Sınır Birim Çalışanlarının Motivasyon 

ve İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Adana’da Bir Araştırma 
 

The Effect of Managers’ Ethical Behavior on Boundary Spanning Role 
Employees’ Motivation and Job Satisfaction: A Research in Adana 

 
 

Alptekin SÖKMEN 
Gazi Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İşletme Bölümü, Ankara,Türkiye 

asokmen@gazi.edu.tr 
 

Emre Burak EKMEKÇİOĞLU 
Gazi Üniversitesi, 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 
İşletme Bölümü, Ankara, Türkiye 
burak.ekmekcioglul@gmail.com 

 

Özet 
Otel işletmeleri de, mal üreten diğer işletmeler gibi tüketici istek ve ihtiyaçlarını 

tatmin edebilmek amacıyla birtakım uygulamalara başvurmaktadırlar. Bu uygulamalar 
hizmet işletmeleri açısından irdelendiğinde, hizmetlerin farklı özellikleri ve çalışan-
tüketici etkileşimi kapsamında sınır birim işgörenlerinin kritik rol oynadıkları ifade 
edilebilir. Bu temel bilgilerden hareketle yönetici etik davranışlarının, sınır birim 
çalışanlarının motivasyonları ve iş tatminleri üzerinde belirleyici bir rol oynayabileceği 
düşünülmektedir. Yukarıda verilen bilgiler ışığında bu çalışmada, yönetici etik 
davranışlarının sınır birim çalışanları tarafından değerlendirilmesi amaçlanmış ve bu 
kapsamda Adana’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışan 836 
sınır birim personeline Yönetici Etik Davranışı ve İş Tatmini Anketi uygulanmıştır. Söz 
konusu ölçekten anlamlı sonuçlar çıkarabilmek ve literatüre katkı yapabilmek amacıyla 
ölçeğin güvenilirlik ve geçerlilik boyutları dikkate alınmış, regresyon analizi yardımıyla 
yöneticilerin etik davranışlarına yönelik algının çalışanların motivasyonlarına ve iş 
tatminlerine etkisi, ayrıca çalışan motivasyonunun da iş tatminine etkisi incelenmiştir. 
Elde edilen bulgulardan yöneticilerin etik davranışlarına yönelik olumlu algının sınır 
birim çalışanlarının motivasyonlarını ve iş tatminlerini olumlu olarak etkilediği, ayrıca 
çalışan motivasyonunun da, iş tatmini üzerinde olumlu etkisi olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yönetici Etik Davranışı, Motivasyon, İş Tatmini, Adana 

Abstract 
Like manufacturing companies, hotels implement several strategies in order to 

satisfy consumers’ needs and wants.  These strategies play critical roles in the context 
of unique characteristics of hotel services and interaction between boundary spanning 
role employee and consumer, when they are examined from the service firms’ 
perspectives.  Having outlined this basic information, managerial ethical behaviors are 



 
 

A. Sökmen – E. B. Ekmekçioğlu 5/4 (2013) 87-104 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 88

assumed to depict relationships with frontline employees’ motivation and job 
satisfaction. In light of the aforementioned information, this study aims to make 
boundary spanning role employees assess the managerial ethical behaviors.  Therefore, 
Managerial Ethical Behavior and Job Satisfaction Survey was conducted with 836 
frontline employees in four and five star hotels in Adana. The reliability and validity 
dimensions of the scale were taken into consideration so as to be capable of obtaining 
reasonable results and making contribution to the related literature. Frequency tests 
and means were employed, and regression analysis was used to investigate the effect of 
managerial ethical behavior on employees’ motivation and job satisfaction.  
Managerial ethical behavior has positive effects on both employees' motivation and 
their job satisfaction. And as expected, employees motivation has positive and moderate 
effect on their job satisfaction in the subject 4 and 5 Star hotel companies. 
Key Words: Managers Ethical Behaviors, Motivation, Job Satisfaction, Adana 

 
Giriş 
Ağırlaşan rekabet şartları ve nitelikli eleman bulma güçlüğü, işletmeleri gerek 

pazar paylarını korumaları, gerekse de satış miktarlarını artırmaları konusunda daha 
dikkatli davranmaya yöneltmektedir. Örgütlerin amaçlarını gerçekleştirebilmeleri, 
özellikle otel işletmeleri gibi rekabetin ve alternatifin yoğun olduğu pazarlarda ancak 
çalışanlarının yüksek performans göstermesiyle mümkün olabilmektedir. Yüksek bir 
performans sağlamanın öncül şartlarından başta gelenleri ise, onların motivasyonlarının 
ve iş tatminlerinin sağlanmasından geçmektedir. Özellikle tüketicilerle birebir temas 
sağlayan sınır birim çalışanları ise, otel işletmelerinin söz konusu amaçlarına 
ulaşmalarında kritik bir rol oynamaktadırlar. Tüketicilerle birebir temas sağlayan sınır 
birim çalışanları, ne derece yüksek performans gösterir ve tüketici tatmini sağlarlarsa, 
işletmelerine genel amaçlar doğrultusunda o derece katkı sağlayabileceklerdir. 

Toplumsal hayatın tüm yönlerini etkileyen örgütlerin, önceden belirlenmiş 
(planlanmış) amaçları gerçekleştirebilmesi için, yöneticilerin insanları etkileme ve 
isteklendirme yoluyla harekete geçirmesi gereklidir. Bunun için de, günümüzde 
örgütlerin tüm yönetsel kademelerinde bulunan kişilerin, çalışanlarından yüksek 
performans alma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda ele alındığında, emek 
yoğun işletmeler olan otel işletmeleri de, talepte sürekliliği sağlayabilmek ve konuk 
beklentilerini karşılamak amacıyla genel olarak yönetsel uygulamalara, spesifik olarak 
da yöneticilerin etik uygulamalarına daha dikkatli eğilmeye başlamak 
zorunluluğundadır.  

Yöneticiler, görevlerini yerine getirirlerken verdikleri kararlarda, uygulamalarda, 
eylem ve işlemlerinde ve insanlarla ilişkilerinde kimi zaman bilerek, kimi zaman da 
bilmeyerek birtakım etik dışı davranışlarda bulunabilmektedirler. Eğer çalışanlar, 
yöneticilerinin etik dışı davranışta bulunduğunu düşünürlerse, yönetici başarısı için 
kritik öneme sahip olan güven ortamı zedelenir. Güven ortamının zedelenmesi 
sonucunda da, güvenilirlik yitirilir, iletişim zarar görür, özsaygı kaybolur, bağlılık 
duygusu yok olur, motivasyon azalır, işten tatminsizlik ortaya çıkar ve çalışan 
performansı düşer. 

Bu kapsamda Adana ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel 
işletmelerinin sınır birim departmanlarında (ön büro, servis, satış vb. gibi) 
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gerçekleştirilen araştırmada öncelikle etik ve yönetsel etik hakkında bilgi verilecek, 
daha sonra motivasyon ve iş tatminleri kavramları açıklanacak ve söz konusu üç kavram 
arasındaki ilişki, örgütsel davranış literatürü kapsamında ele alınacaktır. Çalışmanın 
ikinci bölümünde ise, Adana’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin 
sınır birimlerinde görev yapan ve anket formunu cevaplandıran 836 çalışandan elde 
edilen bulgular paylaşılacaktır.   

Yönetsel Etik ve Yönetici Etik Davranışı 
Meslek etiği (mesleki etik), belirli bir meslek grubunun, mesleğe ilişkin olarak 

oluşturup koruduğu, meslek üyelerine emreden, onları belli bir şekilde davranmaya 
zorlayan, kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, 
meslek içi rekabeti düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki 
ilkeler bütünüdür (Pehlivan, 2002). Mesleki etiğin bir alt bölümü olan yönetsel etik ise, 
organizasyon içinde doğru davranışlara ulaşabilmek için, yöneticilerin ahlak dışı 
davranışlarda bulunmamaları ve karşılaşabilecekleri çıkar çatışmaları ve 
yaşayabilecekleri ikilemlerin çözümüne onlara yardımcı olacak ilke ve standartları ifade 
eder (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013). Çalışanların önemli bir kısmı yöneticilerin 
tutumlarını, eylemlerini taklit etme eğiliminde ve işyerinde biçimlenen idealleri, 
tutumları ve inançları bir şekilde aile, arkadaşları ve diğer bireylerle etkileşime girerek 
topluma taşımaktadır.   

Yöneticiler, örgütte görevlerin, sorumlulukların ve yararların eşit bir şekilde 
dağıtılmasından sorumludurlar ve bu şekilde ancak hak dağıtıcı adaleti yerine getirirler 
(Pehlivan, 2002). Organizasyon içinde demokratik bir ortamın oluşturulmasında 
yöneticilerin tutumlarının büyük bir rolü olmakta ve bu tutumlar hem eğitsel, hem de 
yönetsel açıdan büyük önem taşımaktadır (Pehlivan, 2002). İçten ve dürüst bir şekilde 
davranmayan yöneticiler, ilişkilerinde kendi sonlarını hazırlar ve güven ortamını 
ortadan kaldırır (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013).Yöneticilerin etik kurallara uygun 
davranmamaları durumunda işletme imajının zarar görmesi veya satışların azalması gibi 
birtakım olumsuzluklarla karşılaşılabilmektedir (Girard, 1999). Buna bağlı olarak 
yöneticiler kendi etik ölçütlerini geliştirmeli ve uzun vadede davranışlarını sınamalıdır 
(Acar, 2000). 

Bir yöneticinin etik veya etik dışı davranması; bireyin ahlaki anlamda ne kadar 
güçlü olduğuyla ilgili karakteristik özellikleri, örgütün kültürü ve yapısı ile yöneticinin 
faaliyet gösterdiği ulusal kültür gibi bir takım unsurlardan da etkilenmektedir 
(Hunsaker, 2005). Aynı şekilde yönetsel etik de, yöneticilerin yasadışı olan ancak kendi 
kişisel doyum ve kazançlarıyla sonuçlanacak olan etik seçimleri (kaynakların yanlış 
kullanımı, cinsel taciz vb.); yöneticilerin kendi mesleki konularıyla ilgili olarak yapmış 
oldukları etik seçimler (adam kayırma, işgörenlerin işten atılması vb.); günlük yönetim 
işleri (gücün kullanımı, gücün adil bir şekilde dağıtılması vb.) şeklinde üç kısımda 
incelenebilmektedir (Pehlivan, 1998). Bu bağlamda yöneticilerde görevlerini yerine 
getirirken verdikleri kararlarda, uygulamalarda ve eylemlerde ve işgörenlerle olan 
ilişkilerinde kaçınmaları gereken etik dışı davranışlarda söz konusu olmaktadır. 
Yöneticilerin göstermiş oldukları bu etik dışı davranışlar; ayrımcılık, kayırma, rüşvet, 
ihmal, bencillik, yolsuzluk, sahte ve yanıltıcı belge düzenleme, zimmet, hakaret ve 
küfür, cinsel taciz, dogmatik şekilde davranma, bezdiri, korkutma ve kötü 
alışkanlıklardır (Sökmen ve Tarakçıoğlu, 2013). Aynı zamanda yönetsel etik, yönetsel 
kararların verilmesinde tutarlı, tarafsız ve gerçeklere dayalı olmalı, çalışanların 
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kişiliklerine saygı duymayı, göstermiş olunan eylemlerde adalet ve eşitlik, tarafsızlık, 
dürüstlük, sorumluluk, açıklık, sevgi, hoşgörü gösterme gibi evrensel değerleri temel 
almayı sağlayan ve yöneticilere yol gösterici olan davranış ilkelerini içermektedir 
(Yılmazer ve Çevik, 2011). 

Yönetsel Etik, Motivasyon ve İş Tatmini İlişkisi 
İş tatmini, bireyin yapmış olduğu işin çeşitli ve farklı boyutlarına karşı göstermiş 

olduğu bilişsel, duygusal ve değerlendirici tepkileridir (Greenberg ve Baron, 1997; 
Kreitner, Kinicki ve Buelens, 2002). İş tatmini, genel olarak bir çalışanın işin sonuçları 
hakkında olumlu hissetmesidir ve davranıştan ziyade tutumdur (Sökmen, 2013). İş 
tatmini kelime olarak olumlu bir anlam taşımakla birlikte esasında hem olumlu, hem de 
olumsuz özellik taşıyabilir. Örneğin, bir çalışan kendi işinden oldukça mutludur ancak 
çalışma ortamından, iş arkadaşlarından veya aldığı ücretten memnun olmayabilir 
(Saruhan ve Yıldız, 2012). Özetle iş tatmini, çalışanların yapmış olduğu işin özelliği, 
niteliği, koşullarıyla işten beklentileri ve isteklerinin kesiştiği zaman gerçekleşmektedir. 
Yani iş tatmin düzeyi, bireyin en kuvvetli ihtiyaçlarını, ifa ettiği işin ne derece 
karşıladığı ile doğru orantılıdır (Keser, 2005).  

İş tatminini oluşturan faktörler arasında; ücret ve teşvik sistemleri, işin kendisi, 
yöneticiler, iş arkadaşlarıyla ilişkiler, yükselme fırsatları, işgörenlerin beklentileri, 
işgörenlerin kişilik özellikleri,  işgörenin eğitim düzeyi ve sosyal kişiliği, çalışma 
koşulları ve iş güvenliği yer almaktadır (Özgen ve Yalçın, 2010; Saruhan ve Yıldız, 
2012; Schermerhorn, Hunt ve Osborn, 2000; Vecchio, 1995). Bu faktörlere ek olarak; 
örgütsel adalet, örgütsel zaman kullanımıyla kişisel zaman algılamasının uyuşması, çok 
kültürlü iş ortamı gibi yeni bir takım faktörlerinde değişen iş koşullarına göre dikkate 
alınması gerekmektedir (Özgen ve Yalçın, 2010). Üst kademe yöneticilerinin yaptıkları 
işlerde etik davrandığını algılayan çalışanlar çok daha fazla tatmin olacak, örgüt içinde 
yönetimin uygulamaları işgörenler tarafından kabul görmezse, çalışanların örgüte olan 
güveni azalacaktır (Çevirgen ve Üngüren, 2009). Koh ve Boo (2004) yapmış oldukları 
araştırmada, etik davranışların üst kademe yöneticileriyle desteklenmesinin iş tatminiyle 
ilişkili olduğunu ve iş tatminini arttırdığını ortaya koymuşlardır. Fu, Deshpande ve Zhao 
(2011) gerçekleştirdikleri araştırmada iş arkadaşları ve yöneticilerin etik davranışlarıyla, 
iş tatminini oluşturan dört önemli unsurun ücret, iş arkadaşları, yöneticilerin ve işin 
kendisinin olduğunu ve örgütsel bağlılığı önemli düzeyde etkilediğini ortaya 
koymuşlardır. İş tatmininin örgütsel bağlılık, örgüt tabanlı öz benlik, işe devamsızlık, 
işgören devir hızı ve iş performansıyla ilişkili olduğu diğer bir araştırmada ortaya 
konulmuştur  (Elias, Smith ve Barney, 2012).  

Vittel ve Davis (1990)’in çalışmasında üst kademe yönetiminin etik davranışlara 
desteğinin olması durumunda, çalışanların iş tatmininin arttığı görülmüştür. Prottas 
(2013) yapmış olduğu araştırmada yöneticilerin çalışanlarca algılanan davranışsal 
bütünlüğünün (behavioral integrity)  iş tatmini, işle bütünleşme, sağlık ve yaşam 
tatminiyle pozitif ilişkili olduğunu ortaya koymuştur. Valentine ve Fleischman (2008) 
yapmış olduğu çalışmada algılanan kurumsal sosyal sorumluluğun etik programları  ve 
iş tatmini ilişkisinde aracı bir rolü olduğu tespit edilmiştir. Öztutku ve Cevrioğlu (2005) 
özel ve kamu banka yöneticileri üzerinde yapmış oldukları araştırmada, özel ve kamu 
bankaları yöneticilerinin aralarında fark olmaksızın iş etiği konusunda sorumlu olduğu 
saptanmıştır. Aynı araştırmada, kamuda görev yapan banka yöneticilerinin yetki ve 
konumlarını kişisel çıkarlar için özel sektör yöneticilerine göre çok daha fazla 
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kullandıkları ve mevkilerini bir ayrıcalık olarak gördüğü belirtilmiş, yönetimdeki 
yolsuzluk ve skandalların; hukuka bağlılık, eşitlik, insan hakları gibi kavramlara tehdit 
oluşturacağı tespit edilmiştir.  

Yılmazer ve Çevik (2011)’in bir organize sanayi bölgesinde gerçekleştirmiş 
olduğu çalışmada, yöneticilerin adil ücretlendirme, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı 
yaratma, işgörenlere kariyer geliştirme ve eğitim olanakları yaratma, işgörenler arasında 
dil, din, etnik köken gibi konularda ayrım yapmama ve işletmede alınan birtakım 
kararlara katılımlarını sağlamaları açısından etik davrandıkları tespit edilmiştir. 
Çevirgen ve Üngören (2009) Alanya’daki otel işletmelerinde yaptıkları çalışmada,  iş 
tatminiyle etik iklim arasındaki pozitif yönlü bir ilişki olduğu gözlemlenmiş, 
işgörenlerin algıladıkları pozitif örgüt ikliminin, iş tatminini arttırdığı görülmüştür. 
İşgörenlerin etik ve etik olmayan uygulamaların farkında olduğu, işletmenin yazılı etik 
kurallarının olmasının bu konuyla ilgili politikalar üretmesi, etik kurallara uymayanlar 
için yaptırımların olması ve üst yönetimin taviz vermeden bu ilkeleri uygulamasının 
işgörenlerin iş tatmini üzerinde olumlu bir etki sağladığı görülmüştür.  Üst yönetimin 
etik iklimini oluşturmadaki başarısının, işgörenlerin iş tatminine pozitif yönde yansıdığı 
gözlemlenmiştir. Schwepker (2001) satış temsilcileriyle ilgili yapmış olduğu çalışmada, 
satış temsilcilerinin algıladıkları pozitif etik iklimin, temsilcilerin iş tatmini ve örgütsel 
bağlılıklarıyla pozitif yönde ilişkili olduğu görülmüştür.  Holme (2008) yapmış olduğu 
çalışmada, etik iş değerlerinin, yöneticilerin davranışlarına yansıması durumunda 
işgörenlerin tatmin olması ve hayal kırıklığı yaşamaları arasında bir fark yaratabildiğini 
açıklamaktadır. Öztürk (2010) yönetici hemşirelerin etik davranışlarına ilişkin 
araştırmasında, başhemşirelerin davranışları doğruluk-dürüstlük, sorumluluk-hukukun 
üstünlüğü, hak ve özgürlükler boyutunda yönetsel açıdan hemşireler tarafından etik 
bulunurken adalet ve eşitlik, olumlu insan ilişkileri ve hümanizm açısından etik 
bulunmamıştır. 

Motivasyon, çeşitli uyarıcıların etkisi ile kişilerin belirli bir amacı 
gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleri ile davranmalarıdır şeklinde tanımlanabilir 
(Sökmen, 2013). Yöneticiler etkin ve verimli bir örgüt amacına ancak yüksek düzeyde 
motive olmuş çalışanlarla ulaşabilirler. Motivasyonla ilgili olarak evrensel nitelik 
taşıyan bazı özendirici araçlar olsa da her kişiye, topluma ve işletmeye uygun bir 
motivasyon modeli geliştirmek kolay değildir. Ancak özendirici motivasyon araçları; 
ekonomik araçlar, psiko-sosyal araçlar ile örgütsel ve yönetsel araçlar olmak üzere üç 
sınıfta toplanabilmektedir (Şimşek, Akgemci ve Çelik, 2005). Yöneticiler, işgörenlerin 
örgüte katılımını sağlamak, onları örgütte tutmak, işlerine düzenli bir şekilde 
gelmelerini sağlamak, yüksek verimlilik ve kaliteye ulaşmak için örgütte daha sıkı 
çalışabilmelerini sağlamak, örgüte bağlı ve iş tatmini yüksek iyi vatandaşlık davranışı 
sergilemeleri için motive etmelidir (Bateman ve  Snell, 2007). 

Motivasyonu anlamak insanların etkin bir şekilde yönetimi için oldukça 
önemlidir ve onların etik davranışlarını da açıklamaya yardımcı olur (Fraedrich, Ferrel 
ve Ferrel, 2011). Motivasyon ve etik ilişkisinde psikolojik sözleşme, güven ve saygı 
kavramları ön plana çıkmakta olup, motivasyonu sağlamak amacıyla işveren tarafından 
ortaya koyulan ödüllendirme sistemi ve çalışanların yükümlülüklerinin karşılıklı olarak 
sözleşmeye dayalı olması, fakat her iki taraftan birinin bu akde uyma konusundaki 
ahlaki sorumluluğu yerine getirmemesi motivasyon sorunlarını ortaya çıkarabilecektir 
(Özler, 2010). Bu bağlamda yapılan araştırmalara bakıldığında; Sökmen ve Tarakçıoğlu 
(2004) araştırmalarında otel çalışanlarına eşit ücretlendirme yapılmadığı, performans 
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değerlendirilmesinin adil yapılmadığı, yöneticilerin işgörenlere onur kırıcı davranışlarda 
bulunarak sözlü olarak taciz ettiği, terfilerde adil davranılmadığı ortaya koyulmuştur. 
Ücret konusunun motive edici araçlardan biri olduğu ve az veya eksik ücret aldığını 
düşünen işgöreni motive etmenin oldukça güç olacağı da düşünülmektedir. Büte (2011) 
yaptığı araştırmada, etik iklimin örgütsel güven ve bireysel performans üzerinde olumlu 
etkilerinin olduğu gözlemlenmiş, etik iklimin, örgütsel güvenin yöneticiye güven, 
işletmeye güven ve işarkadaşlarına güven boyutlarının tümü üzerinde olumlu etkilerinin 
olduğu görülmüştür.  

Svensson ve Wood (2004) yapmış oldukları çalışmada kurum içi ilişkilerde 
kurumsal etik ve güven arasındaki bağlantı üzerinde durmuşlardır. Çalışmada eğer 
işgörenler yöneticilerin davranışlarını işletme etiğine uygun olarak algılarlarsa, 
neticesinde işletmeye olan güvenlerinin arttığı ileri sürülmektedir.  Kılıç, Pelit ve 
Altunöz (2011) yapmış oldukları çalışmada İtalya-Palermo ve Türkiye-İstanbul’daki 5 
yıldızlı otellerde çalışan işgörenlerin yönetsel etik algılamaları ve mesleki tükenmişlik 
düzeyleri arasındaki ilişki karşılaştırmalı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmadan 
elde edilen bulgulara göre; İstanbul’da faaliyet gösteren beş yıldızlı otellerdeki 
yöneticilerin, Palermo’daki yöneticilere oranla çok daha olumsuz tutumlara sahip 
olduğu, özetle İtalya’daki otel yöneticilerinin Türkiye’deki yöneticilere oranla daha 
yüksek düzeyde etik davranışlar sergilediği tespit edilmiştir.  

Bireyin gösterdiği çabanın yüksek bir performans sağlayacağını ve bu 
performans sonrasında arzulanan ödülü getireceğini beklemesi motivasyonunu 
arttıracaktır. Bir kişinin gösterdiği performans sahip olduğu nitelikler, yetenekleri, inanç 
ve değerlerine bağlı olmakta, gösterdiği performans ödüllendirildiğinde ise iş tatminine 
dönüşebilmektedir (Barutçugil, 2004). Motivasyon ve iş tatmini ilişkisini gösteren diğer 
birçok çalışma ilgili literatürde yer almaktadır. Smith ve Shields (2013) sosyal hizmet 
görevlileri üzerinde yaptığı çalışmalarında, yöneticiyle ilişkili yaşanan tecrübeler ve 
motivasyonel özelliklerden olan çeşitlilik ve yaratıcılığın, iş tatmininin önemli 
belirleyicileri olduğu tespit edilmiştir. Aynı araştırmada, yönetici davranışlarının sosyal 
hizmet görevlilerinin iş tatmininde önemli bir rol oynadığı ortaya konulmuştur. 
Kjeldsen ve Andersen (2013) tarafından yapılan araştırmada, iş tatmini ve prososyal 
motivasyonun pozitif yönde ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Sell ve Cleal (2011)’in 
çalışmasında psikolojik faktörlerin iş tatmini üzerinde önemli bir etkisi olduğu, ücretin 
ise önemli bir etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir. Ücretlendirme, motivasyon ve iş 
tatmini arasındaki ilişkiyi analiz eden Igalens ve Roussel (1999), ücret sistemlerinin 
motivasyon ve iş tatmini üzerindeki etkisini araştırmışlardır.  Egan, Yang ve Barlett 
(2004) araştırmalarında örgütsel öğrenme kültürü ve iş tatmininin, bireylerin öğrenme 
motivasyonunun ve işten ayrılma niyetinin belirlenmesinde büyük önem taşıdığını 
ortaya koymuşlardır. Bowling, Eschleman ve Wang (2010) ise, araştırmalarında iş 
tatminiyle bireyin sübjektif iyi olma durumu arasında ilişkili tespit etmişlerdir. 

Araştırma Metodolojisi 
Bu çalışma, yönetici etik davranışlarının çalışanlar tarafından nasıl 

algılandığından yola çıkarak, Adana ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı 
konaklama işletmelerinde bu etik davranışların sınır birim çalışanlarının motivasyon ve 
iş tatminleri üzerindeki etkisini belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın ikincil öneme 
sahip amacı ise, çalışanların motivasyonlarının iş tatminleri üzerindeki etkisinin tespit 
edilmesidir. Çalışanların motivasyonlarının ve iş tatminlerinin artırılması, günümüz 
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işletmelerinde yönetsel bağlamda üzerinde durulan ve hala güncelliğini koruyan 
konuların başında gelmektedir. Gerek motivasyon, gerekse de iş tatmininin hem çalışan 
performansını artırdığı, hem de işten ayrılma niyetini azalttığı kabul edilir (Robbins vd., 
2010). Bu bakımdan çalışma, aşağıdaki gibi modelleştirilmiş ve hipotezler bu model 
bağlamında oluşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 

 

H1: Yönetici etik davranışı algısı otel sınır birim çalışanlarının motivasyonunu olumlu yönde 
etkilemektedir.  

Yöneticisinin etik davranışlar sergilediğini düşünen sınır birim çalışanı, işine karşı daha yüksek 
oranda motivasyona sahip olur. 

H2:Yönetici etik davranışı algısı otel sınır birim çalışanlarının iş tatminini olumlu yönde 
etkilemekte ve dolayısıyla da artırmaktadır. 

Yöneticisinin etik davranışlar içinde bulunduğunu düşünen sınır birim çalışanı, işine 
yönelik olumlu duygular geliştirir. 

H3:Sınır birim çalışanlarının motivasyonları iş tatminlerini olumlu yönde 
etkilemektedir. 

Çalışanların işe karşı olumlu ve istekli yaklaşımlarının bulunması, olumlu duygulara 
sahip olmalarını ve görevlerinin gereklerini yerine getirmelerini etkilemektedir.  

 

Öncelikle belirtilmesi gereken husus, bu çalışmanın yönetici etik davranışlarının 
motivasyon ve iş tatmini üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçladığıdır. Bu sebepten 
dolayı, yönetici etik davranışlarını etkilemesi olası yapısal ve çevresel değişkenler 
dikkate alınmamıştır. Araştırmanın gerçekleştirildiği oteller, Adana’da faaliyet gösteren 
dört ve beş yıldızlı işletmeler ile sınırlandırılmış, belediye belgeli işletmeler ile bir, iki 
ve üç yıldızlı işletmeler yönetsel yapı ve işleyiş yetersizliği olasılığı göz önünde 
bulundurularak araştırma kapsamına alınmamıştır. Araştırma, 2013 yılı haziran ve 
Ağustos ayları arasında birinci yazar ve oluşturduğu altı kişilik alan ekibi tarafından 
yürütülmüştür. Diğer bir sınırlılık ise, çalışmanın konuklarla doğrudan temas sağlayan 
ve tatminlerinde kritik bir rol üstlenen sınır birim çalışanlarıyla sınırlandırılmış 
olmasıdır. Söz konusu tarihlerde ilgili işletmelerde çalışan sınır birim çalışanı sayısı 

H3 

H2 
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1235’dir. Bu çalışanlardan 836’sının anket formunu doldurmaları sağlanabilmiştir. Bu 
kapsamda araştırmanın örneklem kitlesi, evrenin yaklaşık % 68’ini oluşturmaktadır.  

Uygulamada rahatlık sağlaması amacıyla, önceden her otel işletmesiyle 
bağlantıya geçilmiş ve işletmelerin doluluk oranlarının en düşük olduğu günler 
seçilerek, ilgili işletmelerin işleyişlerine engel olmama konusunda azami dikkat 
gösterilmiştir. Araştırma kapsamına tüm sınır birim çalışanları alındığı için, ilgili 
departman ve/veya birim yöneticilerinden alınan izinler çerçevesinde, çalışanların ilgili 
soru kağıtlarını tek başlarına ve rahat bir ortamda doldurmalarına dikkat gösterilmiştir. 
Çalışanlar soru kâğıtlarını doldurmadan önce, onlara sorularla ilgili açıklayıcı bilgi 
verilmiştir. Araştırmada uygulanan soru kâğıdı toplam 41 ifadeden oluşmaktadır. 
Araştırma formunda yer alan yönetici etik davranışlarıyla ilgili 18 ifade, Sökmen (2003) 
tarafından geliştirilerek kullanılan orijinal “Yönetici Etik Davranışı Anketi”nden 
alınmıştır. İş tatmini ile ilgili 14 soru Weiss ve arkadaşları (1967) tarafından geliştirilen 
Minnesota İş Tatmini Ölçeği’nin kısa formundan alınan, daha önce Yazıcıoğlu ve 
Sökmen (2007) tarafından kullanılan soru kağıdıdır. Araştırmada motivasyon ile ilgili 
Sökmen (2003)’den alınan 9 ifade kullanılmıştır. Uygulanan soru kâğıdıyla ilgili olarak 
belirtilmesi gereken diğer önemli bir husus ise, çalışanların bazı bilgileri vermeme ya da 
sosyal beğenilirlik etkisi altında kalarak soruları cevaplama olasılığına karşı, isimlerinin 
ve departmanlarının/birimlerinin kesinlikle yazılmayacağının kendilerine ifade 
edilmesidir. 

Araştırmanın başlangıcında (pilot anket kapsamında) ölçeğin güvenilirlik 
düzeyini belirlemek amacı ile 72 kişilik otel çalışanı grubuna pilot uygulama 
yapılmıştır. Bu pilot anketin verileri SPSS 19.0 programına işlenerek, anket sorularının 
güvenilirliğini ölçmek için soruların tamamının Cronbach’s Alpha Katsayısına 
bakılmıştır. Araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkinin 
belirlenmesi amacıyla çoklu regresyon analizinden yararlanılmış, bunun için Varimax 
Faktör Analizi tekniği kullanılmıştır.  

Ölçekte yer alan tüm ifadelerin (41 ifade) genel güvenilirlik düzeyini gösteren 
Cronbachalpha katsayısı, 0,750 - 1 arasında olduğu izlenmiştir. Ölçeğin genel 
güvenirlik düzeyinin 0,894 olduğu tespit edilmiştir. 

 

Tablo 1: Anket Sorularının Genel Güvenilirlik Düzeyi 

Güvenilirlik 

Cronbach’s Alpha (α) Soru Sayısı 

0,894 41 

 

 Sağlıklı bir değerlendirme yapabilmek amacıyla faktördeki her bir sorunun bu 
katsayıya etkisi de incelenmiş, tamamı 0,750’den büyük olduğu için (en düşüğü 0,778) 
herhangi bir madde ilgili ölçekten çıkarılmamıştır.  
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Araştırmanın Bulguları 

Tablo 2: Sınır Birim Çalışanlarının Demografik Dağılımı 

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER Kişi Sayısı Yüzdelik Oranı 

YAŞ DURUMU 
18-25 Yaş Arası 268 % 32,1 
26-35 Yaş Arası 297 % 35,5 
36-45 Yaş Arası 174 % 20,8 
46 Yaş ve Üstü 97 % 11,6 
 CİNSİYET DURUMU 

 Kadın 389 % 46,5 
 Erkek 447 % 53,5 

 MEDENİ DURUMU 
Evli 320 % 38,2 
Bekâr  376 % 45 
Dul veya Boşanmış 140 % 16,8 

 EĞİTİM DÜZEYİ 
Lise  160 % 19,2 
Önlisans 214 % 25,6 
Lisans 341 % 40,8 
Lisansüstü 121 % 14,4 

 MESLEKTEKİ ÇALIŞMA SÜRELERİ 
5 Yıl ve Daha Az 251 % 30 
6-10 Yıl  394 % 47,1 
11-15 Yıl 97 % 11,7 
16 Yıl ve Üstü 94 % 11,2 
TOPLAM 836 % 100,0 

Araştırmanın yukarıda belirtilen ilk iki hipotezinin test edilmesi amacıyla çoklu 
regresyon analizi gerçekleştirilmiştir (Tablo 3). 

 
Tablo 3: Yönetici Etik Davranışının Çalışan Motivasyonu ve İş Tatminini 

Açıklama Düzeyi 
Model R R2 

% 
Düzeltilmiş R2 

 
Standart hata 

1 ,921 a ,752 ,789 ,46825 
2 ,794 ,491 ,512 ,26813 
3 ,765 ,261 ,277 ,21236 

Tablo 3’te R2 sütunundaki değerlerden “yönetici etik davranışı” değişkeninin 
“motivasyon” ve “iş tatmini” değişkenlerine ait varyansının % 75 oranında açıkladığı 
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anlaşılmaktadır. Bu bakımdan, yönetici etik davranışı ile motivasyon ve iş tatmini 
değişkenleri arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu söylenebilir (R = 0,752).  

Sınır birim çalışanlarının yönetici etik davranışı algıları, tek başına çalışanların 
motivasyonu üzerindeki değişimin % 49’unu açıklarken, (R = 0,491), çalışanların iş 
tatmini üzerinde tek başına yaptığı etkinin ise göreceli olarak daha az olduğu 
görülmektedir (R=0,261). 
 Araştırma değişkenlerini oluşturan yönetici etik davranışı ile çalışan 
motivasyonu ve iş tatmini arasındaki ilişkileri belirlemek üzere yapılan regresyon 
analizleri sonucunda, pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Tablo 4 ise, söz konusu değişkenler arasındaki ilişkinin, p < 0,01 düzeyinde, 
istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir. (F (2, 836) = 98,328; p < 0,01.) 

Tablo 4: Yönetici Etik Davranışı Algısının ile Çalışan Motivasyonu ve İş Tatmini 
Arasındaki İlişkinin Anlamlılık Düzeyi 

Model Karelerin 
toplamı 

df 
(Serbestlik 
derecesi) 

Ortalama 
kare 

F Sig. 

1 
Regresyon 86,368 2 18,093 98,328 ,002 

Residual 32,426 834 ,183   
Toplam 118,794 836    

 Sınır birim çalışanlarının yönetici etik davranışına yönelik algılarının, çalışan 
motivasyonu ve iş tatmini üzerindeki etkisini tespit etmeye yönelik yapılan çoklu 
regresyon testinin katsayı sonuçları Tablo 5’te gösterilmektedir. 

Tablo 5: Yönetici Etik Davranışı Algısının Çalışan Motivasyonu ve İş Tatminine 
Etkisi 

Model Standardize Edilmemiş Katsayı Standardize 
Edilmiş Katsayı

t Sig. (p) 

P Std. Hata β (Beta) 
 (Sabit) ,816 ,284  3,489 ,001 

Motivasyon ,588 ,071 ,425 5,897 ,013 
İş Tatmini ,476 ,063 ,386 4,375 ,016 

Otel işletmelerinin sınır birimlerinde çalışanların yönetici etik davranışı algısının 
motivasyonları üzerindeki etkisinin pozitif yönlü olduğu görülmektedir (β = 0,425). Bu 
kapsamda otel çalışanlarının olumlu yönde yönetici etik davranış algısı arttıkça, 
motivasyonlarının da buna bağlı olarak artacağını söylemek mümkündür. Elde edilen 
bulgulardan, sınır birim çalışanlarının (olumlu) yönetici etik davranış algısının 
motivasyonları üzerindeki etkisinin pozitif yönlü olduğu, dolayısıyla söz konusu 
çalışanların yönetici etik davranış algıları yükseldikçe, işlerine yönelik motivasyon 
düzeylerinin de yükseleceğini ifade etmek mümkündür (H1 kabul edilir). 

Yönetici etik davranışı algısının, çalışanların iş tatmini üzerindeki etkisinin de 
pozitif yönlü olduğu elde edilen bulgulardan anlaşılmaktadır (β = 0,386). Buna göre, 
elde edilen bulgulardan sınır birim çalışanlarının yönetici etik davranışı algısı geliştikçe, 
iş tatminlerinin de artacağını söylemek mümkündür. Sınır birim çalışanlarının yönetici 
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etik davranış algısının çalışan iş tatmini üzerindeki etkisinin pozitif yönlü olduğu, 
dolayısıyla otel çalışanlarının yönetici etik davranışı algısı yükseldikçe, daha fazla iş 
tatminine sahip olacağı söylenebilir (H2 kabul edilir). 

Otel çalışanlarının motivasyon düzeylerinin iş tatminleri üzerindeki etkisini 
değerlendirmek üzere ikili regresyon analizi yapılmıştır.  

Tablo 6: Çalışan Motivasyonunun İş Tatminlerini Açıklama Düzeyi 

Model R R2 Düzeltilmiş R2 
 

Standart hata 

1 ,763 ,695 ,684 0,54250 

Bağımsız değişken durumundaki motivasyonun bağımlı değişken durumundaki 
iş tatmini değişkenine ait varyansı % 54 oranında açıkladığı görülmektedir. 

Tablo 7: Çalışan Motivasyonu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin Anlamlılık 
Düzeyi 

Model Karelerin 
toplamı 

df 
(Serbestlik 
derecesi) 

Ortalama 
kare 

F Sig. (p) 

1 
Regresyon 153,248 1 125,428 88,765 ,001 
Residual 97,866 835 ,367   
Toplam 251,114 836    

 Tablo 7, değişkenler arasındaki ilişkinin p < 0,01 düzeyinde istatistiksel olarak 
anlamlı olduğunu göstermektedir (F (1, 836) = 88,765; p < 0,01). 

Tablo 8: Çalışan Motivasyonunun İş Tatminine Etkisi 

Model Standardize Edilmemiş
 Katsayı 

Standardize Edilmiş 
Katsayı 

t Sig. (p) 

B Std. Hata β (Beta) 

 (Sabit) ,875 ,133  6,227 ,002 
İş Tatmini ,797 ,089 ,586 2,725 ,018 

 Tablo 8’e göre, sınır birim çalışanlarının motivasyon düzeylerinin çalışanların iş 
tatminleri üzerindeki etkisi yüksek düzeyde ve pozitif yönlüdür (β = 0,586). Elde edilen 
bulgulardan sınır birim çalışanlarının işlerine yönelik motivasyonlarının, iş tatminlerini 
pozitif yönde etkilediğini söylemek eldeki bulgulardan mümkündür (p=0,018 < 0,05; H3 
kabul edilir). 

Sonuç ve Öneriler 
Doğru veya yanlış hareketlerin ne olduğunu tanımlayan kurallar dizini olan etik, 

yönetsel boyutta da kendini göstermekte ve yöneticiler tarafından sergilenen etik veya 
etik olmayan davranışlar örgüt çalışanlarının motivasyon, iş tatmini ve buna bağlı 
olarak performanslarını da olumlu veya olumsuz şekillerde etkileyebilmektedir. Bu 
çalışmada sınır birim çalışanlarının yöneticilerin etik davranışlarına yönelik olan 
algılarının, onların iş tatminine ve motivasyonuna etkisi, aynı zamanda çalışan 
motivasyonunun da, iş tatminine olan etkisi incelenmiştir.  
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Araştırma sonuçlarına göre, otel işletmelerinin sınır birimlerinde çalışanların 
yönetici etik davranışı algısının çalışanların iş tatmini ve motivasyonları üzerindeki 
etkisi pozitif yönlüdür. Yani yönetici etik davranışı algısı arttıkça veya geliştikçe, iş 
tatminlerinin ve motivasyon düzeylerinin de artacağı ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar, 
Çevirgen ve Üngören (2009), Koh ve Boo (2004), Fu, Deshpande ve Zhao (2011), 
Vittel ve Davis (1991) ve Prottas (2013)’ın yapmış olduğu araştırmalarla örtüşmektedir.  
Etik ilke ve kuralların uygulanması, bir etik iklimin oluşturulması, etik kodların 
geliştirilmesi ve yöneticilerin çalışanlar arasında ayrımcılık yapma veya birini diğerine 
göre kayırma, hakaret ve küfür ve bezdiri gibi etik dışı davranışlardan kaçınmasının 
çalışanların motivasyon ve iş tatminleri üzerinde pozitif bir etki yapacağını söylemek 
mümkündür.  

Araştırmadan elde edilen bulgular ayrıca, sınır birim çalışanlarının işlerine 
yönelik motivasyonlarının iş tatminlerini pozitif yönde etkilediğini ortaya koymaktadır. 
Elde edilen bu sonuç, literatürde Smith ve Shields (2013) tarafından yapılan ve 
motivasyonel özelliklerden olan çeşitlilik ve yaratıcılığın iş tatminini etkilediğini ortaya 
koyan çalışmayla, Egan, Yang ve Barlett (2004)’in iş tatmininin, bireylerin öğrenme 
motivasyonunun belirlenmesinde etkili olduğunu gösteren araştırmalarıyla 
örtüşmektedir. Buna karşılık Igalens ve Roussel (1999) tarafından gerçekleştirilen ve 
ücretlendirme ile motivasyon ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi analiz eden araştırmadan 
farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu çalışmadan elde edilen bulgular, sınır birim 
çalışanlarının motivasyon ve iş tatminlerinin, onların iş performansını arttırabileceğini 
ve dolaylı olarak da işten ayrılma niyetlerini azaltacağını düşündürmektedir.   

Etik dışı davranışların çözümü için bu tür davranışların varlığının kabul edilmesi 
ve nesnel bir şekilde değerlendirilmesi gerekir. Oluşturulan etik ilkeler ve kurallar, bu 
konuda otel işletmelerine yön gösterecektir. Buna bağlı olarak öncelikle etik yapıyı 
destekleyecek nitelikte bir üst kademe yönetim anlayışı oluşturulmalıdır. Çalışanlarca 
bu tür bir üst kademe yönetimine sahip olunduğunun algılanması, motivasyonlarını 
arttırabilecektir. Yine aynı şekilde yöneticilere ve işletmedeki diğer çalışanlara etik 
konularında çeşitli eğitim programları uygulanarak işletme genelinde etik iklim 
sağlanabilir ve etik kodlar da bu konuda yardımcı olabilir. Bu tür eğitimler ve yazılı 
kurallar çalışan ve yöneticilere sergilenmemesi gereken davranışlar konusunda yardımcı 
olur ve etik ilke ve kurallara karşı daha duyarlı kılar. Yöneticilerinin etik davranışlarını 
algılayan çalışanlar, bu sayede daha yüksek motivasyona sahip olacak ve işlerinden 
daha fazla tatmin sağlayabileceklerdir. İşgören motivasyonu ve iş tatminin yüksek 
olması, çalışan performansını da pozitif yönde etkileyebilecektir. Liderlerce desteklenen 
etik ilkeler sayesinde, otel işletmelerindeki etik dışı davranışların azaltılması 
sağlanabilir. Buna bağlı olarak yöneticilerin etik dışı davranış sergilememeleri için, 
uygun bir etik iklim ve kültür örgüt tarafından sağlanmalı,buna bağlı olarak gerekli yapı 
ve mekanizmalar da oluşturulmalıdır.  

Sonraki dönemlerde, aynı veya benzer ölçekler kullanılarak hizmet sektörlerinde 
sınır birim çalışanlarına uygulanabilecek çalışmalar, konunun daha detaylı 
değerlendirilmesine katkı yapacağı gibi bu araştırmanın geçerlik ve güvenilirliğini de 
destekleyebilecektir. Ayrıca diğer sektörlerde yapılacak olan benzer nitelikteki 
araştırmalar sayesinde fark veya benzerlikler ortaya konulabilecektir. Etik liderlik, etik 
iklim, etik programlar, örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ile yönetici etik davranışı 
arasındaki ilişkiler, motivasyon ve iş tatmini açısından incelenmeli ve buna bağlı olarak 
da daha farklı araştırma modelleri oluşturulmalıdır.  
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Extensive Summary 

 

We are defining ethics as the principles, values, and beliefs that define right and 
wrong decisions and behavior. Many decisions that managers make require them to 
consider both the process and who’s (mostly employees) affected by the results. 
Business ethics (also corporate ethics) is a form of applied ethics or professional ethics 
that examines ethical principles and moral or ethical problems that arise in a business 
environment. There are many definitions of administrative ethics. Normally it is 
stressed that managerial staff set up ethical standards for managerial decisions, analyze 
these standards and bear personal and professional responsibility for the decisions 
made. It applies to all aspects of business conduct and is relevant to the conduct of 
individuals and entire organizations. Whether someone behaves ethically or unethically 
when faced with an ethical dilemma is influenced by several things: his or her stage of 
moral development and other moderating variables including individual characteristics, 
the organization’s structural design, the organization’s culture, and the intensity of the 
ethical issue.   

Unethical behavior is any action that is aimed at taking advantage of another 
without their knowledge or consent. Most define this as manipulating someone without 
his/her permission. Unethical actions may be legal or illegal. Managers may exhibit 
some unethical behaviors, such as, discrimination, negligence, selfishness, corruption, 
embezzlement, sexual harassment, mobbing and so on. Managerial ethics includes some 
behavioral principals such as justice and equality, honesty, responsibility, openness and 
tolerance and so on. Motivation may be defined as the processes that account for an 
individual’s intensity, direction and persistence of effort toward attaining a goal. Job 
satisfaction describes a positive feeling about a job, resulting from an evaluation of its 
characteristics. A person with a high level of job satisfaction holds positive feelings 
about their jobs. Managers ethical behaviors may affect employees’ both motivation and 
job satisfaction. Employees who have a perception of their managers unethical behavior 
is a candidate for low level of motivation and performance, dissatisfaction, high rate  
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and absenteeism. Counterview, if they believe in their managers ethical behavior which 
will indirectly and positively affect their perception about organizational justice, going 
to feel confidence, have high level of motivation and performance, job satisfaction, low 
level of turnover and absenteeism.  

Like manufacturing companies, hotels implement several strategies in order to 
satisfy consumers’ needs and wants.  These strategies play critical roles in the context of 
unique characteristics of hotel services and interaction between boundary spanning role 
employee and consumer, when they are examined from the service firms’ perspectives.  
Having outlined this basic information, managerial ethical behaviors are assumed to 
depict relationships with frontline employees’ motivation and job satisfaction. 

In light of the aforementioned information, this study aims to make boundary 
spanning role employees assess the managerial ethical behaviors.  Therefore, 
Managerial Ethical Behavior and Job Satisfaction Survey was conducted with 836 
frontline employees in four and five star hotels in Adana. 
Objective of this study is determining the impact of the frontline employees’ motivation 
and job satisfaction according to employees’ perception about their managers’ ethical 
behaviors. Other (secondary) objective of this research is determining the effect of the 
employees’ motivation on job satisfaction too. This study is modeled as follows and 
three hypothesis in the context of this model has been established.  

 
 

 
 
 

 

 

 

H1: Boundary spanning role employees’ perception about managers ethical behaviors 
affect positively their motivation. 

H2: Boundary spanning role employees’ perception about managers ethical behaviors 
affect positively and increase their job satisfaction. 

 H3: Boundary spanning role employees’ motivation effects positively their job 
satisfaction.   
 

This study aims to find out the effect of managers ethical behaviors on 
motivation and job satisfaction. Because of the possibility to influence of managerial 
ethical behavior, structural and environmental variables weren’t taken into account. The 
research was conducted in lodging operations which are limited with four and five star 
hotels in Adana. The research was conducted by first writer and a team of six people in 
2013, between the months of June and August. This study is also limited with the 
boundary spanning role hotel employees who are providing direct contact with guests. 
The reliability and validity dimensions of the scale were taken into consideration so as 
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to be capable of obtaining reasonable results and making contribution to the related 
literature. Cronbach's Alpha coefficient was observed between 0.750-1. Reliability level 
of the scale was found to be 0.894. Frequency tests and means were employed, and 
regression analysis was used to investigate the effect of managerial ethical behavior on 
employees’ motivation and job satisfaction.  According to the findings, managerial 
ethical behavior has positive effects on both employees' motivation and their job 
satisfaction. And as expected, employees motivation has positive and moderate effect 
on their job satisfaction in the subject 4 and 5 Star hotel companies. 

What constitutes good ethical behavior has never been clearly defined, and in 
recent years, the line differentiating right from wrong has become even more blurred. 
Employees see people all around them engaging in unethical practices. Managers have 
to create an ethically healthy climate for their employees, where they can do their work 
productively and confront a minimal degree of ambiguity regarding what constitutes 
right and wrong behaviors.  

Ethical principles that are created in this regard will show the moral direction of 
the organization. The employees who perceive managers’ ethical behavior in the 
organization will be much higher candidates for motivation and job satisfaction. 
Through to the managers who support the ethical principles, it could help to minimize 
the unethical behavior in the hotel business. So ethical training such as seminars, 
workshops and so forth should be provided by organizations and supported by top 
managers.  Writing and distributing codes of ethics is another way responding to 
unethical practices in the organizations. Managers who lack a strong moral sense are 
much less likely to do the wrong things if they’re constrained by rules, policies, job 
descriptions, or strong cultural norms that disapprove of such behaviors.   
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Özet 
Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerindeki yöneticilerin hizmetkâr liderlik 

davranışlarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. 
Araştırma kapsamında veriler, İstanbul ve Afyonkarahisar'da toplam 513 işgörenden 
anket yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, hizmetkâr liderlik ile 
örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda hizmetkar liderlik davranışlarından güçlendirme, vizyon ve 
güven davranışlarının işgörenlerin örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu yönde 
etkilediği, sevgi ve fedakarlık davranışlarının ise örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde 
olumlu bir etkiye sahip olduğu saptanamamıştır. Araştırma sonucunda İstanbul'daki 
işgörenlerin hizmetkâr liderliğin alt boyutlarından olan güven boyutuna ilişkin algıları 
ve örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri Afyonkarahisar'daki işgörenlere göre daha 
olumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların hizmetkâr liderlik algılarının eğitim 
seviyelerine göre anlamlı bir farklılık olduğu belirlenirken, diğer bireysel özelliklerine 
ilişkin görüşlerde anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Hizmetkâr Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Otel 
İşletmeleri. 

Abstract 
The aim of this study is to identify the effects of servant leadership qualities of 

managers on organizational citizenship behavior in hotel enterprises. In the scope of 
the research, the data was obtained from 513 employees in Istanbul and Afyonkarahisar 
in 2013 by employing questionnaire techniques. As a result of data analysis, a moderate 
positive relationship between servant leadership and organizational citizenship 
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behavior was detected. In this context, it is found that while empowerment, vision and 
trust behaviors influence employees’ organizational citizenship behavior positively, no 
positive impact of agapao love and altruism behavior on organizational citizenship 
behavior was detected. It is seen that, the perceptions of employees on the trust which is 
one of sub-dimensions of servant leadership and the level of organizational citizenship 
behavior perceptions in Istanbul is more positive than employees in Afyonkarahisar. In 
addition, while a significant difference is identified in employees’ servant leadership 
perceptions according to their education levels, no significant difference was observed 
in consideration with their other individual characteristics. 

Key Words: Leadership, Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, 
Hotel Enterprises. 
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Extensive Summary 
 

Hotel enterprises indicate unique features with their distinctive business activities. 
The main reason for the uniqueness of hotel enterprises is intangibility. Service quality 
is the main determinant of customer satisfaction in hotel enterprises which produce 
service. Service quality is the perception of employee’s performance by the customer. 
Therefore, human resources is critical in hotels. Organizational Citizenship Behavior 
(OCB), defined as employees’ indication of extra volunteer behaviour beyond their 
specified role, is important for the provision of services in hotels and fulfillment of 
quality standards. Because, meeting the customer needs as soon as possible in hotel 
enterprises can only be made possible by employees who take initiative and perform 
behaviour beyond their defined job descriptions. 

One of the determinants affecting OCB, expressed in different terms such as 
extra-role behavior, voluntary behavior and good soldier syndrome, is leader behavior. 
Because, with their personalities, behaviors, decisions and practices, the leaders of the 
organization directly affect the employees' attitudes and behaviors against the 
organization. As servant leadership (SL) and OCB approaches based on the basis of 
voluntary behavior and the similarity of their basic objectives make these two closely 
related concepts. This indicates more importance in tourism enterprises which are labor-
intensive and produce services. Because emotions and feelings of employee are directly 
reflected to their performance during employee customer interaction, it affects the 
quality of services provided and customer satisfaction. For this reason, there is a need 
for employees who indicate volunteer role behavior beyond their specified role 
definition for the organization. It is assumed that, features of servant leaders such as 
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listening, empathy, persuasion and service will affect OCB identified as the voluntary 
extra-role behavior of employees. 

In this context, identification of the impact of SL qualities of managers in hotels 
on the employees’ OCB constitutes the main purpose of the study. Since this is the first 
study related to hotel enterprises, it is expected to provide useful information and 
contribution to the literature and industry representatives. 

In the scope of the research, the data was obtained from 513 employees in 
Istanbul and Afyonkarahisar in 2013 by employing questionnaire techniques. The 
questionnaire used within the scope of the study consists of three parts. In the first part 
of the survey, descriptive questions about the demographic characteristics of employees 
were asked. In the second and third sections, the questions aimed at measuring 
employees' perception levels of SL and OCB were asked. The questions for the purpose 
of measuring SL and OCB perception levels were prepared at five-point Likert scale.  

Mean and Standart deviations are calculated to describe the opinions of workers 
about SL and OCB. On the other hand to determine the relation between SL and OCB 
Pearson correlation analyze is applied. To determine the causal relationship between 
variables linear regression analysis applied. To test the structural reliability of the scales 
of SL and OCB factor analysis is applied and Cronbach’s Alpha coefficients are 
calculated. It’s seen that all of these coefficients are over 0.70.  

As a result of data analysis, a moderate positive relationship between SL and OCB 
was detected. In this context, it is found that while empowerment, vision and trust 
behaviors influence employees’ OCB positively, no positive impact of agapao love and 
altruism behavior on OCB was detected. It is seen that, the perceptions of employees on 
the trust which is one of sub-dimensions of SL and the level of OCB perceptions in 
Istanbul is more positive than employees in Afyonkarahisar. In addition, while a 
significant difference is identified in employees’ SL perceptions according to their 
education levels, no significant difference was observed in consideration with their 
other individual characteristics. The results obtained within the scope of this research 
shows similarities with the studies in the literature. In many studies, trust between the 
leader and employee in particular is found effective in employees’ indication of OCB.  

Research results reveals that hotel managers should build their relationships with 
their employees on fairness and openness. This, in particular, is the main determinant in 
trusting empoyees’ leaders or managers. Another aspect which hotel leaders or 
managers should pay attention to is the need for empowerment of employees because of 
the nature of the business. Simultaneous production and consumption in hotels forces 
employees to take initiative. 

As OCB contains extra role behavior, which are not in employees’ description of 
work, an empoyee exhibits this behavior only if he or she feels free to perform this 
behavior. This will provide employee ability to move to maintain customer satisfaction. 
The high level SL perceptions of university graduates compared to other educational 
groups indicate that the meaning of several SL behavior performed is discrete (i.e. 
agapao love). This is one of the results of this study which will be beneficial to 
management teams of tourism enterprises in employee recruitment.  

Although theoretical studies on relationship between SL and OCB exists, there are 
no studies in the field of application. Although the application area of this study is, 
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tourism industry, important, the research is limited to 513 employees in five-star hotels 
in Afyonkarahisar and Istanbul. In subsequent studies, employee perceptions of SL and 
its impact on OCB in different types of tourism enterprises (three and four star hotels, 
travel agencies, food and beverage enterprises etc.) can be researched. Thus, significant 
contributions will be made in disclosing the subject in the tourism industry, providing 
contribution to the relevant literature and to the industry.  
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Özet 
Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerindeki yöneticilerin hizmetkâr liderlik 

davranışlarının örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkilerinin belirlenmesidir. 
Araştırma kapsamında veriler, İstanbul ve Afyonkarahisar'da toplam 513 işgörenden 
anket yöntemiyle elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucunda, hizmetkâr liderlik ile 
örgütsel vatandaşlık davranışı arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit 
edilmiştir. Bu kapsamda hizmetkar liderlik davranışlarından güçlendirme, vizyon ve 
güven davranışlarının işgörenlerin örgütsel vatandaşlık davranışını olumlu yönde 
etkilediği, sevgi ve fedakarlık davranışlarının ise örgütsel vatandaşlık davranışı üzerinde 
olumlu bir etkiye sahip olduğu saptanamamıştır. Araştırma sonucunda İstanbul'daki 
işgörenlerin hizmetkâr liderliğin alt boyutlarından olan güven boyutuna ilişkin algıları 
ve örgütsel vatandaşlık davranışı düzeyleri Afyonkarahisar'daki işgörenlere göre daha 
olumlu olduğu görülmektedir. Ayrıca katılımcıların hizmetkâr liderlik algılarının eğitim 
seviyelerine göre anlamlı bir farklılık olduğu belirlenirken, diğer bireysel özelliklerine 
ilişkin görüşlerde anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Liderlik, Hizmetkâr Liderlik, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Otel 
İşletmeleri. 

Abstract 
The aim of this study is to identify the effects of servant leadership qualities of 

managers on organizational citizenship behavior in hotel enterprises. In the scope of 
the research, the data was obtained from 513 employees in Istanbul and Afyonkarahisar 
in 2013 by employing questionnaire techniques. As a result of data analysis, a moderate 
positive relationship between servant leadership and organizational citizenship 
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behavior was detected. In this context, it is found that while empowerment, vision and 
trust behaviors influence employees’ organizational citizenship behavior positively, no 
positive impact of agapao love and altruism behavior on organizational citizenship 
behavior was detected. It is seen that, the perceptions of employees on the trust which is 
one of sub-dimensions of servant leadership and the level of organizational citizenship 
behavior perceptions in Istanbul is more positive than employees in Afyonkarahisar. In 
addition, while a significant difference is identified in employees’ servant leadership 
perceptions according to their education levels, no significant difference was observed 
in consideration with their other individual characteristics. 

Key Words: Leadership, Servant Leadership, Organizational Citizenship Behavior, 
Hotel Enterprises. 

Giriş 
Küresel rekabete meydan okumak zorunda olan günümüz örgütleri, iş davranışını 

geleneksel görev performansı ile ölçmenin ötesinde uzun dönemli örgütsel başarı elde 
etmenin anahtar konularından birisi olarak görmek zorundadırlar (Van Dyne, Graham, 
ve Dienesch 1994). Görev performansı ve ekstra-rol performansı olarak ikiye ayrılan iş 
davranışında (Borman, 2004;Bergeron, 2007); görev performansı; doğrudan ve dolaylı 
örgütün misyonuna bağlı olan, görev tanımında yer alan ve işe özgü,  ekstra-rol 
performansı; ise örgütsel performansı etkileyen ancak işgörenin görev tanımında yer 
almayan ve her işte aynı davranışlar olarak ifade edilmektedir (Organ ve Ryan, 1995; 
Borman, 2004; Bergeron, 2007). İşgörenlerin ihtiyarinde olan ve görev tanımında yer 
almayan ancak örgüt tarafından işgörenlerden sergilenmesi beklenen ekstra-rol 
davranışları 1980’li yıllardan beri Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD) olarak ifade 
edilmektedir (Turnipseed, 2002).  

Kısaca “görev performansının gerçekleştirildiği sosyal ve psikolojik çevreyi 
destekleyen performans” (Organ, 1997: 95) olarak tanımlanan ÖVD’nın 
belirleyicilerinden biri lider davranışlarıdır (Schnake, Dumler ve Cochran, 1993; 
Podsakoff ve diğ. 2000). Çünkü örgüt liderleri; kişilikleri, davranışları, kararları ve 
uygulamaları ile işgörenlerin örgütlerine karşı tutum ve davranışlarını doğrudan 
etkilemektedir. Liderler özellikle örnek olma, karşılıklılık normu, yönetsel 
uygulamalardaki adalet ve vizyon oluşturma görev ve rolleri ile işgörenlerin ÖVD 
sergilemelerine etki etmektedir (Podsakoff ve diğ. 2000:552). Son dönemlerde 
geliştirilen liderlik yaklaşımlarından birisi olan ve birbiri ile çelişkili duran “hizmet 
etme” ve “liderlik” kavramlarını bir araya getiren hizmetkâr liderlik (HL) yaklaşımında 
liderin örgüt amaçlarından önce takipçilerine odaklanarak onlara hizmet etmesi, onların 
fikirlerini ve kişisel gelişimlerini önemsemesi (Greenleaf, 1977; Smith, 2005; Spears, 
2005), yaklaşımı diğer liderlik yaklaşımlarından ayırarak önemini arttırmaktadır. HL ve 
ÖVD yaklaşımlarının temellerinin gönüllü davranışlara dayanması sebebiyle, temel 
amaçlarının benzer olması iki kavramı birbiriyle yakın ilişkili hale getirmektedir 
(Dinçer ve Öksüz, 2011). HL’te lider, oluşturduğu olumlu etki ile işgörenlerin 
tanımlanmış görev tanımlarının ötesinde çaba göstermelerini teşvik ederek örgütün 
genel performansına katkı sağlayabilir. Özellikle örnek olma davranışları, karşılıklılık 
normu oluşturacak eylemleri temel davranış şekillerinden birisi olarak benimsemesi, 
uygulamalarının temelinde adaletli olmanın olması ve işgörenleri lidere dönüştürme 
amaçlı çabasını destekleme için işgörenleri güçlendirmeyi temel sorumluluklarından 
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birisi olarak benimsemeleri işgörenleri ekstra çaba gösterme yönünde teşvik edecek HL 
uygulamaları olarak sayılabilir. 

Otel işletmelerinin hizmet üretimine bağlı kendine özgü yapıları bu işletmeleri 
diğer işletmelerden ayırmaktadır. Müşteri memnuniyetinin örgütsel başarıda temel rol 
oynadığı otel işletmelerinde bunu sağlamak ancak işgören performansının müşteri 
tarafından algılanması olarak ifade edilen kaliteli hizmet sunumu ile mümkündür (Ma 
ve Qu, 2011). Otel işletmelerinde üretim ve tüketimin eş zamanlı olması nedeniyle 
müşteri ihtiyaçlarının anında karşılanması hizmet kalitesinin önemli bir belirleyicisi 
olduğu için işgörenlerin inisiyatif alabilmesi ve tanımlanmış görev tanımlarının ötesinde 
davranışlar sergilemesi çok önemlidir. Bu nedenle otel işletmelerinde hizmet sunumu ve 
kalite standartlarının yerine getirilmesi ancak işgörenlerin örgütü için belirlenen rol 
tanımlarının ötesinde gönüllü olarak ekstra davranışlar sergilemesi olarak ifade edilen 
ÖVD göstermeleri ile gerçekleştirilebilir (Raub, 2008). Bu doğrultuda hizmetkâr 
liderlerin sevgi, vizyon, güçlendirme, fedakarlık, güçlendirme ve hizmet etme 
özellikleri sayesinde, otel işgörenlerinin ÖVD sergileme düzeylerini arttıracağı 
düşünülmektedir. 

Literatür incelendiğinde HL ve ÖVD ile ilgili birçok kitap, makale, bildiri vb. 
bilimsel çalışmanın yapıldığı görülmekle birlikte aralarındaki ilişkiye yönelik yapılan 
çalışmaların sınırlı sayıda (Ehrhart, 2004; Vondey, 2010: Dinçer ve Öksüz, 2011: Güçel 
ve Begeç, 2012) ve çoğunlukla teorik çalışmalardan oluştuğu görülmüş ve otel 
işletmelerine yönelik yapılmış bir çalışmaya ise rastlanmamıştır. Bu kapsamda, otel 
işletmelerinde yöneticilerin HL özelliklerinin, işgörenlerin ÖVD’na etkisini ortaya 
koymak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. 

Literatür Taraması 
Hizmetkâr Liderlik(HL) 
İlk olarak Robert K. Greenleaf tarafından kavramsallaştırılarak literatüre 

kazandırılan HL (Spears, 2010: 26), “bir liderin temel motivasyonu başkalarına hizmet 
etmedir”(Smith, 2005:3) fikrine dayanmaktadır. Greenleaf’ın HL fikrinin ortaya 
çıkmasında AT&T'deki eğitim, geliştirme ve yönetim alanında yaşadığı 40 yıllık 
kariyeri (Spears, 2010: 26), Hz. İsa'nın öğretileri (Sendjaya ve Sarros, 2002: 58) ve 
Hermann Hesse’nin “Doğuya Yolculuk” kitabı etkili olmuştur (Greenleaf, 1977: 2). 
Greenleaf özellikle Hesse’nin “Doğuya Yolculuk” kitabında yer alan Leo karakterinden 
ve onun hikâyede oynadığı hizmet etme rolünden çok etkilenmiş ve mükemmel liderin 
öncelikle başkalarına hizmet etmesi gerektiği sonucuna varmıştır. Liderin yüceliğinin 
merkezi olan hizmet etme arzusu aynı zamanda en önemli motivasyon kaynağı olmakta 
ve doğru liderlik ortaya çıkmaktadır (Spears, 2005: 2). Çelişkili gibi duran iki terimi 
(liderlik-hizmet etme) birleştirerek liderliğin doğasını yeniden sorgulayan (Smith, 2005: 
3) Greenleaf’a göre “hizmet etme isteği doğal bir duygu ile başlar, daha sonra bilinçli 
bir tercih haline gelir (Spears, 2005: 1).  

HL komuta ve kontrol odaklı liderlikten uzak, bilgi tabanlı, katılımcı, süreç 
yönelimli olması yanında etik ve sosyal sorumluluk boyutlarıyla örgüt skandallarına 
çare olarak görülen bir liderliktir (Wong ve Page, 2003: 1). HL’te lider; güç ve şöhret 
başta olmak üzere kişisel herhangi bir amaç gütmez. HL bir liderin diğerine öğrettiği bir 
liderlik stili değil, kişinin kendi içinde keşfettiği bir yol ve yöntemdir. Dışarıdan 
zorlama ile gerçekleşen bir durum değildir. Hizmetkâr lider dahidir ama bir insandır. 
Hizmetkâr liderler verdikleri kararların diğerlerini nasıl etkileyeceğine dair yüksek 
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duyarlılığa sahiptirler (Meyer, Brown ve Kubasek, 1998). HL, başkalarına saygılı olma 
ve alçak gönüllülük değerlerine dayanmaktadır. Hizmetkâr liderler koşulsuz sevgi 
göstererek takipçilerini sahiplenmekte, onlara değer vermekte ve oluşturdukları güven 
ortamı ile örgütteki işgörenleri bir arada tutmaktadırlar. Hizmetkâr liderin oluşturduğu 
güven ortamı güçlendirmenin gelişimini kolaylaştırmaktadır. Hizmetkâr liderlerin 
değerleri sadece takipçilerin kişisel özelliklerine etki etmemekte aynı zamanda 
örgütlerinide etkilemektedir (Russell, 2001: 81). Bu nedenle Hizmetkâr liderler 
işgörenlerinin kişisel inançlarını ve bunların nedenlerini mutlaka bilmeli (Smith, 2005) 
ve onları öğrenmek için cesaretlendirmeli, örgüt içinde fırsatlar sağlayarak onları 
desteklemeli ve sorumlulukları yeni bir seviyeye taşımalıdır.  

HL’in diğer liderlik yaklaşımlarından farkının belirlenmesi ayırt edici 
özelliklerinin ve bu liderlerin davranışlarının gözlemlenmesi ile mümkündür (Russell ve 
Stone, 2002: 145). Literatür incelendiğinde farklı araştırmacıların (Spears, 2010: 27-29; 
Farling, Stone ve Winston, 1999: 51; Page ve Wong, 2000: 16; Russell ve Stone, 2002: 
147; Sendjaya, Sarros ve Santora, 2008: 409) HL ile ilgili özellikleri farklı şekillerde 
belirledikleri görülmektedir. Bu araştırmacılardan Spears (2010: 27-29), Greenleaf’ın 
yayınlanmış ve yayınlanmamış yazılarının hepsini yıllarca dikkatle okuyarak HL’in 
kritik öneme sahip on özelliğini Dinlemek, Empati, İyileştirmek, Farkında Olmak, İkna 
Etmek, Kavramsallaştırmak, Sağduyulu Olmak, Hizmet Etme, Sorumluluk ve Gelişme, 
Topluma Odaklanma olarak belirlemiştir. Farling, Stone ve Winston, (1999: 51) ise HL 
özelliklerini Vizyon, Etki, İnanılırlık, Güven ve Hizmet Etme olarak ifade etmektedir. 
Diğer araştırmacılardan Page ve Wong, (2000: 16) HL özelliklerini Karakter Yönelimi, 
İnsanlara Yönelim, Görev Yönelimi ve Süreç Yönelimi başlıklarında toplarken, Russell 
ve Stone, (2002: 147) İşlevsel Özellikler ve İlişkili Özellikler; Sendjaya Sarros ve 
Santora, (2008: 409) ise Gönüllü Destek, Otantik Kişilik, Bağlamsal İlişki, Etik 
Sorumluluk, Maneviyat, Dönüştürücü Etki başlıklarında gruplandırmışlardır. 

HL yaklaşımının özelliklerinin modellenmesinde; Page ve Wong (2000: 3) HL 
özelliklerini dört başlık altında sınıflandırmış ve büyüyen HL çemberi oluşturmuşlardır. 
Russell ve Stone (2002: 147) Spears’ın HL özelliklerine ek olarak 11 ilişkili özellik 
ortaya koymuş ve HL modeli oluşturmuşlardır. Patterson (2003: 8) ise kavramı yedi 
boyut olarak incelemiştir. Araştırmacıya göre hizmetkâr lider sevgi (agapao love) 
gösterir, alçakgönüllü hareket eder, fedakârdır, takipçileri için vizyonerdir, güvenilirdir, 
takipçilerini güçlendirir ve hizmet eder. Patterson’ın çalışmasını inceleyen Winston 
(2003: 6) Patterson’ın yedi boyutunu izleyen odaklı olarak takipçilerin sevgisi, lidere 
bağlılık, öz yeterlilik, içsel motivasyon, lidere ve liderin çıkarlarına fedakarlık 
göstermek şeklinde genişletmiştir. Diğer araştırmacılar Cerff ve Winston (2006: 5) 
çalışmalarında Patterson’ın yedi boyutuna umut boyutunu ekleyerek modeli 
genişletmişlerdir. Waddell (2006: 7) ise Patterson’ın modeline içedönüklülük boyutunu 
eklemiştir. HL ile ilgili modeller (Winston, 2003: Cerff ve Winston, 2006: Waddell, 
2006) incelendiğinde bu çalışmaların bazılarının ortak özellikleri Patterson'ın (2003) HL 
modeli dikkate alınarak geliştirilmiş olmalarıdır. 

Patterson'ın (2003) HL modelinin amacı, HL oluşturan unsurları tanımlamak, 
geliştirmek ve dönüştürücü liderliğin mantıksal uzantısı olarak HL teorisini sunmaktır. 
Patterson, dönüştürücü liderliğin açıklamakta yetersiz kaldığı takipçi yerine örgüte 
odaklanma gibi olguların HL tarafından açıklandığını belirtmiştir. Araştırmacı HL’in 
özellikle erdem tarafından yönlendirildiğini belirtmektedir. Whetstone (2002) erdemi, 
kişinin karakterinin bir parçası olarak yaradılışından ve ruhsallığından kaynaklanan nitel 
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bir özellik olarak belirtmiştir (akt. Patterson, 2003). HL’te bulunan bu erdemli yapı 
liderlerin tutumlarını, karakterini ve davranışını şekillendirmektedir. Modelde, liderliğin 
ve lider takipçi ilişkisinin köşe taşı sevgi olmaktadır. Bu sevgi, liderin her bir 
takipçisinin ihtiyaçlarını, isteklerini ve arzularını dikkate alan ve önemseyen bir 
sevgidir. Sevgi boyutu fedakârlık boyutu ile ilişkilidir. Hizmetkâr lider sevgi ve 
fedakârlık göstererek, alçak gönüllü davranarak takipçilerinin saygınlığını kazanmakta 
ve takipçilerini motive etmektedir.  

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı(ÖVD) 
Sosyal bir sistem olan örgütün başarısında, formal (biçimsel) yanı kadar informal 

(biçimsel olmayan) yanı da önemlidir. Grup davranışı, bireyin ihtiyaçları, güdüleme, 
moral gibi kavramları içeren biçimsel olmayan yan yönetimde canlılığı sağlayan taraftır 
( Durukan, 2003: 284). Kısaca “gönüllü ekstra rol davranışı” olarak ifade edilen ÖVD 
örgütün biçimsel olmayan tarafı ile ilgilidir. Barnard (1938)’ın işbirliğine istekli olma 
fikri ve Katz (1964)’ın güvenilir görev performansı ve yenilikçi ve spontane davranışlar 
arasında farklılık olması yaklaşımlarından geliştirilen ÖVD (akt. Podsakoff ve diğ. 
2000: 513),  ilk olarak Bateman ve Organ (1983) ve Smith, Organ ve Near (1983) 
tarafından “vatandaşlık davranışı” olarak kavramsallaştırılmıştır (Neuman ve Kickul, 
1983: 263). 

İşletmelerde işgörenlerin gönüllü olarak gösterdikleri davranışlar ile resmi iş 
tanımları arasında fark olduğunu ve zorunlu iş tanımlarının ötesinde ekstra rol 
davranışları sergilediklerini belirten Organ (1988), bunu ÖVD olarak “çalışan ile örgüt 
arasında yapılan iş sözleşmesinin ve belirlenen iş tanımlarının ötesinde sergilenen 
gönüllü davranışlar” olarak tanımlamıştır (Akt. Organ, 1997). Organ (1997: 95) ilk 
tanıma yapılan eleştiriler doğrultusunda tanımı “görev performansının gerçekleştirildiği 
sosyal ve psikolojik çevreyi destekleyen performans” olarak geliştirmiştir. MacKenzie, 
Podsakoff ve Paine (1999) Organ’ın ÖVD kapsamında sergilenen davranışların 
kapsamını görev tanımının bir parçası olmayan, işgörenin sergilemek için eğitilmediği, 
sergilenmediğinde birisinin cezalandırılmayacağı davranışlar olarak belirtmektedir. 
Olumlu örgütsel davranış, ekstra rol davranışı, örgütsel spontane davranışlar ve karşı-rol 
davranışı olmak özere birçok davranış ÖVD ile birlikte benzer davranışları tanımlama 
amaçlı kullanılmaktadır (Schnake, 1991; Van Dyne, Graham ve Dienesch, 1994; 
Podsakoff ve diğ. 2000). Bu nedenle Morrison (1994) ÖVD’nın net olmadığını ve 
hastalıklı tanımladığını belirtmektedir. Araştırmacı yeni işe giren çalışan, deneyimli 
çalışan ve yöneticilerin görev tanımlarını ve ekstra davranışları farklı algıladıklarını 
belirtmekte, yeni işe giren bir çalışanın görevinin sınırlarını iyi bilmemesi nedeniyle 
görevini geniş tanımladığını, örgütsel bağlılığı yüksek bir çalışanında benzer bir tanım 
yaptığını belirtmektedir. Organ (1997) ÖVD’nın algılanmasında yaşanan karmaşanın 
kaynağı olarak “rol” ve “iş” ayrımının iyi yapılamaması olduğunu belirtmekte ve 
“rol”ün lider ve izleyen arasındaki iletişimle şekillendiğini, “iş”in ise işyerinde 
işgörenden yapması istenen ve belli bir eğitim ihtiyacı gerektiren performans olarak 
tanımlamaktadır.   

Görev performansınında içinde yer aldığı sosyal ve psikolojik ortamı destekleyen 
bir performans (Bergeron,2007) olarak ÖVD, örgütsel performansın artırılmasına katkı 
sağlar. ÖVD’larının örgütteki işgörenler tarafından sergilenmesi yoluyla diğer 
işgörenlerin performanslarının artması ve işlerini daha verimli ve etkin yapmaları 
örgütsel kaynakların daha iyi kullanılmasını ve özellikle yönetici pozisyonundaki 
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kişilerin işlerin teknik boyutuyla daha az uğraşmalarına neden olur (Podsakoff ve 
Mackenzie, 1994). ÖVD’nı görev davranışlarından ayıran önemli bir belirleyici formel 
ödül sisteminde yer almamaları ve buna bağlı olarak ödüllendirilmemeleridir (Morrison, 
1994). Buna göre ödül almayı arzulayan bir işgörenin ÖVD sergilemesi durumunda 
kendi işine yeterli zaman ayıramaması nedeniyle bazı araştırmacılar ödüllendirmenin 
ÖVD sergilemenin önünde bir engel olabileceğini belirtmektedirler (Schnake, 1991; 
Posdakoff ve Mackenzie, 1994;Bergeron, 2007).  Bu nedenle yöneticiler işgörenlerin iş 
performanslarını değerlendirmede ÖVD’larınıda dikkate alarak değerlendirme 
yapmalıdırlar (Podsakoff ve diğ, 2000).  

 Literatürde ÖVD’na artan bir ilgi olmasına rağmen, ÖVD’nın yapısı ve boyutları 
hakkında fikir birliğine varılamadığı görülmektedir (Podsakoff ve diğ., 2000: 516). 
Literatür incelendiğinde ÖVD’nın iki boyuttan yedi boyuta kadar farklı şekillerde 
sınıflandırıldığı görülmektedir. Smith, Organ ve Near (1983) genelleştirilmiş uyum ve 
özgecilik, O’Reilly ve Chatman (1986) görev ve ekstra rol davranışı olarak iki boyutta, 
Williams, Podsakoff ve Huber, (1986) özgecilik, kişiliksiz bilinç ve katılım olarak üç 
boyutta ÖVD’nı sınıflandırırken (Akt. Schnake, 1991),  Podsakoff ve diğ. (2000) 
yardım davranışı, centilmenlik, örgütsel bağlılık, örgütsel uyum, bireysel inisiyatif, sivil 
erdem ve kendini geliştirme olarak yedi boyutta sınıflandırmıştır. ÖVD alanında en çok 
kullanılan sınıflandırma ise Organ’ın geliştirdiği özgecilik, vicdanlılık, nezaket, 
centilmenlik ve sivil erdem olmak üzere beş boyuttan oluşan sınıflandırmadır (Niehoff 
ve Moorman, 1993; Basım ve Şeşen, 2006; Köse, Kartal ve Kayalı, 2003; Bolat ve 
Bolat, 2008; Yeşiltaş, Türkmen ve Ayaz, 2011).  

Organ'ın (1988) beş boyutundan ilki olarak özgecilik, işgörenlerin örgütle ilgili 
görev ya da sorunlar yanında kişilere yardım etmesini sağlayan isteğe bağlı 
davranışlardır (Podsakoff ve diğ., 1990: 115). Organ (1988) başkalarına yardım etme 
davranışını fedakarlık, uzlaştırma ve amigoluk boyutları olarak değerlendirmekte ve 
sorunların oluşmasını engellemek için iş arkadaşlarına yardım etme olarak 
belirtmektedir (Podsakoff ve diğ., 2000: 517). Vicdanlılık, kurallara ve düzenlemelere 
uyarak, molalar alarak ve benzeri iştirak alanlarında, örgütün asgari rol 
gereksinimlerinin ötesinde çalışanın gönüllü davranışlarıdır (Podsakoff ve diğ., 1990: 
115). Nezaket yönetimde, örgüt içindeki işbölümünden kaynaklanan karşılıklı birbirine 
bağlı olan bireyler arasındaki olumlu iletişimi ifade etmektedir (Özdevecioğlu, 2003: 
121). Organ ve Ryan (1995: 782) nezaket davranışını; örgütte karışıklık, itiraz ve 
protesto olmadan (böylece görevleri başarmak için örgüt enerjisi korunmuş olur), küçük 
ve geçici kişisel aksaklıklardan sakındığını gösteren sportmenlik davranışı ve iş 
arkadaşlarının sorunlarını önceden sezip önlem alma, onlara yardımcı olma davranışı 
olarak belirtmektedir. Centilmenlik davranışı, başkalarından kaynaklanan işle ilgili 
sorunlarda bireyin önlemeyi amaçladığı isteğe bağlı davranışlardır (Podsakoff ve diğ., 
1990: 115). Örgüt içinde bireyler arasında gerginlik yaratacak her türlü olumsuzlukları 
tolere etme anlamına gelmektedir (Özdevecioğlu, 2003: 121). Aynı zamanda şikayet 
etmeksizin iş yükümlülüklerini yerine getirme ve kaçınılmaz aksaklıklara müsamaha 
göstermeye istekli olmak olarak tanımlanmaktadır (Podsakoff ve diğ., 2000: 517). Son 
olarak sivil erdem bir bütün olarak örgüte bağlılığı ve makro düzeyde ilgiyi temsil 
etmektedir. Sivil erdem boyutu, örgütle ilgili stratejilerde fikrini belirtme, toplantılara 
katılma gibi yönetime aktif olarak katılma, örgütü etkileyebilecek çevresel tehditleri ve 
fırsatları izleme, yangın tehlikeleri ve şüpheli faaliyetleri raporlama gibi en iyisi için 
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duruma dışarıdan bakma gibi davranışlarda istekli olmayı ifade etmektedir (Podsakoff 
ve diğ., 2000: 525). 

 

Otel İşletmelerinde Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Hizmetkâr Liderlik 
İlişkisi  
Otel işletmelerinin temel ürünü olan hizmetin dokunulmazlığı ve üretim ve 

tüketimin eşzamanlı olması özellikleri işletme içi iş davranışlarının iyi 
yapılandırılmasını gerektirir. Hizmet üreten otel işletmelerinde müşteri memnuniyeti 
başarıda anahtar rol oynar ve bunu sağlamanın temel belirleyicisi hizmet kalitesidir (Ma 
ve Qu, 2011). Hizmet kalitesi ise işgören tarafından sergilenen performansın müşteri 
tarafından algılanmasıdır. Otel işletmelerinde müşteri ihtiyaçlarının anında 
karşılanabilmesi ancak işgörenlerin inisiyatif alması ve tanımlanmış görev tanımlarının 
ötesinde davranışlar sergilemesi ile mümkündür. Bu nedenle otel işletmelerinde hizmet 
sunumu ve kalite standartlarının yerine getirilmesi ancak işgörenlerin örgütü için 
belirlenen rol tanımlarının ötesinde gönüllü olarak ekstra davranışlar sergilemesi olarak 
ifade edilen ÖVD göstermeleri ile gerçekleştirilebilir (Raub, 2008). Literatür 
incelendiğinde otel işletmelerinde ÖVD’nın etkinlik (Walz ve Neihoff, 2000), adalet, 
iştatmini ve personel devir hızı (Hemdi ve Nasurdin, 2008; Nadiri ve Tanova, 2010), 
yapı (Raub, 2008), sosyal değişim (Ma ve Qu, 2011) gibi farklı kavramlarla ilişkisinin 
incelendiği görülmektedir. Walz ve Neihoff (2000) ÖVD’larının etkinliğe etkisini 
araştırdıkları çalışmalarında ÖVD bütün olarak etkiliğin bir belirleyicisi olduğunu 
belirtmektedirler. Araştırmacılar bulgularında işgörenlerin yardım davranışlarının 
yönetim harcamalarını azaltırken çalışanların oluşturduğu bireysel katma değer, müşteri 
tatmini, temizlik ve kalite algısını arttırdığını, centilmenlik davranışlarının daha az 
yiyecek içecek maliyeti ve centilmenlik ve sivil erdem davranışlarının daha az müşteri 
şikâyeti oluşmasını sağladığını belirtmektedirler. Nadiri ve Tanova (2010) ile Hemdi ve 
Nasurdin’in (2008) yönetsel uygulamalarda adaletin ÖVD’na etkisini tespit etmek için 
yaptıkları çalışmalar işgörenlerin adalete büyük önem verdiklerini ortaya koymuştur. 
Araştırmalar adalet veya yönetsel uygulamalardaki açıklık ve her işgörene eşit 
davranmanın ÖVD’nın öncülü olduğunu belirtmektedir. Araştırma bulgularına göre 
işgörenler yöneticilerinden özellikle ödüllerin dağıtımında adaletli olmalarını 
beklemektedir. Diğer bir beklenti ise gerçek adaletin uygulanması ve davranışların 
ödüllendirilmesidir. Otel işletmelerinde tatmin olmuş müşteri oluşturmanın şartının, 
müşteri beklentilerini aşan hizmet sunumu ile mümkün olduğunu belirten Raub (2008) 
önbüro çalışanları ile gerçekleştirdiği örgütsel yapının merkezileşme düzeyinin ÖVD’na 
etkisini araştırdığı çalışmasında merkezileşmiş örgüt yapısının işgörenlerin ÖVD 
sergilemesini olumsuz yönde etkilediğini belirtmektedir.  

Tüm işletmelerde olduğu gibi otel işletmelerinde de işgörenlerin, motivasyon ve 
moral düzeylerinin ve işe yönelik eğilimlerinin yüksek tutulmasının temel belirleyicisi 
etkin liderliktir (Güçel ve Begeç, 2012). HL’te görülen takipçileri dinleme, onların 
bireysel istek ve gereksinimlerini karşılayabilmek için çaba harcama, izleyicilerin 
kişisel gelişimlerini ve sürekli olarak öğrenmelerini destekleme, empati, bütünlük, 
güven gibi değerlerin, turizm işletmeleriyle önemli ölçüde örtüştüğü söylenebilir. HL 
özellikle işgören odaklılığı ve etik uygulamaları nedeniyle otel işletmeleri için uygun bir 
liderliktir (Brownell, 2010). Chung ve diğ. (2010) otel işletmelerinde hizmetkâr lider ve 
işgören arasındaki ilişkide en önemli unsurların lidere güven ve lider desteği olduğunu 
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belirtmekte ve güveni; işgörenlerin liderin etik davranışları hakkındaki inanç ve 
algılamaları, lider desteğini ise işgörenlerin liderin yardım davranışlarını algılamaları 
olarak ifade etmektedirler. Otel işletmelerinde gerek müşterinin gerekse işgörenin 
mutluluğu, refahı ve çalışma ortamı gibi faktörler hizmetleri doğrudan etkileyeceğinden; 
işgörenlerin istek ve gereksinimlerine odaklanılması başarı için büyük önem 
taşımaktadır. Bu nedenle otel işletmelerinde liderlerin sadece örgütsel amaçlara ya da 
dış müşteriye odaklanarak işgörenlerin bireysel ihtiyaçlarını gözardı etmesi birçok 
olumsuz sonucu beraberinde getirir. Bu nedenle liderlerin değişim ve dönüşüm 
vizyonuna sahip olmak yanında, çalışanlarını dinlemeleri, istek ve gereksinimlerini 
karşılamaları, kişisel gelişmelerine önem vermeleri, bir anlamda onlara hizmet etmeleri 
önemlidir (Çevik ve Kozak, 2010: 81). HL’te liderin izleyenler üzerindeki etkisi 
hizmetten oluşur. Hizmet etme ile gelişen lider-izleyen etkileşimi değerlere dayalı örgüt 
kültürünün oluşmasını sağlar (Brownell, 2010). Bu durum özellikle müşteriye doğrudan 
hizmet sunumu (önbüro ve servis bölümlerinde) ve görev performansını sergileme 
anında (örneğin; kat hizmetlerinde oda temizliği yaparken) üzerinde hiçbir yönetsel 
kontrolünüzün bulunmadığı işgörenlerin, sergiledikleri görev performanslarını en etkin 
şekilde gerçekleştirmelerini, hatta ekstra rol performansı sergilemelerini sağlar.  

Lider davranışının ÖVD’nın gösterilmesinde anahtar rol oynadığını belirten 
Podsakoff ve diğ. (2000) karşılıklılık gereği liderinden kişisel destek gören bir işgörenin 
bunun gereği olarak ÖVD sergileyerek liderine yardımda bulunacağını, uygun örnek 
model olarak ÖVD sergileyen bir liderin sosyal öğrenme süreçleri yoluyla işgörenlerini 
ÖVD sergilemeye teşvik edeceğini belirtmektedir. Temel amaçları işgörenlere hizmet 
ederek örnek olmak olan hizmetkâr liderler, kendilerini işgörenlerden farklı görmeyerek 
ve işgören mutluluğunu esas alarak onların gönüllü olarak gerçekleştirdikleri ÖVD’na 
temel oluşturmaktadırlar. Nitekim hizmetkâr liderler, örgüt ve işgörenler için en iyiyi 
yapmaya çalışırken kendileri de ÖVD sergilemektedirler. Söz konusu davranışlar, tüm 
işgörenlere örnek oluşturmakta ve işgörenlerin ÖVD sergileme düzeylerini artırmaktadır 
(Ehrhart, 2004; Vondey, 2010; Dinçer ve Öksüz, 2011). Hizmetkâr liderler iş çevresini 
şekillendirerek ÖVD sergilenmesi için fırsatlar oluştururlar. Örneğin bir hizmetkâr lider 
işgörenin görev yapısını değiştirerek ÖVD sergileme düzeyini arttırabilir (Güçel ve 
Begeç, 2012). Hizmetkar bir liderin işgörenlerin birey performansını arttırabilmek için 
ödül sistemini iyi belirlenmesi (Chung vd diğ., 2010) dikkat etmesi gereken bir diğer 
önemli husustur. Bir liderin işgörenleri üzerinde etkisinin kaynağı güven açısından 
itibarıdır. Lider insanlarla el sıkışarak, onları dinleyerek, değer vererek ve değer 
verdiğini göstererek, tecrübelerini paylaşarak onlara dokunarak güvenlerini kazanabilir 
(Kouzes ve Posner, 1993).  

Otel işletmelerinin faaliyet yapısı, müşteri memnuniyeti için işgörenin 
tanımlanmış iş tanımlarının ötesinde davranışlar sergilemesini gerektirir. Bu noktada 
işgörenin tutum ve davranışlarının belirleyicisi oluşan iş ortamıdır. Bu ortamın öncelikle 
işgörenin inisiyatif kullanmasını olanaklı hale getirmesi gerekir. Bir otel işletmesi 
işgöreni işini yaparken inisiyatif alırsa hem müşteriye hizmet sunum anında, hemde 
diğer işgörenlere yardım davranışı sergilemede değer ve destek sağlayarak hizmetin 
daha otantik hale gelmesini ve kalitenin artmasını sağlar (Brownell, 2010). İşgörenin 
güçlendirilmiş olmasını gerektiren bu durumun oluşturulmasında yöneticilerin HL 
davranışları sergilemesi gereklidir. Otel işletmelerinde hizmetkâr liderinin örnek olma 
davranışından ilham alan işgörenler karşılıklılık gereği aynı davranışları 
sergileyeceklerinden hizmetin daha kaliteli sunulmasını sağlarlar.  
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Bu bilgiler doğrultusunda çalışmanın amacı, otel işletmelerinde çalışan 
yöneticilerin HL davranışlarının işgörenlerin ÖVD’na etkisi olup olmadığını ortaya 
koymaktır. Bu doğrultuda araştırmanın modeli ve hipotezleri aşağıda sunulmuştur. 
 

 
Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Hizmetkâr liderlerin, gönüllü olarak içinden gelen duyguyla işgörenlerine hizmet 
etmesi, işgörenlerinde liderine, örgüte ve diğer çalışma arkadaşlarına hizmet etmesini 
etkileyeceği düşünülmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın temel hipotezi şu şekilde 
oluşturulmuştur: 

 

Hipotez: Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarının ÖVD düzeyleri üzerinde 
anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipoteza = Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarını oluşturan sevgi boyutunun 
ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotezb = Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarını oluşturan güçlendirme 
boyutunun ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotezc = Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarını oluşturan vizyon boyutunun 
ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotezd = Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarını oluşturan fedakârlık 
boyutunun ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipoteze = Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarını oluşturan güven boyutunun 
ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Hipotezf = Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarını oluşturan alçak gönüllülük 
boyutunun ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 

Hizmetkâr Liderlik 
 

Sevgi 

Güçlendirme 

Vizyon 

Fedakârlık 

Güven 

Alçak Gönüllülük 

 

Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 

Fedakârlık 

Vicdanlılık 

Nezaket 

Centilmenlik 

Sivil Erdem 
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Araştırmanın Yöntemi 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evrenini İstanbul ve Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren Turizm 

İşletme Belgesine sahip beş yıldızlı otel işletmelerinin işgörenleri oluşturmaktadır. Bu 
doğrultuda 2013 yılı İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 
İstanbul’da faaliyet gösteren 37’si Avrupa yakası, 8’i Anadolu yakasında bulunmak 
üzere 45 adet beş yıldızlı otel işletmesi bulunmaktadır. Evreni oluşturan birimlerin çok 
fazla sayıda olması ve zaman kısıtlamalarından dolayı örneklem alınma yoluna 
gidilmiştir. Bu doğrultuda, küme örnekleme yöntemi (Ural ve Kılıç, 2013: 39) 
kullanılarak araştırmanın İstanbul'daki uygulaması için 10 adet beş yıldızlı otel işletmesi 
belirlenmiştir. Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 2013 yılı verilerine göre 
ise, Afyonkarahisar'da, işletme belgeli 8 adet beş yıldızlı otel işletmesi bulunmaktadır. 
Afyonkarahisar'da sınırlı sayıda beş yıldızlı otel işletmesi bulunduğundan otellerin 
herbirine ulaşılmıştır. 

Bununla birlikte araştırmada evreni oluşturan kişi sayısı on binden büyük 
olduğundan, ilgili literatürde sınırsız evrenler (N>10.000) ve nicel araştırmalar için 
önerilen aşağıdaki formülden (Özdamar, 2001: 257) yararlanılmıştır. 222 / dZn   
Formüle göre, 40 kişilik pilot anket uygulaması sonucunda; standart sapma ( ) değeri 
1,1; anlamlılık düzeyi (α) 0,05'e karşılık gelen Z   teorik değeri 1,96 ve örneklem 
hatası ( d ) ise 0,1 alınmış olup; n = (1,1)2 . (1,96)2 / (0,1)2 = 465 değeri elde edilmiştir. 
Bu değer araştırma için minimum örneklem hacmini (büyüklüğünü) ifade etmekte olup 
eksik, hatalı ve güvenilir olmayan anketlerde dikkate alınarak 550 anket elde edilmiş ve 
geçerli bulunan 513 anket değerlendirmeye alınmıştır. 

Ölçek 
Araştırma kapsamında gerekli verilerin elde edilmesi amacıyla anket tekniğinden 

faydalanılmıştır. Anketin birinci bölümünde işgörenlerin demografik özelliklerini 
belirlemek amacıyla kapalı uçlu sorular yer almaktadır. Anketin ikinci bölümünde ise 
işgörenlerin HL algılarını belirlemek amacıyla Patterson'ın (2003) modelinde yer alan 
sevgi, alçak gönüllülük, vizyon, güven ve güçlendirme boyutları doğrultusunda Dennis 
ve Bocarnea’nın (2005) HL ölçeği kullanılmıştır. Anketin üçüncü bölümünde, 
işgörenlerin ÖVD düzeylerinin belirlenmesi amacıyla Organ (1988)'ın beş boyutlu 
modeli doğrultusunda Basım ve Şeşen'in 2006 yılında iki farklı çalışmadan yararlanarak 
geliştirdiği ölçek kullanılmıştır. 

Verilerin Analizi 
Araştırmada kullanılan HL ve ÖVD ölçeklerine ilişkin güvenirlik katsayıları 

Cronbach’s Alpha değerleri ile belirlenmiştir (Tablo 1). Bu sonuçlara göre gerek HL ve 
gerekse ÖVD ölçeklerine ait Cronbach’s Alpha değerleri 0.70’in üzerinde hesaplanmış 
olup ölçeklerin güvenirlik düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 1. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere İlişkin Güvenilirlik Testi Sonuçları 

 Cronbach's Alpha n 
Hizmetkâr Liderlik Ölçeği 0.926 27 
Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği 0.883 19 

Araştırma kapsamında güvenilirlik analizinden sonra HL ölçeğinin yapı 
geçerliliğini tespit amacıyla faktör analizi yapılmıştır. HL ölçeğine ilişkin faktör 
analizinde, boyutların toplam varyansı açıklama oranı %77,891 olduğu ve boyutlar 
incelendiğinde, en yüksek varyansı açıklama oranının güven boyutu %26,200 olduğu 
belirlenmiştir. Fedakârlık boyutunun ise %4,748 varyans açıklama oranı ile en düşük 
boyut olduğu belirlenmiştir. Diğer yandan ÖVD ölçeğinin Türkiye’deki yapı geçerliliği 
Basım ve Şeşen (2006: 97) tarafından test edildiği için faktör analizi uygulanmamıştır. 

Bulgular ve Tartışma 
Araştırmaya katkıda bulunan katılımcıların bireysel özelliklerine ilişkin frekans 

analiz sonuçlarına Tablo 2'de yer verilmiştir.  

Tablo 2. Katılımcılara Ait Bireysel Özellikler 
    DEĞİŞKENLER f % 

Cinsiyet  Kadın 200 39.0 
Erkek 313 61.0 

Yaş  

19 yaş altı 19 3.7 
20-24 yaş 164 32.0 
25-29 yaş 153 29.8 
30-34 yaş 70 13.6 
35-39 yaş 49 9.6 
40-44 yaş 
45-49 yaş 
50 yaş ve üzeri 

33 
15 
10 

6.4 
2.9 
1.9 

Medeni durum Bekâr  258 50.3 
Evli 255 49.7 

Eğitim durumu 

İlkokul ve altı 34 6.6 
Ortaokul 
Lise 

83 
172 

16.2 
33.5 

Üniversite 209 40.7 
Yüksek lisans/Doktora 15 2.9 

Çalıştıkları 
Departmanlara  
Göre 

Önbüro 
Yiyecek ve İçecek(F&B) 
Spa 
Kat Hizmetleri 

97 
125 
28 
89 

18.9 
24.4 
5.5 
17.3 

Teknik Servis 15 2.9 
Mutfak 81 15.8 
Güvenlik 
Diğer 

18 
60 

3.5 
11.7 

Değerlendirme 
Yapılan Amirlerin 
Görevleri 

Genel Müdür 
Önbüro Müdürü 
F&B Müdürü 
Spa Müdürü 
Kat Hizmetleri Müdürü 

15 
95 

123 
27 
87 

2.9 
18.5 
23.9 
5.2 
16.9 

Teknik Servis Departman M. 14 2.7 
Mutfak Departman M. 79 15.3 
Güvenlik Departman M. 
Diğer 

17 
56 

3.3 
10.9 

İşletmede Çalışma 
Süreleri 

1 Yıldan Az 136 26.5 
1-5 Yıl 
6-10 Yıl 
11-15 Yıl 

273 
70 
10 

53.2 
13.6 
1.9 

15 Yıldan Fazla 24 4.7 

Sektörde Çalışma 
Süreleri 

1 Yıldan Az 71 13.8 
1-5 Yıl 
6-10 Yıl 
11-15 Yıl 

192 
138 
58 

37.4 
26.9 
11.3 

15 Yıldan Fazla 54 10.5 
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Katılımcıların %61,0'ini (f:313) erkek işgörenlerin oluşturduğu, yaşlara göre 
dağılımda, büyük bir çoğunluğun (%32,0) 20-24 yaş arasında olduğu ve katılımcıların 
%50,3'nün bekâr (f:258), %49,7'sinin ise evli (f:255) olduğu belirlenmiştir. Örneklem 
grubunun eğitim düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde, katılımcıların %6,6'sının 
(f:34) ilkokul ve altı, %16,2'sinin (f:83) ortaokul, %33,5'inin (f:172) lise,%40,7'sinin 
(f:209) üniversite ve %2,9'unun (f:15) yükseklisans/doktora olduğunu göstermektedir. 
İşgörenlerin %24,4'ü Yiyecek ve İçecek, %18,9'u Önbüro, %17,3'ü Kat Hizmetleri, 
%15,8'i Mutfak, %11,7'si Diğer (Muhasebe, Satış-Pazarlama, Halkla İlişkiler, İnsan 
Kaynakları vb.), %5,5'i Spa, %3,5'i Güvenlik ve %2,9'u Teknik Servis departmanlarında 
çalışmaktadır. Bu doğrultuda işgörenlerin %24,6'sı Yiyecek ve İçecek müdürünü, 
%21,5'i Önbüro müdürünü, %17,5'i Kat Hizmetleri müdürünü, %15,6'sı Mutfak 
departman müdürünü, %6,0'sı Diğer (Muhasebe, Satış-Pazarlama, Halkla İlişkiler, İnsan 
Kaynakları vb.), %5,5'i Spa müdürünü, %3,5'i Güvenlik departman müdürünü, %2,9'u 
Genel müdürü ve %2,9'u Teknik Servis departman müdürünü değerlendirmiştir. 
Katılımcıların bulundukları işletmedeki çalışma sürelerine göre dağılımı incelendiğinde, 
ankete katılanların büyük bir çoğunluğunun (%53,2) 1-5 yıl arasında işletmede 
çalıştıkları görülmektedir.  

Araştırma kapsamında katılımcıların bireysel özelliklerine ilişkin verilerin 
analizinden sonra, katılımcıların HL algılarına ilişkin betimsel istatistiklere Tablo 3'te 
yer verilmiştir. Tablodaki veriler incelendiğinde, HL ölçeğinde yer alan ifadeler 
arasında en yüksek ifadelerin güven boyutuna ilişkin ifadeler olduğu görülmektedir. 
İşgörenler "Liderim benim yolsuzluk yapmayacağımı bilir" (=4,12) ve "Liderim sır 
saklayabileceğime inanır" ifadelerine (=4,11) olumlu görüş belirtmişlerdir. 
Katılımcıların %55,8'i "Liderim benim için kendinden ödün verdi" ifadesine (=3,46) 
diğer ifadelere göre daha olumsuz görüş sunmuşlardır. Aynı zamanda "Liderim benim 
için kendinden ödün verdi" ifadesi HL ölçeğinde yer alan ifadeler arasında aritmetik 
ortalaması en düşük olan ifadedir. 
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Tablo 3. Katılımcıların HL Algılarına İlişkin Betimsel İstatistikler 
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                        İfadeler 

Katılım Düzeyi  s.s. 
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)   

1 Liderim benimle gerçekten insan olduğum için ilgilenir. f 26 38 85 184 180 3,88 1,12 % 5,1 7,4 16,6 35,9 35,1 

2 Liderim beni umursadığını beni cesaretlendirerek gösterir. f 24 45 97 185 162 3,81 1,12 % 4,7 8,8 18,9 36,1 31,6 

3 Liderim bana olan şefkatini bana olan tavırlarıyla belli 
eder. 

f 25 36 99 199 154 3,82 1,09 % 4,9 7,0 19,3 38,8 30,0 

4 Liderim benim için endişelerini, kaygılarını gösterir. f 26 43 99 193 152 3,78 1,11 % 5,1 8,4 19,3 37,6 29,6 

5 Liderim kurumda yüksek ahlak standartlarını gerektiren bir 
kültür uygular. 

f 29 35 95 173 181 3,86 1,14 % 5,7 6,8 18,5 33,7 35,3 

6 Liderim bana yetki vererek beni geliştiriyor. f 28 34 79 181 191 3,92 1,13 % 5,5 6,6 15,4 35,3 37,2 

7 Liderim kontrolü bana veriyor ve sorumluluk sahibi 
olabiliyorum. 

f 18 49 69 198 179 3,92 1,08 % 3,5 9,6 13,5 38,6 34,9 

8 Liderim karar vermede bana güvenir. f 13 46 100 197 157 3,86 
 

1,03 
 % 2,5 9,0 19,5 38,4 30,6 

9 Liderim bana işimi yapmada gerekli olan yetkiyi verir. f 14 33 81 213 172 3,97 1,00 % 2,7 6,4 15,8 41,5 33,5 

10 Liderim sorumluluk gerektiren işlerde karar vermeme izin 
verir. 

f 16 37 109 179 172 3,88 1,05 % 3,1 7,2 21,2 34,9 33,5 

11 Liderim işletmenin vizyonu ile ilgili benim görüşlerimi 
öğrenmek istemiştir. 

f 24 56 111 181 141 3,70 1,12 % 4,7 10,9 21,6 35,3 27,5 

12 Liderim çalışanların vizyonlarını işletmenin amaç ve 
hedeflerine eklemek istediğini göstermiştir. 

f 23 43 126 188 133 3,71 1,08 % 4,5 8,4 24,6 36,6 25,9 

13 Liderim, işletmenin ortak vizyonuna ilişkin konularda 
çalışanın bağlılığını amaçlar. 

f 26 37 93 215 142 3,80 1,08 % 5,1 7,2 18,1 41,9 27,7 

14 Liderim işletmenin gelecekte yönetiminin nasıl olması 
gerektiği konusunda düşüncelerimi sorar. 

f 30 63 116 183 121 3,59 1,15 % 5,8 12,3 22,6 35,7 23,6 

15 Liderim ve ben işletmemiz için açık ve öz bir vizyon 
açıklaması yazdık. 

f 43 67 106 166 131 3,54 1,24 % 8,4 13,1 20,7 32,4 25,5 

16 Liderim benim için kendinden ödün verdi. f 50 71 106 163 123 3,46 1,26 % 9,7 13,8 20,7 31,8 24,0 

17 Liderim beni savunmak için zorluklara katlanmıştır. f 41 51 104 151 166 3,68 1,24 % 8,0 9,9 20,3 29,4 32,4 

18 Liderim benim yolsuzluk yapmayacağımı bilir. f 27 11 79 152 244 4,12 1,08 % 5,3 2,1 15,4 29,6 47,6 

19 Liderim sır saklayabileceğime inanır. f 14 18 81 186 214 4,11 0,98 % 2,7 3,5 15,8 36,3 41,7 

20 Liderimin bana olan güveni bağlılığımı artırıyor. f 19 32 72 187 203 4,02 1,06 % 3,7 6,2 14,0 36,5 39,6 

21 Liderim benden bilgi almaya açık oluşuyla bana olan 
güvenini gösterir. 

f 24 30 89 185 185 3,93 1,09 % 4,7 5,8 17,3 36,1 36,1 

22 Liderim bana karşı güven iletişimi kurar. f 20 28 92 189 184 3,95 1,05 % 3,9 5,5 17,9 36,8 35,9 

23 Liderim kendi meziyetlerine bakmaz. f 33 35 130 162 153 3,72 1,15 % 6,4 6,8 25,3 31,6 29,8 

24 Liderim kendini yüceltmeye çalışmaz. f 27 41 107 157 181 3,83 1,15 % 5,3 8,0 20,9 30,6 35,3 

25 Liderim cevaplayamadığı sorularda çalışanlara danışır. f 31 36 90 190 166 3,83 1,14 % 6,0 7,0 17,5 37,0 32,4 

26 Liderim kendi başarılarını ilgi odağı yapmaz. f 29 35 92 190 167 3,84 1,12 % 5,7 6,8 17,9 37,0 32,6 

27 Liderimin tavırlarından alçak gönüllü olduğu anlaşılır. f 27 25 93 174 194 3,94 1,11 % 5,3 4,9 18,1 33,9 37,8 

Tablo 4’te katılımcıların örgütsel vatandaşlık davranışlarının tespitine yönelik 
ifadelere katılım düzeyleri sunulmuştur. Tablodaki veriler incelendiğinde "Diğer 
çalışanların haklarına saygı gösteririm" (=4,29) ifadesinin diğer ifadeler içinde en 
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olumlu görüş belirtilen ifade olduğu görülmektedir. Diğer en olumlu ifade ise, "Yeni işe 
başlayan birisinin işi öğrenmesine yardımcı olurum" (=4,25) ifadesidir. ÖVD 
ölçeğinde diğer ifadelere göre katılımcıların en düşük olumlu görüş belirttikleri ifadeler, 
"Günlük izin alan bir çalışanın o günkü işlerini ben yaparım" (=3,75) ve "Mesai 
saatlerinde kişisel işlemlerim için zaman harcamam" (=3,74) ifadeleridir. Bu veriler 
sonucunda, işgörenlerin iş arkadaşlarına yardımcı olmalarına rağmen, başkalarının 
işlerini yapma konusunda çok fazla istekli olmadıkları görülmektedir. 

Tablo 4. Katılımcıların Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Yönelik Betimsel 
İstatistikler 
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  1 Günlük izin alan bir çalışanın o günkü işlerini ben 
yaparım. 

f 24 47 121 160 161 3,75 1,13 % 4,7 9,2 23,6 31,2 31,4 

  2 Aşırı iş yükü ile uğraşan bir çalışana yardım ederim. f 12 32 91 216 162 3,94 0,98 % 2,3 6,2 17,7 42,1 31,6 

3 İşle ilgili problemlerde elimde bulunan malzemeleri 
diğerleri ile paylaşırım. 

f 6 14 86 212 195 4,12 0,87 % 1,2 2,7 16,8 41,3 38,0 

4 İş esnasında sorunla karşılaşan kişilere yardım etmek 
için gerekli zamanı ayırırım. 

f 5 26 96 222 164 4,00 0,89 % 1,0 5,1 18,7 43,3 32,0 

5 Yeni işe başlayan birisinin işi öğrenmesine yardımcı 
olurum. 

f 8 13 68 176 248 4,25 0,89 % 1,6 2,5 13,3 34,3 48,3 

6 Zamanımın çoğunu işimle ilgili faaliyetlerle geçiririm. f 11 33 87 202 180 3,99 0,99 % 2,1 6,4 17,0 39,4 35,1 

7 İşletmem için olumlu imaj yaratacak tüm faaliyetlere 
katılmak isterim. 

f 8 25 94 185 201 4,06 0,95 % 1,6 4,9 18,3 36,1 39,2 

8 Mesai saatlerinde kişisel işlemlerim için zaman 
harcamam. 

f 31 48 86 208 140 3,74 1,14 % 6,0 9,4 16,8 40,5 27,3 

9 Diğer çalışanların haklarına saygı gösteririm. f 3 17 68 167 258 4,29 0,86 % 0,6 3,3 13,3 32,6 50,3 

10 
Beklenmeyen bir problem ortaya çıktığında diğer 
çalışanları zarar görmemeleri için uyarırım 

f 7 11 77 182 236 4,23 0,88 
% 1,4 2,1 15,0 35,5 46,0 

11 Birlikte çalıştığım insanlar için problem yaratmamaya 
gayret gösteririm. 

f 5 21 69 188 230 4,20 0,89 % 1,0 4,1 13,5 36,6 44,8 

12 Önemsiz sorunlar için şikâyet ederek boşa zaman 
harcamam. 

f 15 35 105 181 177 3,92 1,04 % 2,9 6,8 20,5 35,3 34,5 

13 
Mesai ortamı ile ilgili problemlere odaklanmak yerine 
olayların olumlu yönlerini görmeye çalışırım. 

f 16 25 115 194 163 3,90 1,00 
% 3,1 4,9 22,4 37,8 31,8 

14 Mesaide karşılaştığım olumsuz durumlara karşı 
gücenme veya kızgınlık duymam. 

f 17 36 135 179 146 3,78 1,04 % 3,3 7,0 26,3 34,9 28,5 

15 İşletme içinde çıkan çatışmaların çözümlenmesinde 
aktif rol alırım. 

f 22 31 132 174 154 3,79 1,07 % 4,3 6,0 25,7 33,9 30,0 

16 
Üst yönetimce yayınlanan duyuru, mesaj ya da notları 
okurum ve ulaşabileceğim bir yerde bulundururum. 

f 8 30 98 178 199 4,03 0,98 
% 1,6 5,8 19,1 34,7 38,8 

17 İşletmenin sosyal faaliyetlerine kendi isteğimle 
katılırım. 

f 15 35 105 181 177 3,92 1,04 % 2,9 6,8 20,5 35,3 34,5 

18 İşletmenin yapısında yapılan değişimlere ayak 
uydururum. 

f 11 22 71 177 232 4,16 0,96 % 2,1 4,3 13,8 34,5 45,2 

19 Her türlü geliştirici faaliyet içeren proje ve araştırma 
gruplarında yer alırım. 

f 23 45 89 158 198 3,90 1,14 % 4,5 8,8 17,3 30,8 38,6 

Katılımcıların HL’in boyutlarına ilişkin algılarının ve ÖVD’nın boyutlarına ilişkin 
düzeylerin aritmetik ortalamaları, Tablo 5’te sunulmuştur. İşgörenlerin, HL’in alt 
boyutlarına ilişkin algıları incelendiğinde, vizyon (=3,67) ve fedakarlık (=3,58) 
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boyutlarına ilişkin algılarının diğer boyutlara göre daha olumsuz olduğu görülmüştür. 
Bu sonuç işgörenlerin, liderlerinin yeterli düzeyde fedakârlık davranışları göstermediği 
ve örgütün vizyonuna ilişkin konularda fikirlerinin yeterince önemsenmediğini 
düşünmelerinden kaynaklanabilir. HL’in boyutlarına ilişkin algılarda en olumlunun 
güven (=4,03) boyutu, ikinci en olumlunun ise güçlendirme (=3,91) boyutu olduğu 
görülmektedir. Konuyla ilgili Cerit (2008)'in, ilköğretim okulu müdürlerinin hizmet 
yönelimli liderlik davranışlarının öğretmenlerin tükenmişliklerine etkisini araştırdığı 
çalışmasında da benzer sonuçlar elde edildiği görülmektedir. İlgili çalışmada da 
araştırmaya katılan müdür ve öğretmenlerin HL’in boyutlarına ilişkin algılarında en 
olumlu boyutun güven boyutu olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde Chung ve diğ. 
(2010) güvenin HL ve işgören arasındaki ilişkide kritik rol oynadığını belirtmektedir. 

Tablo 5. Katılımcıların HL Boyutlarının ve ÖVD Boyutlarının Karşılaştırılması 

HL Boyutları  s.s. F p 

Sevgi  3,84 0,93 

40,275 0,000* 

Güçlendirme  3,91 0,90 
Vizyon  3,67 0,94 
Fedakarlık  3,58 1,18 
Güven  4,03 0,86 
Alçak Gönüllülük 3,83 0,97 

ÖVD Boyutları  s.s. F p 

Özgecilik 4,02 0,71 

60,005 0,000* 
Vicdanlılık 3,93 0,78 
Nezaket 4,24 0,74 
Centilmenlik 3,69 0,81 
Sivil Erdem 4,01 0,84 
*p<0,05          

ÖVD’nın alt boyutlarına ilişkin katılımcı algıları incelendiğinde, centilmenlik 
(=3,69) ve vicdanlılık (=3,93) boyutlarına ilişkin algı düzeylerinin diğer boyutlara 
göre daha olumsuz olduğu görülmüştür. Bu sonuç işgörenlerin, sorunların çözülmesini 
liderlerin görevi olarak görmesi ya da sorunların çözülmesinde kendilerini yeterli 
düzeyde görmemelerinden kaynaklanabilir. Bunun için de yeterli eğitim düzeyine sahip 
ve örgütü sahiplenen işgörenlere ihtiyaç olduğu söylenebilir. En olumlu ÖVD 
boyutunun ise, nezaket (=4,24) boyutu olduğu belirlenmiştir. Turizm sektöründe 
konuyla ilgili diğer çalışmalar incelendiğinde benzer sonuçlar elde edildiği 
görülmektedir. Keleş ve Pelit’in (2009), otel işletmesi işgörenlerinin örgütsel 
vatandaşlık davranışları üzerine yaptıkları çalışmalarında, işgörenlerin en olumlu 
görüşlerinin nezaket boyutuna ait olduğu ve en olumsuz görüşlere sahip boyutların ise, 
centilmenlik ve vicdanlılık boyutlarına ait olduğu belirlenmiştir. Keleş’in (2009) otel 
işletmelerinde işgörenlerin eğitim düzeylerinin ÖVD’na etkisini incelediği çalışmasında 
da, işgörenlerin nezaket boyutuna ilişkin davranışları diğer davranışlara göre daha sık 
gösterdikleri görülmüştür. 

Tablo 6’da İstanbul ve Afyonkarahisar'daki otel işletmelerindeki işgörenlerin HL 
boyutlarına ilişkin algılarının ve ÖVD boyutlarının karşılaştırılması verilmiştir. 
Tablo'daki veriler incelendiğinde, HL’in güven boyutunda şehirlere göre 
karşılaştırmasında (p=0,005<0,05) anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. 
İstanbul'daki işgörenlerin (=4,13) HL’in güven boyutuna ilişkin algılarının 
Afyonkarahisar'daki işgörenlere (=3,92) göre daha olumlu olduğu görülmektedir. 
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Ayrıca, genel ÖVD’na ilişkin düzeylere bakıldığında, şehirlere göre karşılaştırılmasında 
(p=0,007<0,05) anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. İstanbul'daki işgörenlerin 
genel ÖVD düzeylerinin (=4,03) Afyonkarahisar'daki işgörenlere (=3,90) göre daha 
olumlu olduğu görülmüştür. ÖVD’nın alt boyutlarına ilişkin düzeylerin şehirlere göre 
karşılaştırılmasında, sivil erdem (=4,13), nezaket (=4,31) ve özgecilik (=4,10) 
boyutlarına ilişkin düzeylerde İstanbul'daki işgörenlerin Afyonkarahisar'daki işgörenlere 
göre daha olumlu olduğu saptanmıştır. 

İstanbul'daki otel işletmelerinde çalışma şartlarının Afyonkarahisar'daki otel 
işletmelerine göre daha iyi olması veya yönetimin daha profesyonel olmasının, 
işgörenlerin tatmin ve bağlılıklarını arttırarak, örgütleri için belirlenen rol tanımlarının 
ötesinde ekstra rol davranışlarında bulunmalarını etkilediği söylenebilir. 
Afyonkarahisar'daki işgörenlerin iş tatmini ve örgüte olan bağlılıklarının İstanbul'daki 
işgörenlere göre daha düşük olmakla birlikte fazla iş imkanı olmamasına bağlı olarak 
örgütlerinde normatif bağlılık ile çalışmaya devam ettikleri düşünülebilir. Bu durumun, 
işgörenlerin ÖVD düzeylerinin İstanbul'daki işgörenlere göre daha olumsuz olmasını 
etkilediği söylenebilir. 

Tablo 6. HL ve ÖVD Boyutlarının Şehirlere Göre Karşılaştırılması 
 ŞEHİR  s.s. t p 

Sevgi  İSTANBUL 3,89 0,89 1,528 0,127 AFYON 3,77 0,96 

Güçlendirme  İSTANBUL 3,98 0,90 1,706 0,089 
AFYON 3,84 0,90 

Vizyon  İSTANBUL 3,72 0,95 1,149 0,251 AFYON 3,62 0,94 

Fedakarlık  İSTANBUL 3,63 1,23 1,120 0,263 AFYON 3,52 1,12 

Güven  İSTANBUL 4,13 0,81 2,804 0,005* 
AFYON 3,92 0,91 

Alçak Gönüllülük  İSTANBUL 3,87 0,99 0,967 0,334 AFYON 3,79 0,95 

Genel Hizmetkâr Liderlik İSTANBUL 3,90 0,80 1,851 0,065 AFYON 3,77 0,78 

Özgecilik İSTANBUL 4,10 0,62 2,639 0,009* 
AFYON 3,93 0,80 

Vicdanlılık İSTANBUL 3,96 0,77 0,944 0,346 AFYON 3,90 0,79 

Nezaket İSTANBUL 4,31 0,72 2,093 0,037* 
AFYON 4,17 0,76 

Centilmenlik  İSTANBUL 3,71 0,78 0,607 0,544 AFYON 3,67 0,83 

Sivil Erdem İSTANBUL 4,13 0,75 3,554 0,000*** 
AFYON 3,87 0,92 

Genel Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 

İSTANBUL 4,03 0,54 2,731 0,007* 
AFYON 3,90 0,62 

*p<0,05          

İşgörenlerin HL algılarının ve ÖVD düzeylerinin bireysel özelliklere göre 
karşılaştırılması yapıldığında; cinsiyet, medeni durum, yaş, işletmede çalışma süresi ve 
turizm sektöründe çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 
İşgörenlerin HL algılarının eğitim durumuna göre karşılaştırılmasında ise, p=0,037 
olarak bulunmuş ve anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. İşgörenlerin HL 
algılarının eğitim durumuna göre karşılaştırılması Tablo 7'de sunulmuştur. 
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Tablo 7. Katılımcıların HL Algıları ile ÖV D Düzeylerinin Eğitim Durumlarına 
Göre Karşılaştırılması 

Değişken Eğitim Durumu      s.s        F        p 

Hizmetkâr Liderlik 

İlkokul ve altı 3,49 0,86 

2,582 0,037* 
Ortaokul 3,78 0,73 
Lise 3,82 0,69 
Üniversite 3,93 0,85 
Yükseklisans/Doktora 3,82 1,08 

Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 

İlkokul ve altı 3,91 0,74 

0,921 0,451 
Ortaokul 3,93 0,52 
Lise 3,94 0,54 
Üniversite 4,03 0,61 
Yükseklisans/Doktora 3,90 0,59 

*p<0,05          

Tablo 7'deki veriler incelendiğinde, eğitim durumu ilkokul ve altı olan 
işgörenlerin (=3,49) HL algıları diğer işgörenlere göre daha olumsuz olduğu, eğitim 
durumu üniversite olan işgörenlerin (=3,93) ise, HL algılarının diğer işgörenlere göre 
daha olumlu olduğu görülmektedir. Liang, Ling ve Hsieh (2007) bir liderin etkililiğinin 
izleyenlerin lider-izleyen değişiminin kalitesini algılamalarından etkilendiğini 
belirtmektedir. Benzer şekilde Güçel ve Begeç (2012) HL’in değerlere dayalı bir lider 
olduğunu belirtmektedir. Vondey (2010) lider davranışlarının daha az ve görülebilir 
davranışlar olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle eğitim durumu ilkokul ve altı olan 
işgörenlerin HL algılarının düşük çıkmasının sebebi, lider ile işgören arasındaki eğitim 
düzeyinin farklılığından kaynaklanan iletişim eksikliğinden veya işgörenlerin liderinin 
davranışlarının altındaki gerçek niyeti anlamamasından kaynaklanabilir. Bu diğer neden 
ise eğitim düzeyi düşük işgörenlerin itaat eden kendisine tanımlanmış görevleri yerine 
getiren anlayışla iş yapmaları olabilir. Bu durumda HL yaklaşımı sergileyen liderlerin 
yaklaşımı bu işgörenlerde güvensizlik oluşturarak ÖVD düzeylerinide olumsuz 
etkileyebilir. 

Araştırmada İstanbul ve Afyonkarahisar'daki beş yıldızlı otel işletmelerindeki 
işgörenlerin HL algıları ile ÖVD arasındaki ilişki korelasyon analizi ile belirlenmiş ve 
her bir değişken arasındaki Pearson korelasyon katsayısı hesaplanmıştır. Tablo 8’de, HL 
ile ÖVD’nın ilişkisi ve HL’in alt boyutları ile ÖVD ilişkisi incelenmiştir. Tablodaki 
korelasyon katsayıları incelendiğinde, hem 0,01 hem de 0,05 için HL ile ÖVD 
arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu görülmektedir. Tablodaki veriler 
değerlendirildiğinde, HL ile ÖVD arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmektedir 
(r=0,524). Korelâsyon katsayıları incelendiğinde, işgörenlerin ÖVD düzeylerinde, 
güven (r=0,527) ve güçlendirme (r=0,482) boyutlarının daha etkili olduğu saptanmıştır. 
Güven ve güçlendirme boyutları ile ÖVD arasında orta düzeyde bir ilişki bulunmuştur. 
ÖVD düzeyleri ile en düşük düzeyde ilişkisi bulunan HL boyutlarının ise "fedakârlık" 
ve "sevgi" boyutları olduğu belirlenmiştir. HL’in "fedakârlık" boyutu ile ÖVD arasında 
(r=0,332) zayıf bir ilişki, "sevgi" boyutu ile ÖVD arasında (r=0,410) orta düzeyde bir 
ilişki olduğu görülmektedir.  
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Tablo 8. HL ile ÖVD Arasındaki İlişkiye Yönelik Korelasyon Katsayıları 

***p<0,001 r: Pearson Korelasyon Katsayısı n: Birey Sayısı 

Vondey (2010) çalışmasında HL’in sevgi boyutunun ÖVD’nı etkilemediğini 
diğerlerinin etkilediğini belirtmektedir. Güçel ve Begeç (2012) HL’in vizyon ve hizmet 
boyutunun centilmenlik ve sivil erdem boyutlarını güçlü şekilde etkilediğini, 
güçlendirme boyutunun ise sadece sivil erdemi olumsuz etkilediğini belirtmektedir.  
Hizmetkâr bir liderin fedakârlık davranışı kapsamında tek tek tüm işgörenlerin işlerini 
kolaylaştırması ve kişisel gelişimlerine katkı sağlaması işgörenler arasındaki ÖVD 
olarak yardım davranışının sergilenmesine olumsuz etki eder. Çünkü işgörenler herkese 
aynı desteğin sağlandığını düşündükleri için yardım davranışını önemsiz görürler 
(Vondey, 2010). Bu kapsamda HL’in fedakârlık davranışı ile birlikte pozitif psikoloji 
yaklaşımı sergileyerek işgörenin motivasyonunu arttırması ve böylece ÖVD 
sergilemeye teşvik etmesi gerekir. Otel işletmelerinde HL’in alt boyutları olarak güven 
ve güçlendirme boyutlarının ÖVD sergilemede etkisinin çıkması beklenen bir sonuçtur. 
Çünkü hizmet sunum anında bir işgörenin inisiyatifini kullanması bazen görev 
performansının dışına çıkmayı gerektirebilir. Bu durumda işgörenin davranışının 
cezalandırılmayacağına inancı liderine güvenden ve lideri tarafından sağlanmış olan 
güçlendirmeden kaynaklanmaktadır. 

Tablo 9'da HL’in genel olarak ÖVD üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik basit 
doğrusal regresyon analizine ilişkin sonuçlara yer verilmiştir. 

Tablo 9. Hizmetkâr Liderliğin Örgüsel Vatandaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi 
Bağımsız Değişkenler β j S(bj) t p F p 
Sabit 2,457 0,112 22,022 0,000*** 

193,017 0,000*** 
Hizmetkâr Liderlik 0,396 0,028* 13,893 0,000*** 

***p<0,001         
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Sevgi 
r 1       
p        

Güçlendirme 
r 0,764 1      
p 0,000***       

Vizyon 
r 0,728 0,705 1     
p 0,000*** 0,000***      

Fedakârlık 
r 0,640 0,606 0,708 1    
p 0,000*** 0,000*** 0,000***     

Güven 
r 0,695 0,716 0,608 0,533 1   
p 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***    

Alçak Gönüllülük 
r 0,634 0,597 0,660 0,690 0,658 1  
p 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***   

Hizmetkâr 
Liderlik 

r 0,883 0,869 0,868 0,788 0,836 0,835 1 
p 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000***  

Örgütsel 
Vatandaşlık 

r 0,410 0,482 0,454 0,332 0,527 0,424 0,524 
p 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 0,000*** 
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Tablodaki sonuçlara göre HL’in ÖVD üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik 
regresyon modeli şu şekilde kurulabilir. 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı = 2,457 + 0,396 x Hizmetkâr Liderlik 
Bu regresyon modeli incelendiğinde, HL’te gerçekleşen 1 birim artışın, ÖVD 

üzerinde 0,396'lık bir artış yaratacağı ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda, araştırmanın 
temel hipotezi olan, "Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarının ÖVD düzeyleri 
üzerinde anlamlı bir etkisi vardır" hipotezi kabul edilmiştir. 

HL’in alt boyutlarının ÖVD üzerindeki etkisinin çoklu doğrusal regresyon analizi 
sonuçları Tablo 10'da sunulmuştur. 

Tablo 10. Hizmetkâr Liderliğin Alt Boyutlarının Örgüsel Vatandaşlık Davranışı 
Üzerindeki Etkisi 

Bağımsız Değişkenler β j S(bj) t P F p 

Sabit 2,287 0,113 20,186 0,000*** 

39,978 0,000a 

Sevgi 0,075 0,043 1,732 0,084 
Güçlendirme 0,121 0,043 2,802 0,005* 

Vizyon 0,136 0,041 3,346 0,001* 

Fedakârlık 0,051 0,030 1,710 0,088 
Güven 0,237 0,042 5,705 0,000*** 

Alçak Gönüllülük 0,059 0,037 1,608 0,109 

*p<0,05   ***p<0,001 Bağımlı Değişken: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı 
Tablodaki veriler incelendiğinde, güçlendirme, vizyon ve güven boyutlarının 

ÖVD üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu görülürken, sevgi, fedakarlık ve alçak 
gönüllülük boyutlarının ise ÖVD üzerinde anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. 

Bu bilgiler doğrultusunda, HL’in alt boyutlarının ÖVD üzerindeki etkisini 
belirlemeye yönelik regresyon modeli şu şekilde kurulabilir. 

ÖVD = 2,287 + 0,121 x Güçlendirme + 0,136 x Vizyon + 0,237 x Güven 
Yukarıdaki modele göre, t değerleri incelendiğinde model üzerinde en çok etkisi 

bulunan güçlendirme, vizyon ve güven boyutları olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, 
hipotezb, hipotezc, hipoteze hipotezleri kabul edilirken, hipoteza, hipotezd ve hipotezf 
reddedilmiştir.  

HL’in alt boyutlarının ÖVD üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik elde edilen 
sonuçlar araştırmanın temel hipotezini ve ilişki analizlerinde ortaya konulan bulguları 
desteklemektedir. Buradan hareketle hizmetkar liderlerin ÖVD’ları üzerinde etki 
yaratması sürecinde özellikle HL’in güven, güçlendirme ve vizyon boyutlarına 
odaklanmaları işgörenlerin ÖVD sergileme düzeylerine daha fazla katkı sağlayacaktır. 

Sonuç ve Öneriler 
Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda, otel işletmelerinde kaliteli 

hizmetin belirleyicilerinden biri olan işgören performansını etkileyen önemli 
unsurlardan birisinin liderlerin davranışları olduğu söylenebilir. Araştırma sonuçlarına 
göre otel işletmelerindeki liderlerin HL davranışlarında bulunmaları işgörenlerin ÖVD 
davranışında bulunmalarını etkilemektedir. Bu doğrultuda araştırmanın temel hipotezi 
olan, "Otel işletmelerindeki işgörenlerin HL algılarının ÖVD düzeyleri üzerinde anlamlı 
bir etkisi vardır" hipotezi kabul edilmiştir. HL’in alt boyutlarının ÖVD üzerindeki 
etkisinin incelenmesinde ise, HL’in alt boyutları olan güven, güçlendirme ve vizyon 
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boyutları ile işgörenlerin ÖVD düzeyleri arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu 
görülürken, sevgi, fedakarlık ve alçak gönüllülük boyutları ile ÖVD arasında anlamlı bir 
ilişki bulunamamıştır. Araştırma bulguları otel işletmelerinde hizmetkâr liderlerin 
işgörenlerin ÖVD sergileme düzeylerini arttırmak için üzerinde yoğunlaşmaları ve 
dikkat etmeleri gereken bazı konuları ortaya çıkarmıştır. Bunlar; görev tanımlarının iyi 
belirlenmesi, uygulamalarda açıklık ve adaletli olma, güçlendirmenin önemi, ödüllerin 
belirlenmesi ve dağıtımı ve işgörenlerin eğitim durumudur. Bu doğrultuda, konuyla 
ilgili literatüre ve araştırmacılara katkı sağlayacağı düşünülen aşağıdaki öneriler 
sunulmuştur: 

Otel işletmelerinde faaliyet süreçlerinin sürdürülebilmesi için görevlerin 
tanımlanmış, yetki görev ve sorumlulukların belirlenmiş olması bir gerekliliktir. 
Bununla birlikte otel işletmelerinde hizmetkâr liderler işgörenlerinin ÖVD sergileme 
düzeylerini arttırmak için görev tanımlarını geliştirerek, ÖVD olarak tanımlanan ekstra 
rol davranışlarının sergilenmesini teşvik etmeleri gerekir. Ritz Carlton otellerinin örgüt 
kültüründe vurgulanan “kusursuz müşteri memnuniyeti oluşturma” yaklaşımının 
temelini oluşturan bir işgörenin müşteri ihtiyacını gidermek için mevcut işini beklemeye 
almayı teşvik etme ve bunu ödüllendirme bu hususa önemli bir örnektir. Bu hususların 
otel liderleri tarafından dikkate alınması ve işgörenlerin bu davranışları sergilemelerinin 
ödüllendirme ile teşvik edilmesi ÖVD sergilenmesini arttıracaktır.  

Otel işletmelerinde hizmetkâr liderler yönetsel uygulamalarda adaletli olma ve 
açıklığı sağlamayı, işgörenlerini istenen davranışları sergilemeye motive etmede en 
temel araçlar olarak görmelidirler. Birçok araştırmacının (Organ, 1988; Ryan, 2002) 
vurguladığı gibi adalet ve açıklık ile ÖVD arasında doğru ilişki vardır. Otel işletme 
liderleri özellikle yönetsel süreçleri oluşturmada, yönetsel uygulamaları 
gerçekleştirmede, ödül ve ceza sisteminin oluşturulmasında ve ödüllendirmede adalet ve 
açıklığa büyük önem vermelilerdir. Bir otel lideri işgörenin güvenini kazanmasının 
yolunun adaletli olma ve açıklıktan geçtiğini bilerek hareket etmelidir. 

Otel işletmelerinde işgörenleri güçlendirme, işin yapısının bir gereğidir. Müşteri 
ile karşı karşıya olan bir işgören müşterinin ihtiyacını anında gidermek zorunda olduğu 
bir durumda inisiyatif kullanmada kendini özgür hissetmesi gerekir. Güçlendirme ile 
işgörene sağlanan inisiyatif ekstra rol davranışlarının sergilenmesini kolaylaştıracaktır. 
Bu noktada liderlerin teşvik edici olmaları ve işgörenleri cesaretlendirmeleri önemlidir. 

Otel işletmesi liderlerinin dikkat etmeleri gereken bir diğer husus ödüllendirme 
sisteminin ÖVD’nıda kapsayacak şekilde belirlenmesidir. ÖVD birçok araştırmada 
tanımlanması zor davranışlar olarak görüldüğü için örgütün resmi ödül sistemine dâhil 
edilmediği belirtilmektedir. Ancak farklı alanlarda yapılan araştırmaların ortaya 
koyduğu bir diğer gerçek ise işgörenlerin performanslarının karşılığı olarak ödül alma 
arzularıdır. Bu doğrultuda otel işletme liderlerinin faaliyet konusunun özgünlüğünü 
dikkate alarak ödül sistemini sadece formal görev tanımlarının kapsamı ile 
sınırlandırmamaları ekstra rol davranışlarınıda içerecek şekilde daha geniş belirlemeleri 
faydalı olacaktır. Liderlerin bu noktada dikkat etmeleri gereken bir diğer önemli husus 
ödüllerin dağıtımındaki adalettir. Çünkü işgörenlerin ödülü arzuladıkları kadar 
arzuladıkları bir diğer husus ne kadar eşit dağıtıldığıdır.  

Araştırma bulgularından elde edilen bir diğer sonuç eğitim durumu ile HL 
davranışlarının algılanması arasındaki ilişkidir. Bulgulara göre eğitim durumu üniversite 
olan işgörenlerin HL algılarının, diğer eğitim gruplarındaki işgörenlere göre yüksek 
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çıkması, liderlik davranışının soyutluğundan ve algılanmalarının güçlüğünden 
kaynaklanabilir. ÖVD bilişsel temelli bir davranıştır (Turnipseed, 2002). Liderin örnek 
olma yoluyla ÖVD sergilemesinin işgörenler tarafından anlamının anlaşılmasını 
gerektirir. İşgörenlerinden ekstra rol davranışları sergilemelerini bekleyen ve onları 
teşvik etmek için hizmetkâr liderlik davranışları sergileyen otel yöneticileri bu 
davranışlarının işgörenler tarafından algılanmasını sağlamada eğitimin etkisini 
bilmelidir. Bu doğrultuda işgören seçim kriterlerinin oluşturulmasında bu hususun bir 
ölçü olmasına özen göstermelidir.  

HL’in insana yönelik bir liderlik yaklaşımı olması, işgörenlerin örgüte olan 
güvenini, örgüte olan bağlılığını, iş tatminini ve performanslarını etkileyeceği 
düşünülmektedir. Bu emek yoğun faaliyet gösteren otel işletmeleri için en uygun 
liderlik yaklaşımlarından birisinin HL olduğunun bir göstergedir. Ancak araştırma 
gerekçesinde de belirtildiği gibi otel işletmelerinde HL uygulamaları ile ilgili yeterli 
çalışma bulunmamaktadır. HL ve ÖVD ilişkisini araştıran bir çalışmaya ise 
rastlanmamıştır. Bu nedenle gelecekte otel işletmelerine yönelik yapılacak çalışmalarda, 
HL’in örgütsel bağlılık, örgüte güven, iş tatmini gibi konularla ilişkisinin turizm 
sektörüne yönelik incelenmesi gerekmektedir. Araştırmada HL ile ilişkisinin 
incelendiği, işgörenlerin gönüllü ekstra davranışlarını ifade eden ÖVD, işgören ve 
müşteri etkileşimindeki işgören performansının müşteri memnuniyetine etki etmesi 
beklendiğinden önemli bir konudur. Bu nedenle, ÖVD’nın, sunulan hizmetin kalitesine, 
müşteri memnuniyetine ve müşteri sadakatine etki edeceği düşünülmektedir. Belirtilen 
konular otel işletmelerinin rakiplerine karşı avantaj elde edebilmesinde önemli 
unsurlardır. Dolayısıyla ÖVD’nın, hizmet kalitesine ve müşteri memnuniyetine 
etkisinin incelenmesi, otel işletmelerinin yönetim anlayışlarına da katkı sağlayacaktır. 

HL ve ÖVD arasındaki ilişki üzerine teorik çalışmalara rastlansa da, uygulama 
alanında yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırmanın uygulama alanı turizm 
sektörü oluşu önemli olmasına rağmen, araştırma, İstanbul ve Afyonkarahisar'daki beş 
yıldızlı otel işletmelerindeki 513 işgörenle sınırlıdır. Gelecekte yapılacak araştırmalarda 
farklı turizm işletme türlerinde (üç ve dört yıldızlı otel işletmeleri, seyahat acentaları, 
yiyecek içecek işletmeleri, vb.) çalışan işgörenlerin HL algıları ve ÖVD’na etkisi 
belirlenebilir. Konunun farklı boyutlarının turizm sektörü açısından ortaya konulması, 
hem ilgili literatüre hem de sektöre önemli katkılar sağlayacaktır.  
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Extensive Summary 
 

Hotel enterprises indicate unique features with their distinctive business activities. 
The main reason for the uniqueness of hotel enterprises is intangibility. Service quality 
is the main determinant of customer satisfaction in hotel enterprises which produce 
service. Service quality is the perception of employee’s performance by the customer. 
Therefore, human resources is critical in hotels. Organizational Citizenship Behavior 
(OCB), defined as employees’ indication of extra volunteer behaviour beyond their 
specified role, is important for the provision of services in hotels and fulfillment of 
quality standards. Because, meeting the customer needs as soon as possible in hotel 
enterprises can only be made possible by employees who take initiative and perform 
behaviour beyond their defined job descriptions. 

One of the determinants affecting OCB, expressed in different terms such as 
extra-role behavior, voluntary behavior and good soldier syndrome, is leader behavior. 
Because, with their personalities, behaviors, decisions and practices, the leaders of the 
organization directly affect the employees' attitudes and behaviors against the 
organization. As servant leadership (SL) and OCB approaches based on the basis of 
voluntary behavior and the similarity of their basic objectives make these two closely 
related concepts. This indicates more importance in tourism enterprises which are labor-
intensive and produce services. Because emotions and feelings of employee are directly 
reflected to their performance during employee customer interaction, it affects the 
quality of services provided and customer satisfaction. For this reason, there is a need 
for employees who indicate volunteer role behavior beyond their specified role 
definition for the organization. It is assumed that, features of servant leaders such as 
listening, empathy, persuasion and service will affect OCB identified as the voluntary 
extra-role behavior of employees. 

In this context, identification of the impact of SL qualities of managers in hotels 
on the employees’ OCB constitutes the main purpose of the study. Since this is the first 
study related to hotel enterprises, it is expected to provide useful information and 
contribution to the literature and industry representatives. 
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In the scope of the research, the data was obtained from 513 employees in 
Istanbul and Afyonkarahisar in 2013 by employing questionnaire techniques. The 
questionnaire used within the scope of the study consists of three parts. In the first part 
of the survey, descriptive questions about the demographic characteristics of employees 
were asked. In the second and third sections, the questions aimed at measuring 
employees' perception levels of SL and OCB were asked. The questions for the purpose 
of measuring SL and OCB perception levels were prepared at five-point Likert scale.  

Mean and Standart deviations are calculated to describe the opinions of workers 
about SL and OCB. On the other hand to determine the relation between SL and OCB 
Pearson correlation analyze is applied. To determine the causal relationship between 
variables linear regression analysis applied. To test the structural reliability of the scales 
of SL and OCB factor analysis is applied and Cronbach’s Alpha coefficients are 
calculated. It’s seen that all of these coefficients are over 0.70.  

As a result of data analysis, a moderate positive relationship between SL and OCB 
was detected. In this context, it is found that while empowerment, vision and trust 
behaviors influence employees’ OCB positively, no positive impact of agapao love and 
altruism behavior on OCB was detected. It is seen that, the perceptions of employees on 
the trust which is one of sub-dimensions of SL and the level of OCB perceptions in 
Istanbul is more positive than employees in Afyonkarahisar. In addition, while a 
significant difference is identified in employees’ SL perceptions according to their 
education levels, no significant difference was observed in consideration with their 
other individual characteristics. The results obtained within the scope of this research 
shows similarities with the studies in the literature. In many studies, trust between the 
leader and employee in particular is found effective in employees’ indication of OCB.  

Research results reveals that hotel managers should build their relationships with 
their employees on fairness and openness. This, in particular, is the main determinant in 
trusting empoyees’ leaders or managers. Another aspect which hotel leaders or 
managers should pay attention to is the need for empowerment of employees because of 
the nature of the business. Simultaneous production and consumption in hotels forces 
employees to take initiative. 

As OCB contains extra role behavior, which are not in employees’ description of 
work, an empoyee exhibits this behavior only if he or she feels free to perform this 
behavior. This will provide employee ability to move to maintain customer satisfaction. 
The high level SL perceptions of university graduates compared to other educational 
groups indicate that the meaning of several SL behavior performed is discrete (i.e. 
agapao love). This is one of the results of this study which will be beneficial to 
management teams of tourism enterprises in employee recruitment.  

Although theoretical studies on relationship between SL and OCB exists, there are 
no studies in the field of application. Although the application area of this study is, 
tourism industry, important, the research is limited to 513 employees in five-star hotels 
in Afyonkarahisar and Istanbul. In subsequent studies, employee perceptions of SL and 
its impact on OCB in different types of tourism enterprises (three and four star hotels, 
travel agencies, food and beverage enterprises etc.) can be researched. Thus, significant 
contributions will be made in disclosing the subject in the tourism industry, providing 
contribution to the relevant literature and to the industry.  
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Özet 
Bu çalışmada, özellikle psikolojik temelli cinsiyet kimliği kavramı üzerinde 

durulmuş ve konaklama işletmelerinin kullanmış oldukları reklamlara yönelik 
tüketicitutumlarına, sahip oldukları biyolojik cinsiyet kimliklerinin ve cinsiyet kimliği 
rollerinin (makülenlik, feminenlik, androjen ve kayıtsız) farklılaştırıcı bir etkisinin olup 
olmadığı araştırılmıştır.Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; bireylerin biyolojik 
cinsiyetleri ile cinsiyet kimliği rolleri arasında genel bir uyum söz konusudur ve analiz 
sonuçlarında aynı zamanda, katılımcıların sahip oldukları biyolojik cinsiyetlerinden 
farklı cinsiyet kimliği rollerine sahip olabilecekleri de tespit edilmiş olup,literatürde 
farklı alanlarda ilgili konuda yapılan çalışma sonuçları desteklenmiştir. Diğer taraftan; 
feminen mesajları barındıran konaklama işletmesi reklamlarının, daha çok feminen ve 
androjen kimlikteki kişiler tarafından tercih edildiği; maskülen sembol ve mesajların 
verildiği konaklama işletmesi reklamlarının ise; cinsiyet kimliğinin tüm rolleri 
tarafından tercih edildiğinin saptanması ise, çalışmadan elde edilen sonuçlardandır. 
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet kimliği rolleri, biyolojik cinsiyet, tüketici davranışları, 
reklam, konaklama İşletmeleri 

Abstract: 
In this study, especially focused on the concept of psychological-based gender 

identity and researched if there is a differentiation characteristic of consumers’ sex and 
gender identity roles (masculinity, femininity, androgynous and neutral) on consumers’ 
attitude toward advertisements of accomodation establishments.According to the 
results,there is a general accordance between biological sex and gender identity roles 
of individuals and alsothe results of the previous studies were made in different areas in 
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the same subject was supported with determination ofit is possible to participants have 
gender identity roles different from their biological sex to some extent.Otherwise; 
determination of theadvertisements ofaccomodationestablishments, contain feminine 
messages, are more preferred by people who have feminine and androgynous identity 
than the others; and advertisements ofaccomodationestablishments, contain 
masculinemessages, are preferred by all gender identity roles are ones of the results. 
Key Words: Gender identity roles, biological gender, consumer behavior, 
advertisement,  accomodation establishments 
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Extensive Summary 

 
Introduction 
In today's world, increasing of needs and expectations of consumers has brought 

the variety of goods and services with it. There are more than one manufacturers of each 
good and serviceanymore. This situation makes it difficult to choose one of the products 
are similar to each otherin terms of visual and content. When marketing activities 
applied by operations affect decisions of consumers significantly; also consumers' 
attitudes towards marketing activities are affected by many factors like personal, 
psychological, social and cultural in the purchasing decision-making process (Kocabaş 
et al., 1999). 

When gender groups of consumers shape marketing activities are examined, not 
only biological gender groups but also peoples’ psychological sex roles may differas a 
result of their culture and their characteristics. So on, it is important to take into account 
psycological sex roles (gender identity roles), in the process of planning of marketing 
strategies (Vigorito and Curry, 1998). 

The Concept of Gender Identity and Gender Identity Roles 
Gender identity isa concept of individuals’ acceptance and descriptions theirself 

as a masculine or feminine according to their personality traits.Gender identity roles, are 
also known as the psychological gender roles, are individuals’ existential femininity or 
masculinity(Bem, 1981).However, except for masculinity and femininity, there are also 
"androgynous" and "neutral” gender identity roles. Masculinity and femininity 
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dimensionof an androgen person is high equally. When they are in low level both 
equally (masculinity and femininity dimension), these individuals are identified as 
neutral(Bem, 1975). 

Purpose and Importance of the Study 
In this study, especially focused on the gender identity roles and researched if 

there is a distinctive effect of biological gender and gender identity roles (masculinity, 
femininity, androgynous and neutral) on consumer’ attitudes to advertisementsare used 
by accommodation establishments. Although the effects of gender identity roles on  
consumer behavior were researched in different areas (Ely, 1995; Catina et al., 1996; 
Vigorito and Curry, 1998; Kulik, 1998; Fischer and Arnold,1990; Fischer and Arnold, 
1994; Palan, 2001; Yağcı and İlarslan, 2010; Wright and Holttum, 2012), the lack of 
number of the studies in this issue in tourism increases the importance of this research. 

Research Method 
In this study, Bem Sex Role Inventory was developed by Bem (1974) was used to 

determine gender identity role orientations of participants. The reliability and validity 
study of the inventory which is adapted to Turkish by Kavuncu, made by Kavuncu and 
Dökmen (Dökmen, 1999; Kavuncu 1987). In the validity and reliability study of 
Dökmen (1999), inventory consists of 40 items, including 20 femininity expressions and 
20masculinity expressions. 

In order to determine the participants' attitudes towards the advertisements, the 
questionnaire was used for data collection. The questionnaire belongs to the study of 
Yağcı and İlarslans (2010). 

The data were collected in Ankara Mogan Lake picnic areas and from 408 
respondents. However, due to various reasons (because of the majority of the 
questionnaire is left blank), 28 questionnaires are not taken into account and 380 
questionnaires (93% of the total data) were analyzed. 

Results 
According to the results,it was determined there is a general accordance between 

biological sex and gender identity roles of individuals and also was determined it is 
possible to participants have gender identity roles different from their biological sex to 
some extent. Thus, the results of the previous studies were made in different areas in the 
same subject was supported. Otherwise; determination of the advertisements 
ofaccomodationestablishments, contain feminine messages, are more preferred by 
people who have feminine and androgynous identity than the others; and advertisements 
ofaccomodationestablishments, contain masculinemessages, are preferred by all gender 
identity roles are ones of the results. 

 



 

 

 
 

Tüketicilerin Biyolojik Cinsiyet ve Cinsiyet Kimliği Rollerinin, 
Konaklama İşletmelerinin Uyguladıkları Reklamlara Yönelik 

Tutumlarına Etkisinin İncelenmesi 
The Examination of the Effects of Biological Gender and Gender Identity 

Roles on Attitude of the Consumers to Advertisements Applied by 
Accomodation Operations 

 
Evren GÜÇER 
Gazi Üniversitesi  
Turizm Fakültesi, 

Rekreasyon Yönetimi 
Bölümü, Gölbaşı, Ankara 
evrengucer@gazi.edu.tr 

 

Özgür YAYLA 
Gazi Üniversitesi  
Turizm Fakültesi, 

Rekreasyon Yönetimi 
Bölümü, Gölbaşı, Ankara 
ozgur.yayla@gazi.edu.tr 

 

Burcu KOÇ 
Gazi Üniversitesi  
Turizm Fakültesi, 

Turizm İşletmeciliği 
Bölümü, Gölbaşı, Ankara 

burcukoc@gazi.edu.tr 

Özet 
Bu çalışmada, özellikle psikolojik temelli cinsiyet kimliği kavramı üzerinde 

durulmuş ve konaklama işletmelerinin kullanmış oldukları reklamlara yönelik 
tüketicitutumlarına, sahip oldukları biyolojik cinsiyet kimliklerinin ve cinsiyet kimliği 
rollerinin (makülenlik, feminenlik, androjen ve kayıtsız) farklılaştırıcı bir etkisinin olup 
olmadığı araştırılmıştır.Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; bireylerin biyolojik 
cinsiyetleri ile cinsiyet kimliği rolleri arasında genel bir uyum söz konusudur ve analiz 
sonuçlarında aynı zamanda, katılımcıların sahip oldukları biyolojik cinsiyetlerinden 
farklı cinsiyet kimliği rollerine sahip olabilecekleri de tespit edilmiş olup,literatürde 
farklı alanlarda ilgili konuda yapılan çalışma sonuçları desteklenmiştir. Diğer taraftan; 
feminen mesajları barındıran konaklama işletmesi reklamlarının, daha çok feminen ve 
androjen kimlikteki kişiler tarafından tercih edildiği; maskülen sembol ve mesajların 
verildiği konaklama işletmesi reklamlarının ise; cinsiyet kimliğinin tüm rolleri 
tarafından tercih edildiğinin saptanması ise, çalışmadan elde edilen sonuçlardandır. 
Anahtar Kelimeler: Cinsiyet kimliği rolleri, biyolojik cinsiyet, tüketici davranışları, 
reklam, konaklama İşletmeleri 

Abstract: 
In this study, especially focused on the concept of psychological-based gender 

identity and researched if there is a differentiation characteristic of consumers’ sex and 
gender identity roles (masculinity, femininity, androgynous and neutral) on consumers’ 
attitude toward advertisements of accomodation establishments.According to the 
results,there is a general accordance between biological sex and gender identity roles 
of individuals and alsothe results of the previous studies were made in different areas in 



 
 

E. Güçer – Ö. Yayla – B. Koç 5/4 (2013) 133-145 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 134

the same subject was supported with determination ofit is possible to participants have 
gender identity roles different from their biological sex to some extent.Otherwise; 
determination of theadvertisements ofaccomodationestablishments, contain feminine 
messages, are more preferred by people who have feminine and androgynous identity 
than the others; and advertisements ofaccomodationestablishments, contain 
masculinemessages, are preferred by all gender identity roles are ones of the results. 
Key Words: Gender identity roles, biological gender, consumer behavior, 
advertisement,  accomodation establishments 

1. Giriş 
Günümüz dünyasında, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerinin artması, beraberinde 

mal ve hizmet çeşitliliğini getirmiştir. Artık çoğu mal ve hizmetin birden çok üreticisi 
mevcuttur. Bu durum ilk bakıldığında görsellik ve içerik anlamında birbirine çok 
benzeyen ürünler arasından birini tercih etmeyi zorlaştırmaktadır.İşletmelerin 
uyguladıkları pazarlama faaliyetleri tüketici kararlarını önemli ölçüde etkilerken, satın 
alma kararını verme sürecinde tüketicilerin söz konusu pazarlama faaliyetlerine yönelik 
tutumları da kişisel, psikolojik, sosyal ve kültürel pek çok faktörden etkilenebilmektedir 
(Kocabaş v.d., 1999). 

Pazarlama faaliyetlerine yön veren tüketicilerin cinsiyet grupları ele alındığında, 
kişilerin yaradılış gereği sahip oldukları biyolojik cinsiyetlerinden öte, yaşadıkları 
kültür ve sahip oldukları karakter vb. sebepler neticesinde ortaya çıkan psikolojik 
temelli cinsiyet kimliği rollerinin farklılık gösterebileceği, bu nedenle tek bir olguyu 
(biyolojik cinsiyet) dikkate alarak yapılan araştırmaların eksik kalabileceği 
düşünülmektedir. Biyolojik cinsiyetin yanı sıra, cinsiyet kimliği faktörünün de kişilerin 
yapılarında etkin olabileceği düşüncesi, yapılan çalışmalara çok yönlü bir nitelik 
kazandıracaktır (Vigorito ve Curry, 1998). 

Bu araştırma kapsamında da, konaklama işletmelerinin uyguladıkları pazarlama 
faaliyetlerinden görsel reklamlar üzerinde durulmuş ve kişilerin “biyolojik cinsiyetleri” 
ile,boş zaman etkinlikleri ve alışveriş davranışları gibi tüketici davranışları üzerinde 
etkisi olduğu saptanan (Palan, 2001) “cinsiyet kimliği rollerinin”,ilgili reklamlara 
yönelik tutumları farklılaştırıcı bir etkiye sahip olup-olmadığı ölçülmeye çalışılmıştır. 

2. Cinsiyet Kimliği ve Cinsiyet Kimliği Rolleri 
Cinsiyet kimliği; bireylerin kendilerini maskülen veya feminen kişilik 

özelliklerinegöre kabul edip tanımlamalarıdır.Bir diğer adıyla psikolojikcinsiyet; 
bireylerin varoluşsalfeminenliği ya da maskülenliğidir. Psikolojik cinsiyet kavramı 
çerçevesinde “Feminen olmak = Kadın olmak”, ya da “Maskülen olmak = Erkek 
olmak” demek değildir. Biyolojik cinsiyeti erkek olan bir kişi psikolojik cinsiyet 
boyutunda feminen bir tutum sergileyebileceği gibi, kadın olan bir kişi ise maskülen 
özelliklere sahip olabilir(Bem, 1981). 

Gill, Stockard, Johnson ve Williams(1987), cinsiyet kimliği kavramının 
maskülenlik ve feminenlik olmak üzere iki temel boyuttan oluştuğunu, Bem (1975) ise, 
maskülenlik ve feminenlik dışında “androjen” ve “kayıtsız” cinsiyet kimliği rollerinin 
de mevcut olduğunu ifade etmişlerdir. Androjen olan bir kişininmaskülenlik ve 
feminenlik ölçüleri eşit derecede yüksek olduğundan, olaylara yaklaşımlarında ne daha 
çok maskülen, ne de daha çok feminen eğilimlidir. Her ikisi de düşük düzeyde ise, bu 
kişiler kayıtsız olarak ifade edilirler (Bem, 1975). 
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Literatürde,psikoloji ve pazarlama gibifarklı alanlarda biyolojik cinsiyetinyanı 
sıra, psikolojik cinsiyet olarak da ifade edilen cinsiyet kimliği kavramı ele alınmıştır 
(Ely, 1995; Catina vd., 1996; Vigorito ve Curry,1998; Kulik, 1998; Wright ve Holttum, 
2012).Diğer taraftan, bazı çalışmalarda cinsiyet kimliği kavramı, boyutları ve envanteri 
farklı açılardan değerlendirilirken (Hoffman ve Borders, 2001; Choi ve Fuqua, 2003; 
Dökmen, 1999; Moreland vd., 1978),bazı çalışmalarda ise tüketici davranışları üzerinde 
cinsiyet kimliği rollerinin etkisi incelenmiştir (Fischer ve Arnold,1990;Fischer ve 
Arnold, 1994; Palan, 2001; Yağcı ve İlarslan, 2010). Ancak hala farklı alanlarda 
cinsiyet kimliği rollerinin çeşitli değişkenlere gerçekten etkisinin olup olmadığı 
tartışılırken, çoğu psikolog ise bireylerin içinde belirli derecede cinsiyet kimliği 
özelliklerinin olduğunu kabul etmiştir (Gill vd., 1987). 

Cinsiyet kimliğine yönelik olarak yapılan çalışmalarda öncelikle, biyolojik 
cinsiyet boyutlarının özelliklerinin bilinmesi önemlidir. Çünkü kişilerin cinsiyet 
kimliklerinden herhangi birisinde sınıflandırılabilmeleri için, sahip oldukları biyolojik 
cinsiyetleri ile sergiledikleri cinsiyet özelliklerinin karşılaştırılması gerekmektedir. 
Buna göre genel cinsiyet özellikleri incelendiğinde; erkeklerin basit ve tek bir tema 
üzerinde odaklanan reklamlardan, kadınların ise ürüne ilişkin birçok bilgiyi barındıran 
görsel ve sözlü olarak zengin, karmaşık ve oldukça bilgilendirici reklamlardan 
hoşlandığı (Putrevu, 2004); yine erkeklerin, rekabeti öne çıkaran ve baskınlığı gösteren 
reklam iletilerinden, kadınların ise kendilerini olduğu kadar diğerlerini de önemseyen 
iletilerden daha fazla etkilendiği görülmektedir (Prakash, 1992). Cinsiyet kimliği de, 
sadece bu ve buna benzer ayrıştırıcı özelliklerin etkisinin mevcut olduğu durumlarda 
tahminlenebilir (Spence, 1984). 

Bu çalışma kapsamında da,biyolojik cinsiyet kavramı ile birlikte,cinsiyet kimliği 
kavramı ele alınmış olup, biyolojik cinsiyet ve cinsiyet kimliği rollerininkatılımcıların 
reklamlara yönelik tutumları üzerindeki etkisi araştırılmıştır.  

3. Araştırma Metodolojisi 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Konaklama işletmelerinin kullanmış oldukları reklamlara yönelik tüketicilerin 

tutumları üzerinde, sahip oldukları biyolojik cinsiyet kimliklerinin ve cinsiyet kimliği 
rollerinin (makülenlik-erkeksilik, feminenlik-kadınsılık ve androjenlik-maskülenlik ve 
feminenlik değerleriaynı seviyede yüksek olan, kayıtsızlık- maskülenlik ve feminenlik 
değerleri aynı seviyede düşük olan) farklılaştırıcı bir özelliğe sahip olup olmadığını 
saptamak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Çalışmanın amacını oluşturan değişkenlerin tüketici davranışları üzerindeki 
etkisinin incelendiği mevcut çalışmalara bakıldığında, ilgili her iki değişkenin de 
(biyolojik cinsiyet ve cinsiyet kimliği rolleri) bazı durumlarda farklılaştırıcı etkisinin 
olduğu görülmektedir. Otomobil reklam görsellerini kullanarak tüketicilerin reklamlara 
yönelik satın alma niyetlerini ölçen Yağcı ve İlaraslan (2010)’ın araştırma sonuçları, 
maskülen bireylerin feminenbireylere göre; basit, tek tema üzerine odaklanmış, görsel 
ve ürünün belirliniteliklerine vurgu yapan reklam konusu ürünü satın almaya, feminen 
bireylerin ise, maskülenbireylere göre; karmaşık, bilgi veren, sözlü ve görsel uyarıcılar 
açısından zengin,kategori temelli reklam konusu ürünü satın almaya daha olumlu 
bakacaklarınıgöstermektedir.Yine;Firscher ve Arnold (1994), biyolojik cinsiyet 
olmaksızıncinsiyet kimliği rollerinin, kişilerin Noel hediyesi için alışveriş faaliyetine 
katılımlarında farklılaştırıcı bir etkisinin olduğunu tespit etmişlerdir. Diğer taraftan; 
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Garbarino ve Strahilevitz (2004), kadınların internetten alışveriş yapma konusunda 
erkeklere göre daha fazla risk aldığı; Kim, Lehto ve Morrison (2007) ise,  turistik 
destinasyon seçiminde internetten bilgi toplamaya yönelik tüketici davranışlarının, 
kişilerin biyolojik cinsiyetlerine göre (kadın-erkek olmak) farklılık gösterdiği 
sonuçlarına ulaşmışlardır. 

Bu çalışmayla ise; biyolojik cinsiyet ve cinsiyet kimliği rollerinin, katılımcıların 
konaklama işletmeleri reklamlarına yönelik tutumlarını farklılaştırdığının saptanması 
durumunda, tüketici davranışları ile ilgili araştırmalara farklı bir bakış açısı 
kazandırılacak veturistik reklamlar üzerinde katılımcıların bir bakıma somut nitelikteki 
biyolojik cinsiyet özelliklerinin yanında, soyut nitelikteki psikolojik cinsiyetlerinin de 
etkisinin varolabileceği desteklenecektir. Böylece, tüketicilerin düşünce ve duygularının 
kaynağı araştırılırken sadece biyolojik cinsiyet ifadesi değil, spesifik nedenlerden 
kaynaklanabilecekpsikolojik cinsiyet kavramı da kullanılarak, katılımcıların daha 
derinlemesine anlaşılması sağlanacaktır.Diğer taraftan, farklı alanlarda tüketici 
davranışlarının şekillenmesinde cinsiyet kimliğinin etkisi araştırılmış olmasına karşın, 
turizm alanında ilgili konuda yeterli sayıda çalışmanın var olmayışı, araştırmanın 
mevcut önemini arttırmaktadır. 

3.2. Araştırmanın Yöntemi  
Araştırmada katılımcıların cinsiyet rolü yönelimlerinin belirlenebilmesi amacıyla, 

Bem (1974)tarafından geliştirilmiş olan, Bem Cinsiyet Rolü Envanteri kullanılmıştır. 
Envanter, 7 dereceli bir kendini değerlendirme ölçeğidir. Toplam 60 maddeden oluşan 
ölçek, “kadınsılık”, “erkeksilik” ve “sosyal beğenirlik” olmak üzere üç ayrı alt ölçek 
içermektedir. Çalışmada Sosyal Beğenirlik Ölçeği kullanılmamış, envanterin yalnızca 
kadınsılık ve erkeksilik ölçeklerini içeren formu kullanılmıştır. Bu ölçek, farklı amaçlar 
için kullanılabilen bir ölçektir. Çağdaş toplumsal cinsiyet rolleri kuramlarının 
açıklamaları doğrultusunda ölçekle, bireyler dört farklı toplumsal cinsiyet rolü sınıfına 
atılabilirken (feminen, maskülen, androjen ve kayıtsız), aynı zamanda geleneksel, 
toplumsal cinsiyet rolleri kuramlarının açıklamaları doğrultusunda kadınsılık ve 
erkeksilik alt ölçekleri üzerinden alt ölçek toplam puanları da elde edilebilmektedir.  

Kavuncu tarafından Türkçe’ye uyarlanmış olan envanterin Türkçe formunun 
geçerlik ve güvenirlik çalışmaları, Kavuncu ve Dökmen tarafından yapılmıştır 
(Dökmen, 1999; Kavuncu, 1987; Akt. Dökmen, 1999). Dökmen’in (1999) geçerlik ve 
güvenirlik çalışmasında ölçek, 20 kadınsılık ve 20 erkeksilik olmak üzere 40 maddeden 
oluşmaktadır. Kadınsılık ve erkeksilik ölçeklerinden iki ayrı puan elde edilmektedir. Bu 
puanların ortancalarına göre bireyin androjen, erkeksi, kadınsı ve kayıtsız cinsiyet 
rollerinden hangisine sahip olduğu belirlenmektedir. Bireyin erkeksi puanı, grubun 
erkeksi puan ortancasının üzerinde, kadınsı puanı da grubun kadınsı puan ortancasının 
altında ise birey erkeksi; erkeksi puanı grubun erkeksi puan ortancasının altında, kadınsı 
puan ortancasının üzerinde ise kadınsı; hem erkeksi hem de kadınsı puanı grubun hem 
kadınsı hem de erkeksi puan ortancalarının üzerinde ise androjen; hem erkeksi hem de 
kadınsı puanı grubun hem kadınsı hem de erkeksi puan ortancalarının altında ise de 
kayıtsız olarak kabul edilir. 

Bu çalışmada katılımcılara karmaşık, bilgi veren, görsel uyarıcılar açısından 
zengin feminen reklam görseli ve basit, tek tema üzerinde odaklanmış, ürünün belli 
niteliklerine vurgu yapan maskülen reklam görseli olmak üzere iki adet reklam 
sunulmuş ve katılımcıların reklamlara yönelik tutumları ölçülmüştür. Araştırma 
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kapsamında katılımcıların reklamlara yönelik tutumlarını belirlemek amacıyla, veri 
toplama aracı olarak anket kullanılmıştır (Yağcı ve İlarslan, 2010). 

Çalışmadan elde edilmek istenen sonuçlar aşağıdaki hipotezlerle ifade edilmiştir: 

H1: Karmaşık, bilgi veren, sözlü ve görsel uyarıcılar açısından zengin, kategori temelli 
turistik reklam görsellerine (A Reklam Görseli) ilişkin tutumlar kişilerin biyolojik 
cinsiyetlerine göre farklılık gösterir. 

H2: Karmaşık, bilgi veren, sözlü ve görsel uyarıcılar açısından zengin, kategori temelli 
turistik reklam görsellerine (A Reklam Görseli)  ilişkin tutumlar kişilerin psikolojik 
cinsiyetlerine göre farklılık gösterir. 

H3: Basit, tek tema üzerine odaklanmış, görsel ve ürünün belirli niteliklerine vurgu 
yapan reklam görsellerine (B Reklam Görseli)  ilişkin tutumlar kişilerin biyolojik 
cinsiyetlerine göre farklılık gösterir. 

H4:Basit, tek tema üzerine odaklanmış, görsel ve ürünün belirli niteliklerine vurgu 
yapan reklam görsellerine (B Reklam Görseli)  ilişkin tutumlar kişilerin psikolojik 
cinsiyetlerine göre farklılık gösterir. 

Araştırma hipotezlerinin testi amacıyla gereken veriler, Ankara ili sınırları 
içerisinde toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla Ankara ilinin seçilmesinin nedeni, 
TUİK 2011 verilerine göre, Ankara İli’nde ikamet eden vatandaşların sınır dışı 
seyahatlerde Türkiye sıralamasında ikinci sırada yer alması veilgili vatandaşların 
seyahatlerinde belli oranda konaklama işletmelerinde kalmayı tercih ettikleri 
düşüncesidir. Veriler, Ankara Mogan Gölü piknik alanlarında toplanmış olup, toplamda 
408 ankete ulaşılmıştır. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı (anketin büyük çoğunluğunun 
boş bırakılması vb.), 28 anket dikkate alınmamış ve toplam verinin % 93’ünü oluşturan 
380 anket üzerinden analiz yapılmıştır. 

Çalışmadan elde edilen verilerin analizinde, biyolojik cinsiyet ile cinsiyet kimliği 
rolleri arasında uyum olup olmadığını tespit etmek amacıyla çapraz tablo; katılımcıların 
biyolojik cinsiyetlerine göre A ve B reklamları için tutumlarının farklılaşıp 
farklılaşmadığını tespit etmedet testi ve katılımcıların cinsiyet kimliği rollerine göre A 
ve B reklamları için tutumlarının farklılaşıp farklılaşmadığının analizinde ise,cinsiyet 
kimliği değişkenini oluşturan grup sayısı 2’den fazla olduğundan, tek yönlü varyans 
analizi (ANOVA) kullanılmıştır.ANOVA Testi sonucunda anlamlı farklılığın 
bulunduğu durumlarda, farklılığın kaynağını saptamak amacıyla çoklu karşılaştırma 
testlerinden (Post Hoc) Bonferroni testi kullanılmıştır. 
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4. Bulgular 
 

Tablo 1: Anketi Cevaplandıranların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 
(n:380) 

  n % 
Cinsiyet Kadın 143 37,6 

Erkek 237 62,4 
 
Medeni Durum 

Bekar 212 55,8 
Evli, çocuklu 142 37,4 
Evli, çocuksuz 26 6,8 

 
 
Eğitim 

İlkokul 17 4,5 
Ortaokul 26 6,8 
Lise 111 29,2 
Ön lisans 62 16,3 
Lisans 164 43,2 

 
Meslek 

Emekli 21 5,5 
İşveren 131 34,5 
İş gören 201 52,9 
Ev hanımı 27 7,1 

Araştırmaya katılanların % 37,6’sı kadın,  % 62,4’ü erkeklerden oluşurken,% 
55,8’i bekar, % 37,4’ü evli çocuklu ve %6,8’i ise evli çocuksuzdur. Katılımcıların 
eğitim durumları incelendiğinde; % 4,5’inin ilkokul, % 6,8’inin ortaokul, %29,2’sinin 
lise %16,3’ünün ön lisans ve %43,2’sinin lisans mezunu olduğu;mesleklerine ilişkin 
bulgulara göre ise %5,5’inin emekli, %34,5’inin işveren, %52,9’unun iş gören ve 
%7,1’inin ev hanımı olduğugörülmektedir. 

Tablo 2: Anketi cevaplandıranların Biyolojik ve Psikolojik Cinsiyetlerine İlişkin 
Çapraz Tablo 

 Psikolojik Cinsiyet  

Toplam Feminen Maskülen Androjen Kayıtsız 

 

Biyolojik 

Cinsiyet 

 

Kadın 

n 71 20 43 9 143 

% %49,7 %14,0 % 30,1 %6,3 %100 

 

Erkek 

n 38 110 59 30 237 

% %16,0 %46,4 % 24,9 %12,7 %100 

 

Toplam 

n 109 130 102 39 380 

% %28,7 %34,2 %26,8 %10,3 %100 

Anketi cevaplayan katılımcıların biyolojik cinsiyetleri ve psikolojik 
cinsiyetlerine göre karşılaştırma sonuçları tablo 2’te gösterilmiştir. Bu sonuca göre; 
kadınların % 50’si feminen, %14’ü maskülen, %30’u androjen ve %6’sı kayıtsız; 
erkeklerin ise, %16’sı feminen, %46’sı maskülen, %25’i androjen ve % 13’ü kayıtsız 
psikolojik cinsiyet kimliğine sahiptir.  
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Tablo 3: Katılımcıların Biyolojik Cinsiyetlerine Göre A Reklam Görseline Yönelik 
Tutumlarındaki Farklılığın İncelenmesi (n: 380) 

Katılımcıların A reklam görseli için biyolojik cinsiyetlerine göre reklama 
yönelik tutumları arasındaki farklılığı incelemek üzere t testi uygulanmıştır. Testten elde 
edilen sonuçlar Tablo 3’de verilmiş ve 0,110 önem düzeyi ile H1 hipotezi 
reddedilmiştir. Buna göre; katılımcıların A reklam görseli için biyolojik cinsiyetlerine 
göre reklama yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır (p>0,05). 

Tablo 4:Katılımcıların Psikolojik Cinsiyetlerine Göre A Reklam Görseline Yönelik 
Tutumlarındaki Farklılığın İncelenmesi (n: 380) 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği Çoklu 
Karşılaştırma 

Testi 
n Ortala

ma 
Standart 
Sapma 

F Srb. 
Der. 

P 
değeri 

 
 
 
 

2>1, 3>1 

Maskülen 130 3,02 
 

0,95 
 

 
 
 

4,843 
 

 
 
 
3 
 

 
 
 

0,003 
Feminen 109 3,36 

 
0,93 

 
Androjen 102 3,39 

 
1,03 

 
Kayıtsız 39 2,93 

 
0,95 

 

NOT: 1: maskülen, 2: feminen, 3: androjen 

Katılımcıların psikolojik cinsiyetlerine göre A reklam görseline yönelik 
tutumlarındaki farklılığın incelenmesi amacıyla yapılan ANOVA testisonuçları Tablo 
4’de verilmiş ve 0,003 önem düzeyi ile H2 hipotezi kabul edilmiştir. Buna göre; 
katılımcıların A reklam görseli için psikolojik cinsiyetlerine göre reklama yönelik 
tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır(p<0,05). Farklılığın 
kaynağının tespitinde, Bonferroni testinden faydalanılmış vefeminen ve androjen olan 
kişilerin A reklamına yönelik tutumunun, maskülen olan kişilere göre daha olumlu 
olduğu saptanmıştır. 

 
 

 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 

n Ortalama Standart 
Sapma 

t Srb. 
Der. 

P 
değeri 

Erkek 237 3,15 
 

0,96 
 

 
1,604 

 

 
378 

 
 

 
0,110 

 Kadın 143 3,31 1,01 
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Tablo 5: Katılımcıların Biyolojik Cinsiyetlerine Göre B Reklam Görseline Yönelik 
Tutumlarındaki Farklılığın İncelenmesi (n: 380) 

Katılımcıların B reklam görseli için biyolojik cinsiyetlerine göre reklama 
yönelik tutumları arasındaki farklılığı incelemek üzere t testi uygulanmıştır. Test 
sonuçları Tablo 5’te verilmiş ve 0,008 önem düzeyi ile H3 hipotezi kabul edilmiştir. 
Buna göre; katılımcıların B reklam görseli için biyolojik cinsiyetlerine görereklama 
yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık vardır (p<0,05).  

Tablo 6: Katılımcıların Psikolojik Cinsiyetlerine Göre B Reklam Görseline 
Yönelik Tutumlarındaki Farklılığın İncelenmesi (n: 380) 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 

n Ortalama Standart 
Sapma 

F Srb. 
Der. 

P 
değeri 

Maskülen 130 3,68 
 

0,91 
 

 
 
 

,796 
 

 
 
 

3 
 

 
 
 

0,497 
Feminen 109 3,53 

 
0,86 

 
Androjen 102 3,66 

 
0,96 

 
Kayıtsız 39 3,52 

 
0,97 

 

İlgili test sonuçları Tablo 6’da verilmiş ve 0,497 önem düzeyi ile H4 hipotezi 
reddedilmiştir. Buna göre; katılımcıların B reklam görseli için psikolojik cinsiyetlerine 
göre reklama yönelik tutumları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur 
(p>0,05). 

5. Sonuç ve Öneriler 
Bu çalışmada tüketicilerin,konaklama işletmelerinin yapmış oldukları reklam 

faaliyetlerine yönelik tutumlarını,biyolojik ve psikolojik cinsiyetlerinin farklılaştırıp-
farklılaştırmadığı konusu ele alınmıştır.  

Araştırma bulguları incelendiğinde,katılımcılarınA reklamına yönelik tutumları 
biyolojik cinsiyetlerine göre farklılık göstermezken (p>0,05), psikolojik cinsiyet 
kimliklerine göre farklılık göstermektedir (p<0,05). A reklamı için satın alma niyetinde, 
feminenlerin, maskülen olan kişilerden daha olumlu tutum sergilemeleri, reklam 
görselinde kullanılan canlı renkler, karmaşık nesneler ve doğa ile ilgili ifadeler gereği 
beklenen bir sonuçtur. Yine androjen kişilerin, maskülenlik ve feminenlik değeri eşit 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 

n Ortalama Standart 
Sapma 

t Srb. 
Der. 

P 
değeri 

Erkek 237 3,71 
 

0,86 
 

 
-2,647 

 

 
378 

 
 

 
0,008 

 Kadın  143 3,45 0,98 
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seviyede yüksek olduğundan, maskülen gruba göre feminen reklamlardan daha fazla 
etkilenmeleri olağandır. 

B reklamına yönelik tutum sonuçlarına bakıldığında ise,ilgili reklama yönelik 
tutumlarınkişilerin biyolojik cinsiyetlerine göre farklılaştığı (p<0,05), ancak psikolojik 
cinsiyetlerine göre farklılığın söz konusu olmadığı saptanmıştır (p>0,05). Maskülen 
özelliğe sahip B reklamına yönelik tutum değerlendirmesinde; erkek 
katılımcılarınortalamaları, feminen özelliğe sahip A reklamına yönelik ortalamaları ile 
kıyaslandığında; B reklamı için erkek katılımcıların ortalamalarının 3,71; A reklamı için 
ise 3,15 olduğu görülmektedir. Bu durum, erkek katılımcıların maskülen özellikteki B 
reklamına yönelik tutumlarının, feminen özellikteki A reklamına yönelik tutumlarından 
daha pozitif olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Diğer taraftan, envanter analizi sonuçlarına göre, bireylerin biyolojik cinsiyetleri 
ile psikolojik cinsiyetleri arasında genel bir uyumolduğu da tespit edilmiştir. Buna 
göre,erkeklerin % 46’sı maskülen grupta yer alırken, kadınların % 50’si feminen olarak 
değerlendirilmiştir. Ancak, erkeklerin %16’sının feminen,% 25’inin androjen, % 
13’ünün kayıtsız ve kadınların %14’ünün maskülen, % 30’unun androjen, % 6’sının 
kayıtsız cinsiyet kimliği rolüne sahip olduğunun tespit edilmesi ise, bireylerin cinsiyet 
kimliği rollerinin de belirli ölçüde var olduğunu göstermektedir.Bu sonuca göre; turistik 
faaliyetlerde tüketici davranışlarına etki eden faktörlere yönelik yapılan araştırmalarda, 
katılımcıların cinsiyet kimliği rollerinin de dikkate alınması, elde edilen sonuçların çok 
yönlü değerlendirilebilmesi açısından önemlidir. 

Cinsiyet kimliğine yönelik sonuçlar konaklama işletmeleri açısından 
değerlendirildiğinde; feminen mesajları barındıran reklamları kullanan konaklama 
işletmelerinin, tüketici pazarını daha çok feminen ve androjen kimlikteki bireyler 
tarafından genişletmesi beklenirken; maskülen sembol ve mesajların verildiği reklamlar 
ile ise, cinsiyet kimliğinin tüm rollerine sahip kitlelere hitap edilmesi mümkün olacaktır. 
Bu açıdan;reklam faaliyetlerinin geliştirilmesi aşamasında, reklamda sunulan nesnelerin 
hedef kitlenin cinsiyet kimliği ile uyumunun, ilgili faaliyetlerden elde edilecek 
sonuçlara pozitif yönde etki etmesi muhtemeldir. 
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Extensive Summary 

 

Introduction 
In today's world, increasing of needs and expectations of consumers has brought 

the variety of goods and services with it. There are more than one manufacturers of each 
good and serviceanymore. This situation makes it difficult to choose one of the products 
are similar to each otherin terms of visual and content. When marketing activities 
applied by operations affect decisions of consumers significantly; also consumers' 
attitudes towards marketing activities are affected by many factors like personal, 
psychological, social and cultural in the purchasing decision-making process (Kocabaş 
et al., 1999). 

When gender groups of consumers shape marketing activities are examined, not 
only biological gender groups but also peoples’ psychological sex roles may differas a 
result of their culture and their characteristics. So on, it is important to take into account 
psycological sex roles (gender identity roles), in the process of planning of marketing 
strategies (Vigorito and Curry, 1998). 

The Concept of Gender Identity and Gender Identity Roles 
Gender identity isa concept of individuals’ acceptance and descriptions theirself 

as a masculine or feminine according to their personality traits.Gender identity roles, are 
also known as the psychological gender roles, are individuals’ existential femininity or 
masculinity(Bem, 1981).However, except for masculinity and femininity, there are also 
"androgynous" and "neutral” gender identity roles. Masculinity and femininity 
dimensionof an androgen person is high equally. When they are in low level both 
equally (masculinity and femininity dimension), these individuals are identified as 
neutral(Bem, 1975). 
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Purpose and Importance of the Study 
In this study, especially focused on the gender identity roles and researched if 

there is a distinctive effect of biological gender and gender identity roles (masculinity, 
femininity, androgynous and neutral) on consumer’ attitudes to advertisementsare used 
by accommodation establishments. Although the effects of gender identity roles on  
consumer behavior were researched in different areas (Ely, 1995; Catina et al., 1996; 
Vigorito and Curry, 1998; Kulik, 1998; Fischer and Arnold,1990; Fischer and Arnold, 
1994; Palan, 2001; Yağcı and İlarslan, 2010; Wright and Holttum, 2012), the lack of 
number of the studies in this issue in tourism increases the importance of this research. 

Research Method 
In this study, Bem Sex Role Inventory was developed by Bem (1974) was used to 

determine gender identity role orientations of participants. The reliability and validity 
study of the inventory which is adapted to Turkish by Kavuncu, made by Kavuncu and 
Dökmen (Dökmen, 1999; Kavuncu 1987). In the validity and reliability study of 
Dökmen (1999), inventory consists of 40 items, including 20 femininity expressions and 
20masculinity expressions. 

In order to determine the participants' attitudes towards the advertisements, the 
questionnaire was used for data collection. The questionnaire belongs to the study of 
Yağcı and İlarslans (2010). 

The data were collected in Ankara Mogan Lake picnic areas and from 408 
respondents. However, due to various reasons (because of the majority of the 
questionnaire is left blank), 28 questionnaires are not taken into account and 380 
questionnaires (93% of the total data) were analyzed. 

Results 
According to the results,it was determined there is a general accordance between 

biological sex and gender identity roles of individuals and also was determined it is 
possible to participants have gender identity roles different from their biological sex to 
some extent. Thus, the results of the previous studies were made in different areas in the 
same subject was supported. Otherwise; determination of the advertisements 
ofaccomodationestablishments, contain feminine messages, are more preferred by 
people who have feminine and androgynous identity than the others; and advertisements 
ofaccomodationestablishments, contain masculinemessages, are preferred by all gender 
identity roles are ones of the results. 
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Özet 
Bu çalışmada işletmelerin, teknoloji ile ilişkilerinin geçmişten bu yana hangi 

boyutlarda ortaya konulduğuna yönelik bilgi verilmiştir. Özellikle perakendecilik 
sektörü gerek teknolojiyi yoğun kullanması gerekse de teknolojiye yön vermesi nedeni 
ile yeni teknolojilerin adaptasyonu açısından incelenmiştir. Günümüzün yeni 
teknolojilerinden olan akıllı video analiz yazılımlarının, perakende sektörüne yönelik 
kullanımları değerlendirilmiş ve bu tür sistemlerin gereksinimlerine değinilmiştir.  
Anahtar kelimeler: Perakendecilik, akıllı video analizi, insan sayma, yoğunluk tespiti, 
cinsiyet tanıma, yaş tanıma, tüketici davranışı analizi 

Abstract 
 This study investigates the historical development of the relation between 
companies and technology. Especially, it focuses on the new technology adaptation in 
the retail industry due to both the widespread technology usage in this sector and its 
technology guiding role. The usage of one of the current new technologies, intelligent 
video analysis software systems, in retail industry is evaluated and measures for such 
systems are determined.  

Keywords: Retail industry, intelligent video analysis, people counting, density detection, 
gender identification, age identification, consumer behavior analysis. 
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Extensive Summary 

 

Introduction 
As an extension of living structures, companies try to survive and provide 

sustainable competitive advantage. Technology usage, as one of the most important 
external dimensions of companies, is a crucial aspect of this aim. This study evaluates 
the technology usage in companies and makes several suggestions on the usage of 
intelligent video analysis systems as the adaptation of retail sector to advancing 
technology.  Every year retails incur losses due to some factors such as wrong 
marketing strategies, wrong store and section designs, wrong staff management, and 
wrong customer profile identification. There is also a lack of objective data to face with 
such challenges. One solution to face with these challenges and prevent the losses is to 
use the video based customer behavior analysis software. In other words, integrating 
current marketing and selling methods with video analysis technology can provide 
sustained close tracking and reporting, which in turn increase the managers’ efficient 
decision making capabilities. 

Applications such as store density detection, people counting, age and gender 
recognition, queue management, product counting, burglary prevention are among the 
video analysis software for stores. This study evaluates the necessity and applicability 
of density detection, people counting, and age and gender recognition systems for 
companies and marketing strategies.  

In density detection applications customer routes and the sections they spent 
more time are identified via videos that are captured from different cameras mounted in 
the store to acquire the customer density map.  People counting systems are developed 
by the use of image processing techniques to determine the number of people passing 
from a particular area in a particular time period. Age and gender recognition 
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applications classify the age and gender of people by making use of face characteristics 
that are acquired after face recognition. 

These software are capable to generate following reports: 

Density Detection Analysis and Reports: 

 Section visit density map 
 Product and section interest density map 
 Store capacity usage analysis 
 Change in density with time 
 Number of people passing from a particular point 
 Comparison of number of people that are passing by and entering to store 
 Personnel management analysis in accordance with store and section density 

People Counting Analysis and Reports: 

 Momentary, hourly, daily, weekly and yearly reports of number of people visit the 
store.  

o Hourly people density in the store 
 Sale turnover values 

o Product turnover values 
o Time analysis of potential/real customer value  
o Product manager performance analysis 

 The effects of the advertisements and promotions on the number of customers 
 The effects of the advertisements and promotions on turnovers 
 The effect of special days on number of customers and turnovers  
 The effect of weather condition on number of customers and turnovers 
 Personnel planning analysis according to people density in the store 
 The optimal opening and closing time for the store  
 Store maintenance time analysis 
 Performance comparison of different stores  

Age and Gender Recognition Analysis and Reports 

 Customer age and gender information 
 Customers’ time of interest for products 
 Hourly, daily, weekly, and monthly customer profile reports 
 Analysis of promotion with respect to customer profile 
 Promotion target detection 
 
As a feature study it is necessary to both quantitatively and qualitatively evaluates the 
benefits of these systems for companies. 
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Abstract 
 This study investigates the historical development of the relation between 
companies and technology. Especially, it focuses on the new technology adaptation in 
the retail industry due to both the widespread technology usage in this sector and its 
technology guiding role. The usage of one of the current new technologies, intelligent 
video analysis software systems, in retail industry is evaluated and measures for such 
systems are determined.  

Keywords: Retail industry, intelligent video analysis, people counting, density detection, 
gender identification, age identification, consumer behavior analysis. 

Giriş 
Yaşayan birer organizma olma durumunun bir uzantısı olarak işletmeler, 

yaşamlarını devam ettirmeye ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü sağlamaya 
çalışmaktadırlar. İşletmeler, bu amaçlara ulaşma doğrultusunda sürekli olarak değişen, 
dinamik bir yapıda olan ve kontrol edilemeyen dış çevre koşullarında faaliyetlerini 
sürdürmektedirler. Dış çevre boyutunda başarı elde etme ve arzulanan amaçlara ulaşma 
birtakım zorlukları bünyesinde barındırmaktadır. Dış çevre koşullarına müdahale 



 
 

K. G. Yılmaz – E. Karaman – U. Cinar  5/4 (2013) 146-158 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 147

edilememesi ve istenilen şekilde yönlendirilememesi zorluğun başlıca nedenleridir. 
Başarının yolu, işletmelerin içinde bulundukları dış çevre koşullarında meydana gelen 
değişiklikleri ve gelişmeleri öngörebilmek ve adapte olabilmekten geçmektedir. Bu 
çalışmada işletmelerin en önemli dış çevre boyutlarından biri olan teknoloji kullanımı 
değerlendirilmiş ve perakende sektörünün gelişen teknoloji ile adaptasyonuna yönelik 
akıllı video analizleri kullanımına yönelik önerilerde bulunulmuştur.  

İşletmelerde Teknoloji 
İşletmelerin ilişkide bulundukları ve adapte olmaları, değişime ayak uydurmaları 

gereken dış çevre boyutlarından birisi de teknolojik çevredir. Özellikle değişim ve 
gelişim ifadelerinin ele alındığı bir durumda işletme ve teknoloji ilişkisi daha da önemli 
ve anlamlı hale gelmektedir. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak, yaşamını sürekli 
kılmak ve rekabet avantajı elde etmek isteyen işletmeler için teknoloji ile etkin ve 
entegre olunabilir ilişki hayati önem taşımaktadır. Teknoloji ile olan ilişki ve 
teknolojinin işletmeler açısından kullanımı çeşitli sorulara cevap vermek suretiyle 
ortaya konulabilir (Ferrell & Hartline, 2008). 

 Teknolojik değişiminin ve gelişimin müşteriler üzerindeki etkileri nelerdir? 
 Hangi teknolojik değişikliklerin üretimi ve ürünü etkileme ihtimali vardır? 
 Pazarlama faaliyetleri üzerinde etkili olacak teknolojik değişiklikler nelerdir? 
 Pazarlama faaliyetlerini daha etkin ve etkili bir şekilde gerçekleştirmeye 

yardımcı olacak mevcut ancak işletme tarafından henüz kullanılmayan bir 
teknoloji söz konusu mudur? 

 Ürünü tüketiciler açısından tercih edilmez hale getirebilecek yakın bir dönemde 
yeni bir teknolojik gelişme söz konusu mudur? 

 Yeni teknolojiler, tüketicilerin daha önceden bilinmeyen ve karşılaşılmayan istek 
ve ihtiyaçlarını tatmin edebilecek midir?  

Yukarıdaki ifadelere ilave olarak; 

 Rakiplerin kullandığı ancak söz konusu işletmenin kullanmadığı bir teknolojini 
var mıdır? 

 Mevcut üretimi daha düşük maliyetle ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirmeye 
imkan verecek bir teknoloji mevcut mudur? 

 Müşteri portföy analizine imkan vererek, hedef pazarı tam anlamıyla belirlemeyi 
sağlayacak böylelikle müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla ortaya 
koyup, memnuniyetlerini maksimize edecek teknolojik gelişmeler nelerdir?  

Teknolojik gelişmelerden, değişmelerden uzak ve kopuk bir şekilde faaliyetlerini 
sürdürmeye çalışmak, işletmeler açısından büyük bir tehlikedir. Bu durum, sektör, ülke 
ve dünya dinamiklerini yok saymak, aynı zamanda tüketici istek ve ihtiyaçlarındaki 
değişimleri göz ardı etmektir. Teknoloji, tüketici istek ve ihtiyaçlarını tam anlamıyla 
tatmin etmek için kullanılabilecek önemli bir araçtır, bu sayede arzulanan noktaya 
işletmenin ulaşması sağlanabilecektir.   

İşletmelerin, tarihsel süreç içerisinde teknolojiyle olan ilişkileri artarak devam 
etmiş ve günümüzde daha yoğun bir hale gelmiştir. Her geçen gün, sektörel olarak 
teknolojinin kullanımı açısından oransal farklılık söz konusu olsa da teknoloji 
işletmelerin vazgeçilmezi olmuştur. Muhasebe ve bordro sistemleri, stok kontrol 
sistemleri, personel kayıt sistemleri, müşteri bilgi sistemleri benzeri sistemler, 
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işletmelerin faaliyetlerini daha hızlı, daha etkin bir şekilde gerçekleştirmelerini 
sağlamıştır. 

Perakendecilik 
Perakende sektörü, teknolojinin yoğun bicimde kullanıldığı, teknolojik 

değişimlerin yakından takip edildiği sektörlerin başında gelmektedir. Özellikle 
perakende sektöründe, müşteri ile yakın temas söz konusu olması teknolojinin 
uygulanması sonucunda anlık tepki alınmasına imkân vermektedir. 

2012 yılı sonu itibari ile yaklaşık 300 milyar Amerikan Doları büyüklüğe ulaşan 
perakende sektörü tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknolojiye yön veren 
sektörlerden biri olmuştur (Deloitte: Retail Sector Update Raporu, 2013). Son yıllarda 
artan organize perakende bölgeleri (AVM) ve bu doğrultuda cadde işletmesi (organize 
olmayan) sayısının gün geçtikçe azalması, perakendeciliğin gelecekte de büyüme 
potansiyeli olduğunu göstermektedir. Perakendecilik sektörünün bu derecede hızlı 
büyümesi, rekabeti zorlaştırmakta ve işletmecileri yeni iş zekâsı uygulamalarına 
yönlendirmektedir. İşte bu noktada işletmecilerin müşteri, mağaza ve marka üçgeninde 
nesnel verilere ihtiyacı doğmuştur. 

Hedef pazar veya pazarlarını belirlemek, işletmelerin uygulayacakları pazarlama 
stratejisi açısından önkoşuldur. Farklı özelliklere ve farklı istek, ihtiyaçlara sahip 
müşteriler için beklenti ve tatminler de farklı düzeylerde olacaktır. Perakende 
sektöründe faaliyetlerini yürüten işletmeler içinde durum aynıdır.  Bu işletmelerin 
müşterilerinin yaş, cinsiyet, eğitim ve gelir durumlarına ilişkin bilgiler müşteri profilini 
oluşturmaktadır. Bu profiller mağaza yeri seçimi, mağaza tasarımı, satış elemanlarının 
sahip olmaları gereken özelliklerin belirlenmesi gibi operasyonel kararların alınmasında 
olduğu kadar ürün geliştirme aşamaları için de önem arz etmektedir. 

İşletmenin mevcut müşteri portföyü; ürün yelpazesine, pazarlama stratejisine ve 
işletmenin kamuoyundaki fiyat, kalite, müşteri ilişkileri, satış sonrası hizmetlerin 
kalitesi (ürün değiştirme / iade politikası gibi) konularındaki algısına göre 
şekillenmektedir. Ancak tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerde olduğu gibi, 
sürekli yenilemenin zorunlu olduğu bir ürün portföyüne sahip olan işletmeler için hem 
müşteri portföyünün genişletilmesi hem de yeni ürünlerin müşteri profiline 
uygunluğunun sık sık test edilmesi gerekmektedir. 

Perakendeciler her yıl yanlış pazarlama stratejileri, yanlış mağaza tasarımı, yanlış 
personel yönetimi, yanlış ürün yerleştirme ve müşteri profillerinin yanlış belirlenmesi 
gibi etkenlerden dolayı zarara uğramakta ve bu konularda doğru kararlar verebilmek 
için nesnel olmayan verilerden yararlanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu zararların telafi 
edilmesinde iş zekâsı yazılımları kullanılması ancak bir ölçüde mümkün olabilmektedir. 
Çünkü bu yazılımlar üzerinde analiz yaptığı verilerin toplanması konusunda yeni 
metotlara ihtiyaç duymaktadır.  

İnternetin yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmasıyla birlikte e-ticaret olgusu artık 
işletmeler için yeni bir mecra olmuştur. E-ticaret uygulamalarında tüketici 
davranışlarının analiz edilmesi ve müşteri profillerinin belirlenmesi, gelişen yazılım 
teknolojileri sayesinde oldukça kolay bir hal almış olmasına rağmen geleneksel olarak 
satış ve pazarlama faaliyetlerini yürüten firmalar için bu analizler müşteri kartı 
sistemleri üzerinden yürütülebilmektedir. Ancak insanların kişisel bilgilerini 
paylaşmaları noktasındaki çekingenlikleri, bu alandaki yasal düzenlemeler ve her 
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işletmenin müşteri kartı sistemi uygulayamaması bu verilerin güvenirliği azaltmaktadır.  
Bu bağlamada her bir müşterinin kişisel olarak bilgilerine ulaşmak yerine, kitlesel 
olarak davranışlarının analiz edilmesi ve profillerinin belirlenmesi ek çözümler olarak 
gündeme getirilebilir. Yani kişisel bilgi değil genel müşteri davranışı da anlamlı 
enformasyon ve bilgi üretmek için kullanılabilir. Kar marjının çoğu zaman düşük, 
rekabet koşullarının ise oldukça sert olduğu perakende sektöründe belirli bir büyüklüğe 
ulaşan bütün kurumsal firmaların, müşteri analizlerine yeni çözüm bulmaları kaçınılmaz 
bir hal almıştır.  

Özetle gerek mevcut iş zekâsı yazılımların etkin kullanılması için, gerekse müşteri 
profillerinin ve davranışlarının özellikle geleneksel yollarla yapan firmalar için, video 
tabanlı müşteri davranışları analizi yazılımlarına ihtiyacı duyulmaktadır. Diğer bir ifade 
ile güncel pazarlama ve satış yöntemlerini, video analizi teknolojisi ile sentezleyerek 
kurum yöneticilerinin daima yakından takip etmesi gereken raporlara ihtiyaç 
duyulmaktadır.  

Akıllı Video Analizi 
İnsanlar, uzun videoları sürekli takip ederek tespit edilmesi gereken olayları 

yakalamakta güçlük çekmektedirler. Özellikle gerçek zamanlı olarak takip edilmesi 
gereken ve şüpheli durumları tespit etmesi beklenen sistemler, operatörler veya 
güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilmektedir. Video analizi, güvenlik ve gözetim 
uygulamalarında tespit edilmesi gereken önemli olayları insan hatalarından arındırarak 
otomatik olarak tespit etme noktasında oldukça başarılı uygulamalardır  (Lipton, Clark, 
Thompson, Myers, Titus, Zhang & Venetianer,  2007).  

Her geçen gün artan donanım kurulum miktarı ile birlikte akıllı video analizi yurt 
içi ve dışında hızla gelişen bir pazar konumundadır. Bu durum video kayıt sistemlerinin 
aşırı büyümesi ile birlikte bir problem haline gelmiştir. Zira her gün kaydedilen ve 
zaman kısıtından dolayı hiç bir zaman izlenip incelenmeyen büyük miktarda görüntü 
bulunmaktadır. Sonuç olarak görüntülerde bulunan ve önem arz eden olaylar 
kaçırılmaktadır. Bu durum akıllı video analizi yazılımlarının geliştirilmesi ihtiyacını 
doğurmuştur (Xu, 2007).  

Akıllı video analizi, büyük boyutlardaki videoların bilgisayar yazılımları 
tarafından incelenerek insanlar için daha yönetilebilir bilgilerin oluşturulması 
faaliyetidir Akıllı video yazılımları kaydedilen görüntüler üzerinden gerçek zamanlı 
olarak çalışarak otomatik olarak istenilen analizleri gerçekleştirebilmektedirler. Ayrıca 
akıllı video yazılımları istenilen olaylar hakkında operatörlere erken uyarılar 
verebilmekte, bu sayede müdahale edilmesi gereken durumlara vaktinde müdahale 
edilebilmektedir. Hareketli nesne tespiti, kameraya görüş engelleme, nesne sayma ve 
araç plaka tanıma sistemleri en çok bilinen akıllı video yazılım çeşitlerindendir. Bu 
yazılımların en belirgin yetenekleri şunlardır: 

 Videoları otomatik olarak analiz edebilme ve gerekli “frame” leri 
etiketleyebilme, 

 Şüpheli durumları tespit edebilme, 
 Video kayıt, alarm ve benzeri işlemlere karar verebilme, 
 Sorumlu personele konu ile ilgili bilgi verebilme, 
 Kullanıcıların olayların farkında olmasını sağlayabilme. 
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Tüm sektörlerde olduğu gibi, kamera sistemleri perakende sektöründe de uzun 
yıllardır bulunmaktadır. Sadece gözetleme için kullanılan bu sistemler aslında işletmeler 
için hayati önem taşıyan bilgiler içermektedir. Mağaza için video analiz yazılımları 
olarak mağaza yoğunluk tespiti, insan sayma, cinsiyet ve yaş tanıma, kuyruk yönetimi, 
ürün sayma, hırsızlık engelleme, taciz tespiti gibi uygulamalar kullanılabilmektedir. Bu 
çalışma kapsamında yoğunluk tespiti, insan sayma ve yaş ve cinsiyet tespiti 
yazılımlarının işletmeler ve işletmelerin uygulayacağı pazarlama stratejileri için 
gerekliliği ve kullanımı üzerine bir değerlendirme yapılmaktadır.  

Yoğunluk Tespiti 
Her geçen gün daha fazla sayıda insan ihtiyaçlarını elektronik ortamda karşılasa 

da perakende sektöründe toplam harcamaların %99.3’ü halen mağazalarda 
gerçekleştirilmektedir (Ocakoğlu, 2013). Bu geleneksel yöntemi sürdüren bu büyük 
tüketici kitlesini iki gurup olarak sınıflandırmak mümkündür. Birinci grup, yeni ürünleri 
görmek ve keşfetmek için daha istekli davranan genç tüketicilerden oluşan ve belli bir 
amacı olan ekonomik müşteriler olarak tanımlanmaktadır. İkinci grupta ise 
“rekreasyonel tüketiciler” olarak tanımlanan, alışveriş̧ yapmayı zaman geçirme, 
eğlenme ve sosyal bir ortamda bulunma aracı olarak gören daha çok yaşlı tüketiciler yer 
almaktadır (Jarboe &  McDaniel, 1987). 

Yapılan bilimsel çalışmalarda ilk gruptaki tüketicilerin, ikinci gruba göre, yüksek 
yoğunluklu koşullarda mağazayı daha kalabalık algıladıkları ve bunun müşteri 
psikolojisini olumsuz etkilediği; müşteride dar, kısıtlanmış hareket ve engellenme 
hislerinin oluştuğu sonuçlarına varılmıştır. Bunlar ise çoğunlukla planlanan alışveriş 
süresinden sapmaya, alışverişten tatmin olmamaya ve özellikle alışveriş yapmak için 
mağazaya gelen tüketicilerin düşük müşteri memnuniyeti ile ayrılmalarına neden olduğu 
görülmüştür (Cox vd., 2005, Eroğlu & Machleit, 1990, Milgram, 1970). Yapılan 
araştırmalarda, mağazadaki yoğunluk ile müşterinin; 

 Mağazada geçirdiği zaman,  
 Satış elemanı ile iletişime geçip geçememesi,  
 Bir ürün satın alıp almaması,  
 Toplam alışveriş tutarı,  
 Mağazadan planlamadığı bir ürün satın alması,   

gibi işletme için önem arz eden çıktılar arasında istatistiksel bir ilişki olup 
olmadığına bakılmıştır.  Elde edilen sonuçlara göre tüketicinin yoğunluk durumunda 
mağazada geçirdiği sürenin (kasada daha uzun süre beklemek ve yoğunluk nedeniyle 
satış elemanı desteğine daha uzun sürede erişmek nedenleriyle) değişmediği 
gözlemlenmektedir. Ancak bu durum, alışveriş yapma amacıyla mağazada bulunan 
müşterinin memnuniyetini düşürüp daha sonraki satın alma planlarını olumsuz yönde 
etkilemektedir.  Çalışmaların bir diğer sonucu müşterilerin mağazayı kalabalık 
algıladıklarında satış elemanı desteğine daha az başvurmalarıdır. Yoğun zamanlarda 
satış elemanı sayısındaki artışın müşterinin mağaza atmosferini olumlu algılanmasını 
sağlayacaktır (Grewal vd., 2003).  

Görüldüğü üzere, perakende satış mağazalarının yoğunluk haritalarını (günün 
hangi saatlerinde daha çok kişinin mağazayı ziyaret ettiğini gösteren tablo ve grafikler) 
kullanarak yoğun zamanlarda satış elemanı sayılarını arttıracak bir yol izlemeleri, 
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hizmet kalitesi memnuniyetsizliği nedeniyle müşteri kaybını önleyebilecek bir 
çözümdür. 

Doğan (2007)’a göre müşterinin kalabalık algısı ile planlanmamış satın alma 
gerçekleştirmesi arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır ve bu plansız satın almalar 
özellikle kampanya dönemlerinde yapılmaktadır. Ancak, mağazada sadece vakit 
geçirmek için dolaşan müşterilerin bile bu çeşit satın almalarını arttırmak için, 
promosyon ürünlerinin mağaza içi konumuna dikkat edilmelidir. İşletmenin müşteri 
akış haritası (mağaza içerisinde en çok kullanılan güzergâhlar / en çok vakit geçirilen 
reyonlar) çıkarması, bu ürünlerin mağaza içi konumlandırılması hakkında da önemli 
bilgiler verecektir. 

Yoğunluk tespiti uygulamalarında mağaza içerisinde bulunan kameralardan alınan 
görüntüler analiz edilerek ziyaretçilerin geçtiği güzergâhlar ve duraksadığı yerler tespit 
edilir. Bu sayede mağazanın müşteri yoğunluk haritası elde edilir. Bu tür video analizi 
sistemlerinin etkin kullanılması için sadece müşterilerin yoğunluk haritalarının tespiti 
yeterli olmamaktadır. Gelişen yazılım ve iş zekası teknolojileri bu veriye entegre 
edilecek diğer işletme verileri ile daha etkin bir kullanıma sahip olabilmektedir.  

İnsan Sayma Sistemleri  
İnsan sayma sistemleri, belirli bir zaman aralığında belirli bir bölgeden geçen 

insanları saymak için görüntü işleme tekniklerine dayanarak geliştirilmiş yazılımlardır. 
Bu yazılımlar aracılığıyla elde edilen ham verinin, işletmenin operasyonel kararlarını 
vermesinde yardımcı olacak şekilde enformasyona ve bilgiye dönüştürülme sürecine 
ilişkin çalışmalar oldukça sınırlıdır. Perakende sektöründe faaliyet yürüten bir işletme 
için mağazanın gün içerisinde hangi saat dilimlerinde daha yoğun olarak ziyaret 
edildiğinin bilinmesi ve ziyaretçi sayısındaki değişimlerin haftalık, aylık ve yıllık olarak 
izlenmesi, işletmelere tutundurma stratejilerini oluşturma doğrultusunda kendilerini 
değerlendirme imkânı vermektedir. Bununla birlikte, kullanılacak yazılımın teknik 
özellikleri sayesinde, potansiyel müşterilerin gerçek müşteriye dönüşme oranın 
bilinmesi de mümkün olmaktadır.  

Firmalar, kişisel satışa yardımcı olmak, esnek olmayan talep yaratmak ve talebi 
artırmak gibi amaçlarla tek yönlü iletişim olan satış tutundurma çalışmaları 
yapmaktadırlar. Ancak firmaların yaptığı bu çalışmaların hedef tüketiciler üzerindeki 
etkinliğinin ölçülmesi için tüketici yoğunluğunun bilinmesi önemlidir. Özellikle bu 
faaliyetlerin verimliliğinin daha güvenilir ve etkin olarak ölçülmesi için ilgili dönemin 
geri dönüş oranın incelenmesi gerekmektedir. Bu bilgiler firmalara daha maliyet-etkin 
tutundurma çalışmaları yapmalarına da yardımcı olabilecektir. 

İnsan sayma sistemleri ürün, reyon ve reyon sorumlusu bazında veri toplanmasını 
sağlayabilir. Toplanan verilerin analiz edilmesiyle farklı zaman dilimlerinde bir ürüne 
veya reyona ait geri dönüşüm oranı (Potansiyel Müşteri/Gerçek Müşteri) bilgisi ile 
ürünlerin seçilmesi, istenilen döneme ait en az ve en çok geri dönüşüm oranına sahip 
ürünlerin belirlenmesi ve dönemler arası geri dönüşüm oranlarının tespit edilmesi 
konularında raporlar üretilir. Bunların yanında personel planlaması yapılması, müşteri 
başına düşen hizmet süresinin tespit edilmesi, personel performansının ölçülmesi ve 
personel motivasyonunu artırmaya yönelik uygulamalarda (ayın / yılın elemanı 
seçilmesi gibi) kullanılmak üzere raporlar oluşturulur.  
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İnsan sayma sistemleri operasyonel, taktik ve stratejik seviyedeki kararlar için de 
bilgi sunabilmektedir. Örneğin günlük temizlik ve bakım saatlerinin belirlenmesinde 
hem mağazanın az yoğun olduğu hem de ziyaretçilerin gerçek müşteriye dönüşüm 
oranının minimum olduğu saat dilimleri göz önünde bulundurulmalıdır.  

Ziyaretçi sayısına bağlı olarak ay ve yıl içerisinde geri dönüş oranındaki 
değişimlerle ilgili oluşturulacak raporlar ile belirli bir oranın üstündeki artış ve azalış 
eğilimlerinin tespit edilmesi mümkün olacaktır. Firmanın ziyaretçi sayısı ile satış 
rakamları arasındaki ilişkilerin bilinmesi, firmaların, tutundurma faaliyetlerini etkin bir 
şekilde değerlendirmelerini sağlayacaktır. 

Yaş ve Cinsiyet Tanıma 
Her ne sebeple olursa olsun mağazaya gelen ziyaretçilerin sayısı kadar, kişisel 

özellikleri de işletme için önemli bir veri kaynağıdır. Kişisel özellikler tüketim 
alışkanlıklarını etkileyen ve şekillendiren dolayısıyla satın alma kararı üzerinde etkili 
olan faktörlerdir. Örneğin, mağazayı öğlen saatlerinde ağırlıklı olarak orta ve üstü yaş 
grubunda olan kadınların ziyaret ettiğinin bilinmesi durumunda, bu kişilerin 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek ve onlarla sağlıklı bir şekilde iletişim kurabilecek 
nitelikteki personelin çalıştırılması kararı verilebilecektir. Dolayısıyla mağazaya 
kurulacak olan insan sayma sistemi ile entegre şekilde çalışacak cinsiyet ve yaş tanıma 
modülünün elde edeceği veriler kullanılarak üretilecek raporlar da, işletmenin gerek 
ürün portföyünün genişletilmesinde / çeşitlendirilmesinde gerekse günlük operasyonel 
kararların verilmesinde kullanılabilecektir (Rocha vd., 2005).  İngiltere, Brezilya ve 
Çin’de yaşayan tüketicilerin tekstil ürünleri taleplerini etkileyen faktörleri kıyasladıkları 
çalışmalarında her ülkenin kendine özgü sosyo-ekonomik özellikleri olmasına rağmen 
yaş ve cinsiyetin önemine vurgu yapmışlardır. Örneğin İngiltere ve Brezilya’da 
gençlerin modayı takip etme ve yaşam tarzlarına uygun ürünleri tercih etmek konusunda 
eğilimleri olduğunu belirten yazarlar bu durumu, bireylerin ürün kalitesine ve modaya 
verdikleri önemin ülkelerde ciddi bir ekonomik etki yaratması olarak açıklamaktadırlar. 
Cinsiyet açısından duruma bakıldığında, Brezilya’da kadınların erkeklere göre ürünün 
fiziksel özelliklerine daha çok dikkat ettikleri ve yaşam tarzlarının tüketim tercihleri 
üzerinde daha fazla etkili olduğu görülmektedir. İngiliz tüketicilerde marka, moda ve 
ürün farklılaştırmasına göre tercih değişiminin cinsiyete göre farklılaşmaması, İngiliz 
toplumunda cinsiyet eşitliğinin daha fazla olması ile açıklanmaktadır. Yukarıda 
bahsedilen ülkeler Türkiye ile benzer niteliklere sahip oldukları için, bu ülkeler için elde 
edilen sonuçlar kullanılarak ülkemiz için de çıkarımlar yapılabilir. Yukarıda değinilen 
çalışmanın yazarları, değişik yaş grupları ve cinsiyete göre istek ve ihtiyaçların 
değişeceğinin hesaba katılması gerektiğine ve ürün bazlı yapılacak değişikliklerin diğer 
perakendecilere karşı avantaj sağlamayı kolaylaştıracağını vurgu yapmaktadırlar. Ağaç 
ve Eğindir (2006) Ankara’da kamu ve vakıf üniversitelerinde okuyan 340 kadın öğrenci 
ile giyim ihtiyaçlarını karşılama konusundaki düşüncelerini, modaya bakış açılarını ve 
modayı ne derece izleyebildiklerini belirlemek amacıyla anket çalışması yapmışlardır. 
Bu anketin sonuçlarına göre, ankete katılan öğrencilerin giysi satın alırken öncelikli 
olarak yaşam tarzlarını yansıtmasına dikkat ettikleri, daha sonra kalite unsurunu 
aradıkları belirlenmiştir. Öğrencilerin çoğunlukla moda ürünleri giyme alışkanlığında 
olmadıkları, modası geçse bile beğendikleri takdirde giysilerini giymeye devam ettikleri 
ve kişisel beğenilerini ön planda tuttukları, aylık gelirleri 300-500 TL arasında 
değişmesine rağmen ürünün fiyatının tercihlerini çok etkilemediği görülmüştür. Sarıcam 
vd. (2012), 18-41 yaş arasında, %40’ı kadınlardan oluşan, %37’sinin en fakir gelir 
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gruplarına dâhil olduğu ve %71’inin üniversite öğrencisi/mezunu olan 632 kişilik bir 
örneklem kullanarak, bireylerin tekstil ürünü tercihlerini etkileyen faktörleri analiz 
etmişlerdir. Buna göre ürünün dayanıklılığı, modaya uygunluğu, marka ismi ve imajı, 
hayat tarzına uygunluk ve fiyat, tüketici tercihlerini önemli ölçüde etkilemektedir. 
Çalışmanın ilginç sonuçlarından biri, modaya uygunluğun alışveriş tercihlerini yaparken 
önemli bir faktör olduğunu söyleyenlerin oranının erkeklerde %42’i iken kadınlarda 
%26 olmasıdır. Erkekler kadınlara göre daha büyük oranda marka imajını kalite ile 
eşleştirirken, arkadaşlarının marka tercihlerinin kendi tercihlerini etkilediğini / 
belirlediğini söyleyen erkeklerin oranı %79’dur. Yaş grupları itibariyle sonuçlara 
bakıldığında, 34-41 yaş grubundaki insanların %68’i bilinen markaları satın almayı 
tercih ederken, bu oran 18-25 yaş grubu insanlarda %52’dir; reklam ve kampanyalar bu 
tercihi ciddi şekilde etkilemektedir. 18-25 yaş grubundaki insanların %24’ü, kendi 
imajları açısından önemli gördükleri için bilinen bir markayı giymeyi tercih ettiklerini 
söylemektedirler. Modayı 34-41 yaş grubundaki insanlar daha yakından takip 
etmelerine rağmen, sadece %16’sı modaya uygun giyinirken bu oran 18-25 yaş grubu 
için %42 seviyesindedir. 

Yukarıdaki bahsedilen çalışmalar genel verileri yansıtsa da her işletmenin kendine 
özgü müşteri profili olduğu gerçeği yadsınamaz. Bu durumda belirli bir büyüklüğe 
ulaşmış işletmelerin müşterilerine ait yaş ve cinsiyet profillerini çıkarmaları tutundurma 
faaliyetlerini sürdürmede önemli katkılar sağlayacaktır. Ancak işletmelerin bu analizleri 
yapması oldukça güç iken, imge işleme ve örüntü tanıma metotlarının gelişmesiyle 
birlikte, insan yüzündeki öznitelikleri kullanarak kişiye ait pek çok önemli bilgileri 
bulmak mümkün hale gelmiştir. Bu uygulamaların hepsinin temelinde öncelikli olarak 
yüz tespiti gelmektedir. İnsan yüzü tespit edildikten sonra bahsedilen öznitelikler 
sayesinde kişinin cinsiyeti ve yaşı sınıflandırılabilir. Bu metotla geliştirilen sistem, 
cinsiyet tabanlı erişime ihtiyaç duyulan araştırmalar ve pazarlama stratejilerini 
belirlemek üzere endüstriyel alanlarda kullanılabilir. Çünkü erkek ve kadınların tüketim 
alışkanlıkları farklıdır. Pazarlama stratejileri de buna göre olmalıdır. 

İşletmelerin bu uygulamayı kullanarak müşteri yaş ve cinsiyet profillerine göre 
reklam kampanyalarının yürütme hatta “digital signage”, kioks, kapalı devre yayın gibi 
sistemler üzerinden verilen reklamları bu verilere göre otomatik olarak hedef kitleye 
uygun hale getirebilirler. Örneğin bir kioksa bakan kişinin cinsiyeti ve yaşı bilinirse, 
orada sunulan reklam içeriği ilgili yaşa ve cinsiyete göre uygun olarak sunulabilir.  

Perakendecilik ve Akıllı Video Analiz Sistemleri 
Tüm işletmelerin olduğu gibi perakende sektöründe bulunan işletmelerin de 

varlıklarını bilgi sistemlerinden yararlanmadan sürdürmeleri olanaksızdır. Laoudon ve 
Loudon (2006) da belirtildiği gibi, bilgi sistemlerine yapılan yatırımlar işletmelerin altı 
stratejik hedefine yönelik kullanılmaktadır. Bunlar verimliliği sağlamak, yeni 
mal/hizmet ve iş modelleri geliştirmek, tüketici ve tedarikçi yakınlaşmasını sağlamak, 
karar vermeyi geliştirmek, rekabetçi avantaj sağlamak ve hayatta kalmaktır. Akıllı video 
analizleri perakendecilere, bu stratejik hedeflerden özellikle karar vermeyi güçlendirme 
ve rekabet avantajı sağlama noktasında katkı sağlayacaktır. Akıllı video analiz 
sistemlerinin karar vermek için gerçek zamanlı bilgiler ve raporlar sağlaması ve bu 
bağlamda rekabet avantajı elde etmesi açısından oldukça büyük önem taşır. 

Bu stratejik hedeflere katkı sağlaması için, bahsedilen akıllı video analizi 
sistemlerinde olması gereken özelliklere değinilmiştir. Bu bilgiler hem akıllı video 
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analizi sistemi geliştiricilerinin sistem tasarımı aşamasında dikkate almaları hem de bu 
tür uygulamaları kullanmayı amaçlayan işletmelerin gereksinimlerini belirlemeleri 
noktasında önem taşımaktadır.  

Genel olarak işletmeye ait satış, personel, ürün lokasyonu, pazarlama, müşteri, 
finansman bilgilerinin yanı sıra hava durumu, özel günler, mevsimsel bilgiler, reklam 
dönemlerine ait bilgilerin entegre edilmesi akıllı video analizi sistemlerinin daha 
kullanılabilir raporlar ve bilgiler üretmesini sağlayabilir. Bu sayede insan sayma, 
yoğunluk tespiti, yaş ve cinsiyet tespiti uygulamalarından elde edilen veriler genel 
olarak aşağıdaki raporları ve sorguları üretebilme kabiliyetine sahip olabilecektir.  

İnsan sayma rapor ve analizleri 
 Mağazayı ziyaret eden kişi sayısına ait anlık, saatlik, günlük, haftalık, aylık ve 

yıllık raporlar,  
o Mağazanın saatlik yoğunluk değerleri 

 Satış Geri dönüşüm oranları  
o Ürünlere yönelik geri dönüşüm oranları 
o Zamansal olarak potansiyel /gerçek müşteri oranı analizi 
o Ürün sorumlusu performans analizi 

 Uygulanan satış tutundurma faaliyetlerinin müşteri sayısı üzerindeki etkisi 
 Uygulanan satış tutundurma faaliyetlerinin geri dönüşüm oranı üzerindeki etkisi 
 Özel günlere yönelik müşteri sayısı ve geri dönüşüm oranı analizi 
 Hava durumuna göre müşteri sayısı ve geri dönüşüm analizi 
 Müşteri yoğunluğuna göre yapılacak olan doğru personel planlama analizi 
 Mağaza için optimum açılış ve kapanış saatleri 
 Mağaza bakım ve temizlik saatleri analizi 
 Mağazalar arası performans değerlendirmesi 

Yoğunluk tespiti rapor ve analizler 
 Reyon geçiş yoğunluğu haritası 
 Ürün ve reyon ilgi yoğunluk haritası 
 Mağazanın kapasite kullanım analizi 
 Zaman göre yoğunluk değişimi 
 Herhangi bir noktadan geçen insan sayısı 
 Mağaza önünden geçen ve içeriye giren müşteri sayılarının karşılaştırılması 
 Yoğunluğa göre personel planlama analizi 

Yaş ve cinsiyet tespiti rapor ve analizler 
 Müşteri cinsiyet ve yaş bilgisi 
 Müşterilerin ürüne gösterdikleri ilgi süresi 
 Saatlik, günlük, haftalık ve aylık müşteri profili raporu 
 Müşteri profiline göre yapılacak anlık satış tutundurma analizi 
 Satış tutundurma çalışmalarının etki alanı tespiti 

Burada olması beklenen rapor ve analizler, her bir sistemin verilerinin de kendi 
içinde entegrasyonu ile çeşitlendirilebilir. Örneğin; yoğunluk haritasının cinsiyet ve 
yaşa göre tahmini veya cinsiyet ve yaş bilgisi ile yoğunluk bilgisine göre anlık reklam 
ve satış tutundurma analizi gibi raporlar yapılabilir.  
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Sonuç 
Bu çalışmada işletmelerin teknoloji ile ilişkilerinin nasıl yürütülmesi gerektiği 

değerlendirilmiş ve perakende sektörüne yönelik akıllı video analizlerinin kullanımına 
yönelik bir değerlendirme yapılmıştır.  

Bu bilgiler ışığında işletmelerin müşteri ilişkileri yönetimi (CRM), insan 
kaynakları yönetimi, finans ve muhasebe bilgi sistemleri gibi sistemlerin, bahsedilen 
akıllı video analizlerinden mağaza yoğunluk tespiti, insan sayma sistemi ve yaş ve 
cinsiyet tanıma sistemlerinde elde edilen verilerle entegre edilmesi sonucunda iş zekası 
yazılımları zenginleştirilerek işletmelere hayati önem taşıyan operasyonel, taktik ve 
stratejik kararlar almasına yardımcı olması konusunda önerilerde bulunulmuştur.  

Bu çalışmada bahsedilen akıllı video analizleri müşteri ilişkileri yönetimi 
açısından büyük önem arz etmektedir. Müşteri ilişkileri yönetim sistemleri operasyonel 
ve analitik olmak üzere iki başlıkta incelenir (Laoudon & Loudon, 2006).  Operasyonel 
CRM müşterilerin daha çok kullandıkları sistemlerden oluşurken, analitik CRM 
uygulamaları, müşteri bilgilerini ve davranışlarını veri madenciliği teknikleri gibi 
gelişmiş yöntemlerle analiz edilen uygulamalardır. Bahsedilen akıllı video analizleri 
analitik CRM sistemlerinin analiz edebileceği bilgiler de sunacaktır.  

Bir binanın içerisindeki kişi sayısı veya bir alandaki insan trafiği hakkında bilgi 
edinilmesi sadece güvenlik ve kaynak aktarımı için değil, aynı zamanda iş zekâsı için 
çok önemli bir veridir. Ancak günümüzde işletmelerin büyük çoğunluğu kamera 
sistemlerini sadece güvenlik amaçlı kullanmakta ve altında yatan bilgileri analiz etme 
noktasında yetersiz kalmaktadırlar. Bu çalışma, hem perakende sektöründe kamera 
sistemleri kullanma konusunda fayda sağlamakta, hem de akıllı video analizi yazılımı 
üreticilerinin tasarım aşamasında dikkate alması gereken bilgiler sunmaktadır.  

Bu tür sistemlerin işletmeye kazandırdığı faydaların nicel ve nitel verilerle 
incelenmesi gerekliliği de göz ardı edilmemelidir. Diğer bir ifade ile akıllı video analiz 
yazılımlarının kullanımına ilişkin karşılaştırmalı analizi, video analiz sistemlerinden 
önce işletmelerin farklı değişkenler cinsinden performansı ile bu sistemlerden sonraki 
performansın karşılaştırılması ve etkinlik analizinin gerçekleştirilmesi önerilir. 
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Extensive Summary 

 

Introduction 
As an extension of living structures, companies try to survive and provide 

sustainable competitive advantage. Technology usage, as one of the most important 
external dimensions of companies, is a crucial aspect of this aim. This study evaluates 
the technology usage in companies and makes several suggestions on the usage of 
intelligent video analysis systems as the adaptation of retail sector to advancing 
technology.  Every year retails incur losses due to some factors such as wrong 
marketing strategies, wrong store and section designs, wrong staff management, and 
wrong customer profile identification. There is also a lack of objective data to face with 
such challenges. One solution to face with these challenges and prevent the losses is to 
use the video based customer behavior analysis software. In other words, integrating 
current marketing and selling methods with video analysis technology can provide 
sustained close tracking and reporting, which in turn increase the managers’ efficient 
decision making capabilities. 

Applications such as store density detection, people counting, age and gender 
recognition, queue management, product counting, burglary prevention are among the 
video analysis software for stores. This study evaluates the necessity and applicability 
of density detection, people counting, and age and gender recognition systems for 
companies and marketing strategies.  

In density detection applications customer routes and the sections they spent 
more time are identified via videos that are captured from different cameras mounted in 
the store to acquire the customer density map.  People counting systems are developed 
by the use of image processing techniques to determine the number of people passing 
from a particular area in a particular time period. Age and gender recognition 
applications classify the age and gender of people by making use of face characteristics 
that are acquired after face recognition. 

These software are capable to generate following reports: 
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Density Detection Analysis and Reports: 

 Section visit density map 
 Product and section interest density map 
 Store capacity usage analysis 
 Change in density with time 
 Number of people passing from a particular point 
 Comparison of number of people that are passing by and entering to store 
 Personnel management analysis in accordance with store and section density 

People Counting Analysis and Reports: 

 Momentary, hourly, daily, weekly and yearly reports of number of people visit the 
store.  

o Hourly people density in the store 
 Sale turnover values 

o Product turnover values 
o Time analysis of potential/real customer value  
o Product manager performance analysis 

 The effects of the advertisements and promotions on the number of customers 
 The effects of the advertisements and promotions on turnovers 
 The effect of special days on number of customers and turnovers  
 The effect of weather condition on number of customers and turnovers 
 Personnel planning analysis according to people density in the store 
 The optimal opening and closing time for the store  
 Store maintenance time analysis 
 Performance comparison of different stores  

Age and Gender Recognition Analysis and Reports 

 Customer age and gender information 
 Customers’ time of interest for products 
 Hourly, daily, weekly, and monthly customer profile reports 
 Analysis of promotion with respect to customer profile 
 Promotion target detection 
 

As a feature study it is necessary to both quantitatively and qualitatively evaluates the 
benefits of these systems for companies. 
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Özet 

Bu araştırmanın amacı otel müşterilerinin marka sadakatini etkileyen faktörleri 
belirlemek ve bu faktörlerin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 
göstermediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara’da faaliyet gösteren 5 
yıldızlı otellerin müşterileri üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma, pilot ve 
asıl uygulama olmak üzere iki basamakta gerçekleştirilmiş ve toplam 396 anket 
üzerinden çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda marka sadakatini etkileyen 
faktörler katılımcıların cinsiyetine ve yaşlarına göre farklılık gösterirken (p<0,05) 
eğitim durumları ve aylık hane halkı gelirlerine göre farklılık göstermemektedir 
(p>0,05). 
Anahtar Kelimeler: Marka, marka sadakati 

Abstract 
The purpose of this research is to investigate the factors affecting hotel guests’s 

brand loyalty and these factors is to determine whether there is a difference or not 
according to the demographic variables. Within this purpose, a survey research was 
conducted on the guests staying in the five star hotels of Ankara, Turkey. The research 
was carried out in two stages, namely the pilot study and the main study. As a result of 
study, while the factors affecting brand loyalty differs based on the gender and the age 
of the participants (p<0,05); no statistically significant differences were found between 
educational status and monthly household income (p>0,05). 

Key words: Brand, brand loyalty 
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Extensive Summary 
 
Introduction 
The main objective of the company, the lively market conditions, price-based 

competition to its own brands, loyal consumers, is to create customers (Homburg ve 
Giering 2001:45). It can be said that the brand's addicts  when consumers are satisfied 
with the performance of a brand, try the product again in the case of purchase (Bennett, 
2005:100).  Loyal customers, they buy the brand wwho use constantly and the products 
of other brands that are produced do not make efforts to learn about (Lee vd., 
2011:1117). 

No matter how much the factors which create brand loyalty, loyalty is strong so. 
Consumer believes that the firm in providing the best choice when the alternative is to 
stay loyal to the brand(Altıntaş, 2000:34). 

According to the lots of studies; businesses to gain new customers than to retain 
old customers are laborious and costly condition (Tsai, 2011, Brexendorf vd., 2010, 
Odin ve Florence, 2001, Hongwei vd., 2011, Dekimpe vd., 1997). Enterprises will 
strengthen the market position when prohibition of enterprise customers to maximize 
their most loyal customers. 

The tourism sector is directly due to the nature of service-oriented sector is 
separated from other sectors. People participate in tourism activities is constantly 
increasing rates each year. In this research, the customers different capture of Ankara, 
the reasons for choosing again to businesses operating in malls have been identified. 
The purpose of this study; hotel business case for the determination of loyalty, 
contribute to the hotel managements strategies for creating loyal customers enhance 
their potential. 
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Research method 
In this study; to determine the accommodation of visitors coming from Ankara 

for opinions regarding the factors influencing brand loyalty has been studied. The 
resulting data were analyzed using SPSS transferred to package 13TR. Variable based 
on the structure has been utilized as a frequency table. The differences between the 
variables measured by t test and ANOVA. 

Findings 
According to research findings; accommodation at any price increases when a 

large majority of participants will not change the business of the hotel, from the date 
they want to stay in business unless they find rather than finding a new business will 
postpone their holidays, they will advise you to stay close to the hotel have been 
identified. 

In this study; domestic tourists who surveyed according to the gender differences 
in factors affecting brand loyalty (p<0,05). Domestic tourists who surveyed according to 
the age differences in factors affecting brand loyalty (p<0,05).  On the other hand; 
factors affecting domestic tourists brand loyalty does not vary according to monthly 
income and educational level (p>0,05).  

Conclusions and suggestions 
Research results are examined visitors' brand loyalty as factors influencing can 

be said destination image, ease of access, the business is reliable, the parties submitted 
to the special services, food and beverage quality, personnel qualifications, the hotel has 
to offer promotions and product variety, brand awareness and brand image. Businesses 
to them create loyal customers under the mutual trust between the customer and the 
company must generate. To create loyal customers, businesses should pay attention to 
promotional activities. Businesses to respond to customers' needs should create new 
products and services. 
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belirlemek ve bu faktörlerin demografik değişkenlere göre farklılık gösterip 
göstermediğini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Ankara’da faaliyet gösteren 5 
yıldızlı otellerin müşterileri üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma, pilot ve 
asıl uygulama olmak üzere iki basamakta gerçekleştirilmiş ve toplam 396 anket 
üzerinden çalışma yürütülmüştür. Çalışma sonucunda marka sadakatini etkileyen 
faktörler katılımcıların cinsiyetine ve yaşlarına göre farklılık gösterirken (p<0,05) 
eğitim durumları ve aylık hane halkı gelirlerine göre farklılık göstermemektedir 
(p>0,05). 
Anahtar Kelimeler: Marka, marka sadakati 

Abstract 
The purpose of this research is to investigate the factors affecting hotel guests’s 

brand loyalty and these factors is to determine whether there is a difference or not 
according to the demographic variables. Within this purpose, a survey research was 
conducted on the guests staying in the five star hotels of Ankara, Turkey. The research 
was carried out in two stages, namely the pilot study and the main study. As a result of 
study, while the factors affecting brand loyalty differs based on the gender and the age 
of the participants (p<0,05); no statistically significant differences were found between 
educational status and monthly household income (p>0,05). 
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GİRİŞ 
İçinde bulunulan yüzyılda marka pazarlama yazınında önemli bir kavram olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Teknolojik gelişmeler, tüketicilerin eğitim seviyelerinin 
yükselmesi, benzer nitelikte mal ya da hizmet üreten işletmeler gibi nedenlerden dolayı 
üretilen mal ya da hizmetlerin ayırt edilmesi zorlaşmış ve tüketiciler tercihleri 
konusunda daha duyarlı hale gelmişlerdir. Günümüz tüketicileri için markanın önemi 
tartışılamaz konumdadır. (Karafakıoğlu, 2005:121). 

Şirketlerin en büyük amacı, hareketli pazar koşullarında, fiyat bazlı rekabette 
kendi markalarına bağlı, sadık tüketiciler, müşteriler yaratmaktır (Homburg ve Giering 
2001:45). Tüketicilerin bir markayı deneyip ürünün performansından tatmin olup tekrar 
tekrar satın almaları durumunda, o markanın bağımlıları oldukları söylenebilir (Bennett, 
2005:100).  Sadık müşteriler, kullandıkları markayı sürekli olarak satın alırlar ve başka 
markaların üretmiş olduğu ürünler hakkında bilgi edinmek için çaba sarf etmezler (Lee 
vd., 2011:1117). 

Marka sadakati, aynı markayı tekrarlı satın alma davranışı, markaya bağlılık ve 
marka tercihi gibi farklı şekillerde ifade edilmektedir (Aslım, 2007:10). Diğer bir ifade 
ile marka sadakati, gelecekte sürekli olarak tercih edilecek ürün ya da hizmetin yeniden 
satın alınmasına ya da talep edilmesine yönelik derin bir bağlılık ve aynı markanın 
tekrar satın alınmasına neden olan stratejik davranış olarak tanımlamaktadır (Chitty vd., 
2007:567). 

Marka sadakatinin değeri, belli dönemler itibariyle fiyat ve benzeri etkenler göz 
önüne alınarak tekrarlanan satın almalarla ortaya konulmaktadır. Tüketicinin ürün 
kategorisi içinde tek bir markayı tercih etmesinin nedeni değişebilmektedir. Markaya 
ilişkin bilgiler, tüketicilerin ürünler/markalar arasındaki tercihinin şekillenmesinde 
temel bir rol oynar. Tüketicilerin bir markada belirleyici özellikler algılaması ve bu 
özelliklerden etkilenmesi, o markaya duyulacak olan sadakatin (bağlılığın) artmasına 
neden olmaktadır (Uztuğ, 2003:34). 

Marka sadakati yaratan faktörler ne kadar fazla olursa, sadakat o denli sağlam 
olmaktadır. Tüketici, firmanın en iyi seçim alternatifini sunduğuna inandığı zaman 
markaya sadık kalmaktadır (Altıntaş, 2000:34). Marka sadakatiyle tüketici ile marka 
arasında görünmeyen bir bağ oluşturmakta bu bağ varlığını ancak tüketicinin satın alma 
davranışları esnasında göstermektedir (Elitok, 2003:94). 

Marka sadakati, pazarlama maliyetlerini azaltan bir etkiye sahiptir. Yeni müşteriler 
oluşturmak marka sadakati olan müşteriye oranla daha fazla zaman ve maliyeti 
gerektirmektedir (Odabaşı ve Oyman, 2002:374). Yapılan araştırmalara göre; işletmelerin 
yeni müşteriler kazanması eski müşterilerini elinde tutmaktan daha zahmetli ve maliyetli 
durumda olduğu saptanmıştır (Tsai, 2011, Brexendorf vd., 2010, Odin ve Florence, 2001, 
Hongwei vd., 2011, Dekimpe vd., 1997). Palumba ve Herbig (2000)’e göre, işletme için 
sadık müşterinin, sadık olmayan müşteriye kıyasla 9 kat daha fazla karlı olduğu görülmüştür. 
Pringle ve Thompson (2000)’ın yapmış oldukları çalışmada ise tüketicinin markaya duyduğu 
sadakatte meydana gelen % 5 oranındaki artış, şirketin net karında %50 ile %75 arasında bir 
artış meydana getirdiği sonucuna ulaşılmıştır. Buradan hareketle işletme müşterilerinin 
memnuiyetlerini en üst düzeye çıkartmak ve onları sadık birer müşteri haline getirmek 
işletmelerin karlılık oranlarını yükseltecek ve pazardaki durumunu güçlendirecektir.  
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Turizm ve konaklama endüstrisinde uluslararası pazardan daha büyük bir pay 
alabilmek için ülkeler tanıtım ve pazarlama konusunda baş döndürücü bir yarışa 
girmektedirler. Rekabetçi üstünlük sağlamak isteyen çeşitli ülkeler destinasyon ve otel 
işletmesi bazında markalaşmak için yoğun çaba harcamak durumundadırlar. (Selvi ve 
Temeloğlu, 2008:94). 

Hizmetlerin soyut, değişken, stoklanamaz ve ayrılmaz oluşu hizmete ilişkin 
niceliksel ölçümler yapılmasını zorlaştırdığı için hizmet sadakatine ilişkin çalışmalar 
hala literatürde eksikliğini sürdürmektedir. Yazındaki boşluğun doldurulması ve bir 
hizmet sektörü olan turizm sektörün için, turistik tüketicilerin otel seçimlerinde marka 
sadakatine etki eden faktörlerin belirlenmesi son derece anlamlı olacaktır. 

Araştırmanın Amacı 
Turizm sektörü doğrudan hizmet odaklı sektör olma özelliğinden dolayı diğer 

sektörlerden ayrılmaktadır. İnsanların turizm faaliyetlerine katılma oranları her geçen 
yıl sürekli olarak artmaktadır. Bu araştırmada, müşterilerin Ankara’nın farklı çekim 
merkezlerinde faaliyet gösteren işletmelere tekrar tercih nedenleri tespit edilmiştir. Otel 
işletmelerine yönelik sadakat durumunun tespiti, tüketicilerin markaya gösterdikleri 
sadakate etki eden faktörlerin belirlenmesi ve hizmet sektörü olan otel işletmelerinin 
sadık müşteri potansiyellerini arttırmalarına yönelik strateji oluşturmalarına katkı 
sağlamak çalışmanın amacını oluşturmaktadır. 

Araştırmanın amacına yönelik belirlenen hipotezler şunlardır:  

H1: Araştırmaya katılan ziyaretçilerin cinsiyetleri ile marka sadakatini etkileyen faktörler 

arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.  

H2: Araştırmaya katılan ziyaretçilerin yaşları ile marka sadakatini etkileyen faktörler 

arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.  

H3: Araştırmaya katılan ziyaretçilerin aylık gelirleri ile marka sadakatini etkileyen faktörler 

arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır.  

H4: Araştırmaya katılan ziyaretçilerin eğitim durumları ile marka sadakatini etkileyen 

faktörler arasındaki istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. 

Araştırmanın Yöntemi 
Araştırma betimsel bir özaktarım çalışmasıdır. Özaktarım araştırmalarının 

verileri, örneklemde yer alan bireylerin kendilerinden bilgi alınarak toplanır (Bir, 1999). 
Betimsel bir çalışma olduğu için değişkenlerin arasındaki ilişki değiştirilmeden, var 
olan durum araştırılmıştır. 

Bu araştırmada Ankara’ya gelen ziyaretçilerin konaklama işletmelerine yönelik 
marka sadakatini etkileyen faktörlere ilişkin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 
Araştırma bir alan araştırması şeklinde ve anket tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Ankara’nın başkent olması, birçok kongre ve toplantı organizasyonların merkezi 
olması sebebiyle beş yıldızlı otel müşterileri örneklem olarak seçilmiştir. Belirtilen 
merkezlerde toplam 396 kişiye araştırma soruları yöneltilmiş ve toplam verilerin elde 
edilmesinde anket yöntemi kullanılmıştır. 
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Elde edilen veriler SPSS 13TR paket programına aktarılarak analiz edilmiş, 
değişken yapısına dayalı olarak frekans tablolarından faydalanılmıştır. Değişkenler 
arasındaki farklılıklar ise t ve ANOVA testi ile ölçülmüştür. 

Araştırmanın Bulguları 
Tablo 1: Katılımcıların demografik özelliklerinin dağılımı (n:396) 

 Sosyo-Demografik Değişkenler n % 
Cinsiyet Erkek 233 58,8 

Kadın 163 41,2 
Yaş 18-30 101 25,5 

31-40 185 46,7 

41-50 94 23,7 
51-60 16 4,0 

Eğitim Durumu 
 

İlköğretim 7 1,8 
Lise 83 21,0 
Önlisans/lisans 218 55,1 
Lisansüstü 88 22,2 

Aylık Gelir (TL) 
 

1-1000 11 2,8 
1001-2500 90 22,7 
2501-4000 233 58,8 
4001-6500 54 13,6 
6500 ve üzeri 8 2,0 

Ankete katılan 396 kişinin %58,8’ini erkeklerin ve %41,2’sini kadınların 
oluşturduğu görülmektedir. Yaş gruplar ağırlığına göre 18 – 30 yaş arası % 25,5’ini, 31 
– 40 yaş arası %46,7’sini, 41 – 50 yaş arası %23,7’sini ve 51 – 60 yaş arası % 4’ünü 
oluşturmaktadır. Tablodan da anlaşılabileceği ziyaretçilerin ağırlıklı olarak yaş 
ortalaması 31 – 40 yaş aralığında bulunmaktadır. Araştırmaya katılanların, % 1,8’i 
ilköğretim, % 21’i lise, %55,1’i önlisans/lisans, %22,2’si ise lisansüstü eğitim 
mezunudur. Aylık gelirleri incelendiği ise 1 – 1000 TL arası olanlar %2,8’ini, 1001- 
2500 TL olanlar %22,7’sini, 2500 – 4000 TL olanlar %58,8’sini, 4001 – 6500 TL 
olanlar %13,6’sını, 6500 TL ve üzeri olanlar %2’sini oluşturmaktadır. 
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Tablo 2: Marka sadakatini etkileyen faktörler 
 
 
 
İFADELER 

 
Hiç Katılmıyorum                                  Tamamen Katılıyorum 
 

 
 
 

 X 

 
 
 

S.S 1 
 

2 3 4 5 

n % n % n % n % n % 
Otelin bulunduğu destinasyonun güçlü 
marka imajına sahip olması işletmeyi 
tercih etmemde etkilidir. 

9 2,3 11 2,8 30 7,6 147 37,1 199 50,3 4,30 ,89 

Otelin ulaşımının kolay olması ve 
merkeze yakınlığı oteli tekrar tercih 
etmemde etkilidir. 

5 1,3 20 5,1 28 7,1 151 38,1 192 48,5 4,27 ,89 

Konakladığım işletmede fiyat artışı 
olması halinde konakladığım işletmeyi 
değiştiririm. 

137 34,6 177 44,7 23 5,8 45 11,4 14 3,5 2,04 1,08 

Konakladığım işletmenin güvenli olması 
aynı işletmeyi tekrar tercih etmemde 
etkilidir. 

3 ,8 4 1,0 16 4,0 185 46,7 188 47,5 4,39 ,68 

Otel işletmesinin şahsıma sunduğu özel 
hizmetler gelecekte de bu oteli tercih 
etmemde etkilidir. 

5 1,3 10 2,5 32 8,1 148 37,4 201 50,8 4,33 ,83 

Yiyecek-İçecek kalitesine dikkat 
edilmesi bu oteli tercih etmemde 
etkilidir. 

8 2,0 9 2,3 16 4,0 138 34,8 225 56,8 4,42 ,83 

Otelin sunduğu promosyonlar (ödül, 
indirim, v.b.) bu işletmeye olan 
bağlılığımı artırır. 

10 2,5 6 1,5 37 9,3 193 48,7 150 37,9 4,17 ,85 

Konakladığım işletmenin ürün çeşitliliği 
aynı otele tekrar gelmemde etkilidir. 8 2,0 11 2,8 22 5,6 138 34,8 217 54,8 4,37 ,86 
Tekrar tatile çıkmak istediğimde bu otel 
ilk tercihim olacaktır 8 2,0 15 3,8 45 11,4 166 41,9 162 40,9 4,15 ,91 
Personelin eğitimli ve nitelikli olması bu 
işletmeyi tekrar tercih etmemde etkilidir. 9 2,3 8 2,0 31 7,8 167 42,2 181 45,7 4,27 ,86 
Konaklama işletmesinden istediğim 
tarihte yer bulamadığım takdirde tatilimi 
ertelerim. 

8 2,0 4 1,0 40 10,1 187 47,2 157 39,6 4,21 ,82 

Bu oteli yakınlarıma ve arkadaşlarıma 
tavsiye ederim. 4 1,0 16 4,0 22 5,6 183 46,2 171 43,2 4,26 ,81 
Tercih ettiğim otel işletme marka 
imajının zedelenmesi markaya olan 
sadakatimi etkiler. 

10 2,5 3 ,8 53 13,4 156 39,4 174 43,9 4,21 ,88 

Otelin marka bilinirlik düzeyinin yüksek 
olması işletmeyi tekrar tercih etmemde 
etkilidir. 

8 2,0 8 2,0 64 16,2 137 34,6 179 45,2 4,18 ,91 

Otel işletmesinin güçlü bir marka 
imajına sahip olması aynı işletmeyi 
tekrar tercih etmemde etkilidir. 

5 1,3 6 1,5 50 12,6 163 41,2 172 43,4 4,23 ,82 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların marka sadakatini etkileyen faktörler olarak 
destinasyon imajı, ulaşım kolaylığı, işletmenin güvenilir olması, şahısa sunulan özel 
hizmetler, yiyecek içecek kalitesi, personel niteliği, otelin sunduğu promosyonlar ve 
ürün çeşitliliği, marka bilinirliliği ve marka imajı söylenebilir. Diğer taraftan konaklama 
işletmesinde herhangi bir fiyat artışı olduğunda katılımcıların büyük bir çoğunluğunun 
otel işletmesini değiştirmeyecekleri, konaklama işletmesinden istedikleri tarihte yer 
bulamamaları durumunda yeni bir işletme bulmalarından ziyade tatillerini 
erteleyecekleri ve konakladıkları oteli yakınlarına tavsiye edecekleri tespit edilmiştir. 
Aynı zamanda katılımcıların büyük bir çoğunluğu tekrar tatile çıkmak istediklerinde 
konakladıkları otelin tekrar ilk tercihleri olacaklarını belirtmişlerdir. Öte yandan 
konaklama işletmesinin marka imajının herhangi bir nedenden dolayı zedelenmesi 
durumunda ise sadakatlerinin olumsuz yönde etkileneceği tespit edilmiştir. 
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Tablo 3: Araştırmaya Katılan Ziyaretçilerin Cinsiyetleri ile Marka Sadakatini 
Etkileyen Faktörler Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

Ankete katılanların cinsiyetlerine göre marka sadakatini etkileyen faktörlerin 
farklılık gösterip göstermediğini incelenmek üzere iki bağımsız t testi uygulanmış ve 
sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Bu sonuca göre 0,016 önem düzeyi ile H1 hipotezi 
kabul edilmiştir. Yani ankete katılan yerli turistlerin cinsiyetlerine göre marka 
sadakatini etkileyen faktörler farklılık göstermektedir (p<0,05). 

Tablo 4: Araştırmaya Katılan Ziyaretçilerin Yaşları ile Marka Sadakatini 
Etkileyen Faktörler Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
n Ortalama s.s F s.d. p 

18-30 101 4,1262 0,943  
 

6,807 

 
 
3 

 
 

0,000 
31-40 185 4,3878 0,580 
41-50 94 4,4495 0,508 
51-60 16 4,7812 0,363 

Ankete katılanların yaşlarına göre marka sadakatini etkileyen faktörlerin 
farklılık gösterip göstermediğini incelemek üzere tek yönlü varyans analizi (ANOVA) 
uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 39’da gösterilmiştir. Bu sonuca göre 0,000 önem düzeyi 
ile H2 hipotezi kabul edilmiştir. Yani yerli turistlerin marka sadakatini etkileyen 
faktörler yaşlarına göre farklılık göstermektedir (p<0,05).  

Tablo 5: Araştırmaya Katılan Ziyaretçilerin Gelirleri ile Marka Sadakatini 
Etkileyen Faktörler Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
n Ortalama s.s F s.d. p 

1-1000 11 2,1364 0,977  
 

12,394 

 
 
4 

 
 

0,561 
1001-2500 90 1,9833 0,958 
2501-4000 233 2,0858 0,946 
4001-6500 54 2,1019 0,928 
6500 ve üzeri 8 2,5625 0,960 

Ankete katılanların aylık gelirlerine göre marka sadakatini etkileyen faktörlerin 
farklılık gösterip göstermediğini incelemek üzere tek yönlü varyans analizi(ANOVA) 
uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 5’de gösterilmiştir. Bu sonuca göre 0,561 önem düzeyi 
ile H3 hipotezi reddedilmiştir. Yani yerli turistlerin marka sadakatini etkileyen faktörler 
aylık gelirlerine göre farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

 

 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 

n Ortalama s.s t s.d. p 

Erkek 233 4,3205 0,717  
- 0,096 

 

 
394 

 
0,016 

Kadın  163 4,3272 0,638 
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Tablo 6: Araştırmaya Katılan Ziyaretçilerin Eğitim Durumları ile Marka 
Sadakatini Etkileyen Faktörler Arasındaki Farklılığın İncelenmesi 

 Grup İstatistiği Test İstatistiği 
n Ortalama s.s F s.d. p 

İlköğretim 7 4,5238 0,766  
 

1,710 

 
 
3 

 
 

0,164 
Lise 83 4,3373 0,673 
Önlisans/lisans 218 4,1713 0,666 
Lisans üstü 88 4,1818 0,742 

Ankete katılanların eğitim durumlarına göre marka sadakatini etkileyen 
faktörlerin farklılık gösterip göstermediğini incelemek üzere tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) uygulanmıştır. Sonuçlar Tablo 6’da gösterilmiştir. Bu sonuca göre 0,164 
önem düzeyi ile H4 hipotezi reddedilmiştir. Yani yerli turistlerin marka sadakatini 
etkileyen faktörler eğitim durumlarına göre farklılık göstermemektedir (p>0,05). 

SONUÇ VE ÖNERİLER 
Turizm sektörünün lokomotifi durumunda olan otel işletmeleri, son yıllarda 

markalaşma çabası içine girmişlerdir. Otel işletmeleri markalaşabilmek için hizmet 
kalitesi, müşteri memnuniyeti, imaj, güven gibi konulara yönelmektedirler. Markalaşma 
sayesinde otel işletmeleri sadık müşteriler yaratabilmekte ve bu sayede müşteriye özel 
ürün ve hizmetler geliştirebilmektedir. 

Ankara ili Türkiye’nin başkenti olmasına rağmen turizm sektöründe istediği 
başarıyı henüz yakalayamamıştır. Ankara’daki sektör temsilcileri Ankara’ya ziyarete 
gelen misafirleri tatmin etmek ve beklentilerini karşılamak için sürekli işletmelerini 
yenilemekte, günümüz modern işletmecilik anlayışı çerçevesinde yönetmekte, nitelikli 
hizmet kalitesi ile misafirlerini ağırlamaktadır.  

Ankara’nın bir çok kongre ve fuar organizasyonuna ev sahipliği yapmasına 
rağmen bir çok kültürel değere de sahip olması nedeniyle kültür turizmi kapsamında 
daha fazla turiste ev sahipliği yapabilecek nitelikte ve yeterliliktedir. Bu kapsamda 
Ankara’da faaliyet gösteren konaklama işletmelerinin ilgili özel ve kamu kurumlarıyla 
iş birliği yaparak bu değerleri tanıtıcı ve pazarlayıcı çalışmalar yapmaları 
gerekmektedir. Bunun sonucunda bölgeye gelen yeni turist gruplarında olumlu bir 
destinasyon ve otel imajı oluşturarak turistleri işletmelerine sadık birer müşteri haline 
getirmeleri kolaylaşacaktır. 

Araştırma sonuçları incelendiğinde ziyaretçilerin marka sadakatini etkileyen 
faktörler olarak destinasyon imajı, ulaşımın kolaylığı, işletmenin güvenilir olması, 
şahısa sunulan özel hizmetler, yiyecek içecek kalitesi, personel niteliği, otelin sunduğu 
promosyonlar ve ürün çeşitliliği, marka bilinirliliği ve marka imajı olarak söylenebilir. 
Bu bağlamda işletmeler kendilerine sadık müşteriler oluşturma kapsamında müşteri ve 
firma arasında karşılıklı bir güven ortamı oluşturmalıdır. Aynı zamanda işletmelerin 
müşterilerine ulaşım konusunda kolaylık sağlayıcı çalışmalar yapması ve hizmet 
kalitesini sürekli olarak yükseltmeleri gerekmektedir. Müşterilerin otel seçimlerinde 
etkili olan faktörlerden birisi de o işletmenin marka bilinirlik düzeyidir. Bu bağlamda 
işletmeler sadık müşteriler oluşturmak için tanıtım faaliyetlerine önem vermeli ve marka 
bilinirlik düzeylerinin arttırılması yönünde çalışmalar yapmalıdır. 

Demografik değişkenler ile marka sadakatini etkileyen faktörler arasındaki fark 
incelendiğinde; marka sadakatini etkileyen faktörler katılımcıların cinsiyetlerine ve 
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yaşlarına göre farklılık göstermekte (p<0,05), aylık hane halkı gelirleri ve eğitim 
durumlarına göre ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır (p>0,05). Bu 
sonuçtan hareketle işletmelerin pazar bölümlendirmelerinde demografik değişkenleri 
göz önünde bulundurarak işletme ile tüketici arasında duygusal bir köprüyü kurmaları 
gerekir. Aynı zamanda konaklama işletmeleri bir veritabanı oluşturarak, müşterilerini 
yakın takibe almalı ve müşterilerin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni ürün ve hizmetler 
oluşturmalıdır. 
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Extensive Summary 
 

Introduction 
The main objective of the company, the lively market conditions, price-based 

competition to its own brands, loyal consumers, is to create customers (Homburg ve 
Giering 2001:45). It can be said that the brand's addicts  when consumers are satisfied 
with the performance of a brand, try the product again in the case of purchase (Bennett, 
2005:100).  Loyal customers, they buy the brand wwho use constantly and the products 
of other brands that are produced do not make efforts to learn about (Lee vd., 
2011:1117). 

No matter how much the factors which create brand loyalty, loyalty is strong so. 
Consumer believes that the firm in providing the best choice when the alternative is to 
stay loyal to the brand(Altıntaş, 2000:34). 

According to the lots of studies; businesses to gain new customers than to retain 
old customers are laborious and costly condition (Tsai, 2011, Brexendorf vd., 2010, 
Odin ve Florence, 2001, Hongwei vd., 2011, Dekimpe vd., 1997). Enterprises will 
strengthen the market position when prohibition of enterprise customers to maximize 
their most loyal customers. 

The tourism sector is directly due to the nature of service-oriented sector is 
separated from other sectors. People participate in tourism activities is constantly 
increasing rates each year. In this research, the customers different capture of Ankara, 
the reasons for choosing again to businesses operating in malls have been identified. 
The purpose of this study; hotel business case for the determination of loyalty, 
contribute to the hotel managements strategies for creating loyal customers enhance 
their potential. 

Research method 
In this study; to determine the accommodation of visitors coming from Ankara 

for opinions regarding the factors influencing brand loyalty has been studied. The 
resulting data were analyzed using SPSS transferred to package 13TR. Variable based 



 
 

A.Tayfun – Ö. Yayla  5/4 (2013) 159-169 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 169

on the structure has been utilized as a frequency table. The differences between the 
variables measured by t test and ANOVA. 

Findings 
According to research findings; accommodation at any price increases when a 

large majority of participants will not change the business of the hotel, from the date 
they want to stay in business unless they find rather than finding a new business will 
postpone their holidays, they will advise you to stay close to the hotel have been 
identified. 

In this study; domestic tourists who surveyed according to the gender differences 
in factors affecting brand loyalty (p<0,05). Domestic tourists who surveyed according to 
the age differences in factors affecting brand loyalty (p<0,05).  On the other hand; 
factors affecting domestic tourists brand loyalty does not vary according to monthly 
income and educational level (p>0,05).  

Conclusions and suggestions 
Research results are examined visitors' brand loyalty as factors influencing can 

be said destination image, ease of access, the business is reliable, the parties submitted 
to the special services, food and beverage quality, personnel qualifications, the hotel has 
to offer promotions and product variety, brand awareness and brand image. Businesses 
to them create loyal customers under the mutual trust between the customer and the 
company must generate. To create loyal customers, businesses should pay attention to 
promotional activities. Businesses to respond to customers' needs should create new 
products and services. 
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Özet 

Çalışmanın amacı, turizm sektöründe toptancı konumunda olan tur operatörlerinin 
turistlere sundukları ürünlerin estetik değerini belirlemek ve estetik değerin tatmin 
üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırma, Türkiye’ye olan ilgileri yıllar itibari ile 
artış gösteren Türkiye’yi Uzak Doğu’dan ziyaret eden turistler üzerinde uygulanmıştır. 
Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri içerisinde yer alan kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Zhang (2008)’ın estetik değer ölçeği Uzak Doğulu turist grubuna 
uygulanmıştır. Türkiye’yi Uzak Doğu’dan ziyaret eden turistlerden elde edilen verilere 
açımlayıcı faktör analizi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 
sonucunda; hediyelik eşya işletmesi, müze, restoran, otel ve tur otobüsü estetiği 
deneyimi faktörlerine ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, turizm ürünlerine ilişkin 
estetik değer deneyimi ve müşteri tatmini arasında pozitif bir ilişkinin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Deneyimsel değer, estetik değer, Uzak Doğu pazarı, tur operatörü. 

 
Abstract 

The purpose of this study was to determine the aesthetic value of tourism products 
provided by tour operators who are the wholesalers within the tourism industry as well 
as revealing the impact of aesthetic values on customer satisfaction. The research was 
applied to Far-East tourists who have been visiting Turkey in ever increasing numbers 
year by year. Convenience sampling, a non-probability sampling method was used. 
Zhang (2008)’s Aesthetic Value Scale was performed on Far-East tourist groups.  
Exploratory factor analysis and correlation analysis were applied to the data collected 
from the Far East tourists visiting Turkey. As a result of the exploratory factor analysis 
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on the aesthetic experiences of the tourists within: a souvenir shop, museum, restaurant, 
hotel and tour bus aesthetic values were apparent throughout. At the end of the 
research a positive correlation was found between aesthetic value and customer 
satisfaction. 
Keywords: Experiential value, aesthetic value, Far East Tourism Market, tour operator. 
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Extensive Summary 
 
Introduction 

 
Tourism action is commonly referred to as being a process established on 

experiences. The Maslow’s hierarchy of needs can be seen as being closely related to 
the hierarchy of experience within the experiential marketing approach as they both 
came into being in the postmodernism era. Together with the increase in quality of life 
standards, experiential values have also come into prominence more as part of touristic 
consumption. Customers enjoy their consumption experiences using physical, mental, 
emotional, social and spiritual actions. Tourism products are supposed to cover all 
aspects of consumer needs to achieve postmodern consumption aims. According to 
Hirshman and Holbrook (1982) hedonic aspects of consumption relate to fantasies 
feelings and fun. As a result of this experiential consumption   customers expect to feel 
that tourism establishments should create various forms of touristic theatre within which 
they, as tourist, can act out their desires of fantasy and fun. It follows that tourism 
establishments should essentially serve their customers with more experiential themes 
than their more conservative expectations. At the end of the consumption they should be 
made to feel that they experienced suprisingly more unforgetable times than they had 
originally envisaged (Aho, 2001). 

An aesthetic aspect of consumption is one of the experiential value dimensions. 
Aesthetic value has psychological, economical and sociological perspectives (Zhang, 
2008). The experiential value model of Pine and Gilmore (1999) consists of the 
following experiential value dimensions: entertainment, education, esthetics and escape; 
The Schmitt (1999) model has different ones within it namely:  sensory, affective, 
cognitive, behavioural and relational dimesion; Holbrook (1994) on the other hand 
listed: esthetics, play, excellence, efficiency, esteem, politics, morality and spirituality 
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as his dimensions. Sheth, Newman and Gross (1991) have within their list: functional, 
conditional, social and epistemic dimensions. As we see this group of asthetic 
dimensions  is one of the most  important parts of  experiential consumption. 

Aesthetic value has become popular in the postmodern era and Aestheticm is now 
considered as being one of the most important, effective and enhancing core touristic 
products. The purpose of the study was to determine the aesthetic value of tour 
operators touristic products who are the wholesalers within the tourism industry in order 
to clearly high light the crucial impact of aesthetic value on customer satisfaction.  

 
Methodology 
 
The aim of this study was to measure the aesthetic value of tour operators’ 

touristic products. The Aesthetic Value Scale was used to measure: a souvenir shop, 
museum, hotel, restaurant and the transportation used within the tour operators’package 
tour. This was performed as a one day evaluation. 

The universe of the study was a group of Far East tourists who visited Turkey. In 
2012 the Ministry of Culture and Tourism reported that Japan, South Korea, China, 
Indonesia, India, Singapore, Malaysia, Thailand, Bangladesh, and Pakistan were the 
most prominent Far Eastern countries that visited Turkey. The choosen sample of the 
study was limited to Japanese, South Korean and Chinese tourists which were reported 
as being the countries that visited the Capadoccia Region the most between February 
and April 2013. The aim of selecting the Far Eastern Tourist was to measure their 
aesthetic value behavioural trends because: (1) Capaodocia is one of the most popular 
golden destination of the Japanese, South Korean and Chinese tourist (2) An increasing 
number of far eastern tourists have visited Turkey for their cultural vacational tour (3) 
The Far Eastern Market especially China is estimated to become one of the largest 
tourism markets in the World (4) The Far Eastern culture behaviour, as a general rule 
chooses, tour operators as their desired method of touring   (5)Similarly, tour operators 
are choosen by them because of the fact that they possess this form of touristic 
behaviour  (6) The Far Eastern Geographical distance to Turkey dictates that tourists 
within these countries almost without exception use tour operator. According to the 
official tourist arrival numbers collated by the Cultural And Tourism Ministry Report 
203592 Japanese, 159084 South Korean, 114582 Chinese tourists visited Turkey. 
Sekaran’s Sampling Table specifies that after 100,000 tourists have been recorded, 384 
samples must be completed. In this research 780 Japanese, South Korean and Chinese 
tourists came to Turkey using tour operators in between February and April and 2013. 
That number is sufficent to enable the Sekarans’ Sampling Tablet o be used. 
Convenience sampling, which is a non-probability sampling method was used. The 
study design included quantitative methology. An Aesthetic Value Scale was applied to 
the sample. 

The research had 5 hypothesis which are set out below: 

H1: Souvenir shops aesthetic experiential values have a positive effect on 
customer satisfaction. 

H2: Restaurants aesthetic experiential values have a positive effect on customer 
satisfaction. 

H3:Museums aesthetic experiential values have a positive effect on customer 
satisfaction. 
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H4: Hotel aesthetic experiential values have a positive effect on customer 
satisfaction. 

H5:Transportation aesthetic experiential values have a positive effect on customer 
satisfaction. 

 

Findings and Discussion 
 
An exploratory factor analysis, correlation and regression analysis was applied to 

evaluate the data. There were 43 Aesthetic value scale Items, 5 Customer satisfaction 
items employed for factor analysis. The Eigen Aesthetic Experiential values were as 
follows:  Souvenir Shops 21,500, Restaurants 3,772, Museums 3,029, Hotels 2,660 and 
Transportation 2,036. 

According to correlation analysis there is meaningful correlation between each 
aesthetic value experience and customer satisfaction. Correlation values between the 
souvenir shops aesthetic experiential values and customer satisfaction were represented 
as being r=514; restaurant aesthetic experiential values and customer satisfaction 
(r=,593); museum aesthetic experiential values and customer satisfaction (r=,607); hotel 
aesthetic experiential values and customer satisfaction (r=,591); transportation aesthetic 
experiential values and customer satisfaction (r=,617). According to result of the 
correlation analysis H1, H2, H3, H4 ve H5 hypothesis were accepted.  

The high point of Maslows Hierarchy of need is aesthetic. Customers want to 
have aesthetic value experiences from a tourism product. The need is for a different 
kind of tourism product and unique cultural behaviour. While a hotel’s aesthetic values 
appeal to a Sea-Sand and Sun tourists; Museums and transportation aesthetic values 
appeal to a cultural tourists.     
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Çalışmanın amacı, turizm sektöründe toptancı konumunda olan tur operatörlerinin 
turistlere sundukları ürünlerin estetik değerini belirlemek ve estetik değerin tatmin 
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artış gösteren Türkiye’yi Uzak Doğu’dan ziyaret eden turistler üzerinde uygulanmıştır. 
Tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri içerisinde yer alan kolayda örnekleme yöntemi 
kullanılmıştır. Zhang (2008)’ın estetik değer ölçeği Uzak Doğulu turist grubuna 
uygulanmıştır. Türkiye’yi Uzak Doğu’dan ziyaret eden turistlerden elde edilen verilere 
açımlayıcı faktör analizi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi 
sonucunda; hediyelik eşya işletmesi, müze, restoran, otel ve tur otobüsü estetiği 
deneyimi faktörlerine ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda, turizm ürünlerine ilişkin 
estetik değer deneyimi ve müşteri tatmini arasında pozitif bir ilişkinin olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 
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Abstract 

The purpose of this study was to determine the aesthetic value of tourism products 
provided by tour operators who are the wholesalers within the tourism industry as well 
as revealing the impact of aesthetic values on customer satisfaction. The research was 
applied to Far-East tourists who have been visiting Turkey in ever increasing numbers 
year by year. Convenience sampling, a non-probability sampling method was used. 
Zhang (2008)’s Aesthetic Value Scale was performed on Far-East tourist groups.  
Exploratory factor analysis and correlation analysis were applied to the data collected 
from the Far East tourists visiting Turkey. As a result of the exploratory factor analysis 
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on the aesthetic  experiences of the tourists within: a souvenir shop, museum, 
restaurant, hotel and tour bus aesthetic values were apparent throughout. At the end of 
the research a positive correlation was found between aesthetic value and customer 
satisfaction. 
Keywords: Experiential value, aesthetic value, Far East Tourism Market, tour operator. 

Giriş 
Turizm olayı, deneyimler üzerine kurulmuş bir süreci kapsamaktadır. Yaşam 

kalitesinin artması ile birlikte turistik tüketimde deneyimsel değerin bir parçası olan 
estetik değer ön plana çıkmaktadır. Postmodern dünyada turizm ürünlerinin fantezi, 
duygu ve eğlence bağlamında zenginleştirilmesi (Holbrook ve Hirschman, 1982), 
turizm ürünlerinin kullanıldığı yerlerin bir tiyatro sahnesi, turistlerin ise aktör olarak 
(Pine ve Gilmore, 1999) değerlendirilmesi gerekmektedir. İşletmeler, hedef pazarlarının 
ihtiyaçları doğrultusunda tasarladığı deneyimi turizm ürünü olarak sunup tüketici 
tatmini sağlamaktadırlar (Zhang, 2008). Günümüzde turizm endüstrisi tüketicilerin 
üzerinde özel deneyim oluşturma ve yönetme konularına odaklanmıştır. Ayrıca turizm 
endüstrisi, tüketicilerine ürünün sadece fonksiyonel boyutunu sunmakla kalmayıp, 
turizm ürününün deneyimsel boyut ile zenginleştirerek sunma çabası içerisindedir. 
İşletmeler, deneyim temelli ürünler üreterek, bu yönde rekabetçilik oluşturma yolunu 
tercih etmektedir (Walls, Okumuş, Wang ve Kwun, 2011: 10). Bu bağlamda, işletmeler 
çağın getirdiği “Düş Toplumu” (Jensen, 1999), “Eğlence Ekonomisi” (Wolf, 1999), 
“Dikkat Ekonomisi” (Davenport ve Beck, 2002) ve “Deneyim Ekonomisi” (Pine ve 
Gilmore, 1998; Schmitt, 1999) alanlarına yönelerek rekabet üstünlüğü sağlamaktadırlar. 

Holbrook ve Hirschman (1982) tüketici davranışlarının hazcı (hedonic) 
boyutunda, hisler (multi-sensory), fantezi ve duygusal unsurların tüketimi 
yönlendirdiğini belirtmiştir. Turizm sektöründe çekicilik unsurlarının oluşturulmasında 
estetik unsuru son derece önemlidir (Rutes, Penner ve Adams, 2001).  Estetik değer, 
tüketicilerin beş duyu organına hitap etmekte; görme, duyma, tatma, koklama ve 
dokunma duyularını aktifleştirmektedir (Townsend, 1994). Estetik değer, ihtiyaçlar 
hiyerarşisinin üst kademesinde yer alan ihtiyaçları karşılamaktadır (Hirschman, 1983). 
Araştırmada turizm ürünü bileşenlerini bir araya getiren tur operatörlerinin sunduğu 
estetik değer belirlenerek estetik değer ile tatmin arasındaki ilişki ortaya konulmuştur. 
Estetik değer literatürü incelenerek tur bileşenlerinin estetik değeri Zhang (2008)’ın 
geliştirdiği estetik değer ölçeği aracılığı ile belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini, 
seyahatlerinde tur operatörlerini tercih eden ve geleceğin pazarı olarak nitelendirilen 
Uzak Doğu pazarı (Aktob, 2012) oluşturmaktadır. Kapadokya’ya tur operatörü aracılığı 
ile gelen Uzak Doğulu turistlerden oluşan 780 örneklem grubundan elde edilen verilere 
açımlayıcı faktör analizi ve korelasyon analizi uygulanmıştır. 

1. Deneyim Kavramı 
 İngilizce literatürde “experience” olarak adlandırılan deneyim, anlaşılması 
karmaşık bir kavramdır. Deneyim konusunda yapılan pek çok açıklama olmasına 
rağmen tüm araştırmacılar tarafından kabul edilen bir tanım henüz mevcut değildir 
(Jurowski, 2009: 1). Deneyim, kişinin katıldığı bir etkinlikten edindiği mantıksal, 
duygusal ve diğer yaşantılar (Aho, 2001: 33); eğlenceli, ilgi çekici ve unutulmaz 
tüketim hatıraları (Oh, Fiore ve Jeoung 2007); tüketicide oluşan çevre, ürün ve hizmetin 
bir kombinasyonu (Lewis ve Chambers 2000); kişiye özel, nicelikten daha çok niteliğin 
önemli olduğu yaşantılar (Mannell, 1984); müşteriler tarafından eşsiz, unutulmaz, 
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sürdürülebilir, anlatılarak tekrarlanan ve şevkle ağızdan ağza tanıtımının yapılabileceği 
yaşantılar (Pine ve Gilmore, 1998, 1999) olarak tanımlanmaktadır. İşletme düzeyinde 
ise deneyim, işletmenin bilinçli bir şekilde müşterilerin ilgisini çekmek üzere 
hizmetlerini sahne, mallarını ise dekor ve aksesuar olarak kullanması ile ortaya çıkan bir 
üründür (Pine ve Gilmore, 1999: 17). Turizmde tecrübe edilen yaşantılar, turizm ürünü 
kullanımı sonucunda edinilen deneyimlerdir. Turizm ürünü ve bunun yapısını oluşturan 
unsurların kullanımı sonucunda oluşan yaşantı deneyim olarak isimlendirilebilir. 
Deneyimler turizm ürününü zenginleştiren unsurlardır (Knutson, Beck, Kim ve Cha, 
2007: 32). 
 Turizm ürününe ilişkin deneyim, üretim ile tüketiminin meydana gelmesiyle 
oluşmaktadır (Andersson, 2007). Deneyimler, kendiliğinden oluşmayan, hazırlanmış bir 
durumun sonucunda meydana gelen ve genel durumu etkisine alan yaşantılardır 
(Schmitt, 1999). Dolayısı ile müşteriye bilgi, duyusal ve duygusal unsurların sunulması 
ile birlikte deneyim oluşur (Gupta ve Vajic, 1999). Turizm deneyimi, çoğunlukla 
bireysel olarak oluşan karmaşık bir olgudur (Uriely, 2005). Dolayısı ile turizm 
ürününden edinilen deneyim kişisel özelliklere, ürüne ve ortama göre şekillenerek 
karmaşık bir yapı oluşturmaktadır. 
 

2. Deneyimsel Değer 

 Deneyimsel değer, turistlerin turizm ürünü kullanımı öncesi, kullanım esnası ve 
kullanım sonrası edindikleri tecrübelerin bütünsel bir sonucudur. Deneyimsel değer: 
tüketicinin kullandığı ürün özellikleri ve hizmet performansına yönelik tüketicinin 
tüketim öncesi belirlediği amaç ve hedeflerini kolaylaştırıcı ya da engelleyici göreceli 
değerlendirmeleridir (Mathwick, Malhotra ve Rigdon, 2002: 53). Tüketicinin ürün 
kullanımı ile deneyim oluşmakta ve tüketici deneyimsel değer elde etmektedir. 
Deneyimsel değer kavramını detaylandırmak için araştırmacılar tarafından çeşitli 
gruplandırmalar yapılmıştır. Bunlar; Pine ve Gilmore (1999); Holbrook (1999); Schmitt 
(1999); Aho (2001); Mathwick, Malhotra ve Rigdon (2001); Gentile, Spiller ve Noci 
(2007); Zhang (2008), Zhang, Dewald ve Neirynck (2009); Zhang, Chai ve Kavanaugh 
(2008); Sheth, Newman ve Gross (1991); Berry, Carbone ve Haeckel (2002); Brakus, 
Schmitt ve Zarantonello (2009); Orth ve Marrchi (2007); Wirtz ve Bateson (1999); 
Knutson, Beck, Kim ve Cha (2009) tarafından sunulan deneyimsel değer 
gruplandırmalarıdır. Atmosfer unsuru deneyimsel değeri zenginleştirmektedir. Kotler 
(2000: 527) atmosfer kavramını, “bir tüketicinin belirli bir mekâna girmesi ile algılarını 
şekillendiren etmenler bütünü” olarak tanımlamaktadır. Bunun yanında deneyimsel 
değeri; a) müzik, b) renk, c) aydınlatma, d) aroma/koku, e) yoğunluk, f) dekorasyon, ve 
g) sosyal etkileşim unsurları zenginleştirmektedir (Zhang, 2008: 45). 

2.1.  Estetik Değer 
Deneyimin psikolojik temeli, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine 

dayanmaktadır (Ryan ve Deci, 2000: 68). Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine 
göre ihtiyaçlar fizyolojik, güvenlik, ait olma ve sevgi, takdir ve saygı ile kendini 
gerçekleştirme ihtiyaçları olarak beş gruba ayrılmaktadır (Dereli, 1995: 154). 
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisine bilme ve anlama ile estetik ihtiyaçları 
eklenerek ihtiyaçlar hiyerarşisi genişletilmiştir (İnceoğlu, 2004: 115). Estetik ihtiyaç, 
üst düzey ihtiyaçlar bağlamında değerlendirilmektedir. Otel işletmesinin deneyimsel 
değerini etkileyen bir unsur olan estetik, müşteri algılamalarını etkilemektedir. Estetik 
terimi Yunan dilinde “aitheticos” teriminden türetilmiştir (Stich, 2004’den akt. Hoyer 
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ve Stokburger-Sauter, 2012). Estetik; bir ürünün tat alma, koku, dokunma, duyma ve 
görme duyu organlarına hitap etmesidir (Schmitt, 1999; Lindstrom, 2006: 33). Estetik 
bağlamında, iç mekân tasarım karakteristiğinin olumlu algılandığı belirlenmiştir 
(Yıldırım, Akalın ve Çağatay, 2008: 182-183). Dolayısıyla işletmeler markalarına ve 
ürünlerine estetik değer kazandırarak rekabetçi avantaj sağlamaktadırlar (Schmitt ve 
Simonson, 1997: 13).  

Pine ve Gilmore (1999)’nin deneyimsel değer modeli; eğlence, estetik, eğitim ve 
kaçış değerlerinden meydana gelmektedir. Estetik deneyiminde, kişi bir durum ya da 
ortamın içinde pasif olarak yer alır. Büyük kanyon kenarında durmak, bir sanat 
galerisini veya müzesini gezmek, uzay turu yapmak, Kapadokya’da peribacalarının 
arasında dolaşmak estetik deneyimi ifade etmektedir. 

Holbrook’un değer modelinde her bir deneyimsel değer, öznel yönlülük ya da 
diğer yönlülük boyutları; içsel değer ya da dışsal değer boyutları ile aktif ya da reaktif 
olma boyutları ile incelenmektedir. Holbrook’un değer tipolojisinde; verimlilik, 
üstünlük, statü, itibar, eğlence, estetik, etik ve ruhanilik değerleri yer almaktadır 
(Holbrook, 1999: 87). Estetik değer, bir güzellik çeşididir (Lexhagen, 2008: 13). Estetik 
değer, kişinin güzelliği ön planda olan ürünlerin tüketimi sonucunda oluşan deneyimsel 
değerdir (Holbrook, 1999: 20). Estetik değer ile moda ve ürün tasarımı arasında 
doğrudan bir ilişki mevcuttur (Schmitt, 1999). Turizm işletmelerinin dekorasyonunda, 
sunulan ürünlerin oluşturulması ve sunumunda estetik değerin ön plana çıkarılması 
gerekmektedir. 

Schmitt (1999) deneyimsel değer modelini duyusal, duygusal, bilişsel, davranışsal 
ve ilişkisel deneyim olmak üzere beş boyutta incelemiştir. Schmitt’in deneyimsel değer 
modeli içerisinde yer alan duyusal deneyim ile estetik değer ilişkilidir. Duyusal 
deneyim, beş duyuya (görme, duyma, dokunma, tatma ve hissetme) hitap ederek duyu 
etkisi oluşturmaktadır (Schmitt, 1999: 64).  

Deneyimsel değer modelini; görsel çekicilik, eğlence, kaçış, katılım, etkinlik ve 
ekonomik değer kapsamında şekillendiren Mathwick, Malhotra ve Rigdon (2001: 42) 
dört faktör altında ikinci boyutlandırma yaparak eğlence değeri, estetik, yatırımın getiri 
değeri ve hizmet mükemmelliği boyutlarını oluşturmuştur. Estetik değer, tüketimin 
duygulara hitap eden boyutudur ve estetik ürüne yönelik sanatsal değeri gösterir. Estetik 
ve çevresel düzenlemeler tüketicilerin satın alma kararlarına (araba, kıyafet, mobilya, 
bir restoranda yemek servisi, sanatsal değeri olan bir tablo, albüm, sinema, seyahat vb.) 
etki etmektedir. Dolayısı ile estetik değer tüketicilerin tüm hayatındadır (O’shaughness 
ve O’shaughness, 2003: 15). Estetik deneyimde merak temel bir tüketim duygusudur. 
Merak duygusu kişinin sürekli yenilenmesine katkı sağlamaktadır. Buna bağlı olarak, 
estetik kavramının merak özelliği tüketicinin ürüne yönelik oluşturduğu merak 
duygusunun taze kalmasını sağlamaktadır (Fisher, 1999). Estetik deneyim simetri, 
orantı, objelerin uyumu, ahenk ya da bir performansı ifade etmektedir. Tüketimde ise 
estetik görsel unsur ve hizmet performansının duyguları harekete geçirme yeteneği ile 
değerlendirilmektedir (Mathwick ve diğerleri, 2001: 42). 

Gentile, Spiller ve Noci (2007) altı başlıkta bir araya getirdiği deneyimsel değer 
bileşenleri modeli Schmitt (1999)’in stratejik deneyimsel değer modülü ile benzerlik 
göstermektedir. Deneyimsel değer bileşenlerinin yönetilmesinde işletme ve müşteri 
değerlerinin yönetilmesinin önemini savunan Gentile ve diğerleri (2007: 398)’nin 
deneyimsel değer modeli a) duyusal, b) duygusal, c) bilişsel, d) faydacı, e) yaşam biçimi 
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ve f) ilişkisel bileşenden oluşmaktadır. Duyusal bileşen ürün ve hizmete ilişkin tatma, 
görme, duyma, dokunma ve koklama duyuları ile turizm ürününün estetik, keyif, 
heyecan boyutlarının yaşanmasını sağlar. 

Zhang (2008), sınırlı hizmet sunan otel işletmeleri için deneyimsel değer ölçeği 
geliştirmiştir. Araştırmacı, geliştirdiği ölçeği kumarhane otellerinde uygulayarak 
(Zhang, Dewaldi ve Neirynck, 2009), deneyimsel değerin işletme boyutunda 
aktivitelere; fiziksel çevreye aktif katılımın sağlanması ile çalışanlar ve müşteriler 
arasında sosyalleşmenin sağlanması konusunda (Zhang, Cai ve Kavanaugh, 2008) 
araştırmalar yapmıştır. Çalışmalarında deneyimsel değeri, turist tutum ve davranışları 
boyutunda değerlendirmiştir. Zhang, Dewaldi ve Neirynck (2009) deneyimsel değer 
modelinde a) estetik, b) eğlenme, c) kaçış, d) eğitim, e) verimlilik, f) mükemmellik, g) 
ekonomik değer ve e) sosyal tanınırlık boyutları yer almaktadır. Estetik değer, güzellik 
ve duyularla hissedilebilen güzelliğin farkındalığı ile ilgilidir. Estetik değer ölçümünde 
işletmenin dekorasyonu, görünüşü, kullanılan fon müzik, renk ve renk uyumu ile 
kokuya ilişkin maddeler bulunmaktadır (Holbrook, 1994; Pine ve Gilmore, 1999; 
Schmitt, 1999). Fiziksel çevre ambiyans faktörleri (koku, renk ısı, müzik vb.) ve dizayn 
faktörlerinden (iç ve dış mimari yapı, dekorasyon) oluşmaktadır (Baker, 1986). Fiziksel 
çevre faktörleri olan ambiyans ve dizayn estetik değeri oluşturmaktadır. Estetik değer 
turizm işletmesinin iç ve dış mimari özellikleri, bir bütün olarak iç ve dış mimari 
özelliklerin uyumu; işletmelerin müzik, renk ve koku tercihi; işletmenin dekoratif 
görünümü, işletmede sunulan hizmet ve program ve bütün unsurların birbirleri ile 
uyumunu ifade etmektedir. Estetik değer, güzellik ve duyularla hissedilebilen güzelliğin 
farkındalığı ile ilgilidir. Estetik değer ölçümünde işletmenin dekorasyonu, görünüşü, 
kullanılan fon müzik, renk ve renk uyumu ile kokuya ilişkin  ifadeler yer almaktadır 
(Holbrook, 1994; Pine ve Gilmore, 1999; Schmitt, 1999). 

3. Araştırmanın Önemi, Amacı ve Hipotezleri 
 Tur operatörleri, belirli bir pazara hitap ederek destinasyona gelen turist sayısını 
sınırlayabilmesi,  bir destinasyonu paket turlarına dahil ederek ya da paket tur dışında 
bırakması ile destinasyonun geleceğine, ve dış aktif turizme (Kuşluvan ve Karamustafa, 
2002: 18)  yön vermektedir. Dünya Turizm Örgütünün tahminlerine göre tur 
operatörleri uluslararası turizm pazarının % 25’lik kısmına sahiptir (Cavlek, 2002: 479). 
Bu nedenle tur operatörleri turizm sektöründe önemli bir konumdadır. Araştırmada tur 
operatörünün sunduğu turizm ürünlerinin her birinin estetik değeri belirlenmiş ve 
tüketici tatminine olumlu katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Turizm ürünü estetik 
deneyiminin bütünsel açıdan tüketiciler tarafından algılanma durumunu ortaya konması 
ve tatmin ile bağdaştırılmasından dolayı çalışma önem arz etmektedir.    
 Turizm sektöründe ürününün yenilenmesi postmodern tüketimin gerekliliğidir. 
Turizm ürününün yenilenmesinin bir yolu ürüne estetik değer kazandırarak 
farklılaştırmaktır. Estetik kavramı, akademik çalışmalarda, güzellik ve kişinin güzelliğe 
duyarlılığını ifade etmektedir (Stich, 2004’den akt. Hoyer ve Stokburger-Sauter, 2012). 
Yapıların estetik değeri insanları etkilemektedir (Nasar, 1988;  Porteous, 1996). Bunun 
yanında estetik unsuru, pazarlama çabalarının daha etkin sonuçlar vermesini 
sağlamaktadır (Kotler and Rath, 1984). Ürünlerin fiziksel görünümü ya da tasarımı 
pazarlama başarısını sağlayan ancak yeterince sorgulanmamış bir alandır (Bloch, 1995). 
Çekirdek ürün bileşeni olarak ürünün estetik boyutunu belirlemeye yönelik yapılan 
çalışmalar sınırlıdır  (Charters, 2006: 239).  Postmodernizmle birlikte estetik değer 
tüketici davranışlarına yön vermektedir. Fonksiyonel özelliklerin yanı sıra estetik değer, 
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tüketici karar alma sürecini etkilemektedir (Vogt, Fesenmaier ve MacKay, 1994). Satın 
alma karar sürecinde estetik ürünler karara etki etmekte, tüketiciler estetik ürünleri 
tercih etmektedirler (Kotler ve Rath 1984). Araştırmanın amacı, tur operatörlerinin 
sunduğu ürünlerin estetik değerinin ortaya çıkarılması; tur estetik değerinin müşteri 
tatmin düzeyindeki etkisinin belirlenmesidir. Estetik deneyimi (hediyelik eşya işletmesi, 
restoran, müze, otel, tur otobüsü) ile tüketici tatmin düzeyine dayalı hipotezler aşağıda 
yer almaktadır. 

 Littrell, Anderson ve Brown (1993) hediyelik eşya tüketimi konusuna açıklık 
getirmek üzere yaptıkları çalışmada hediyelik eşya otantikliğini; objenin özgünlüğü, 
işçilik, estetiklik ve kullanım, kültürel ve tarihle bütünleşme ve gerçeği yansıtma olarak 
belirlemiştir. Bunun yanında, hediyelik eşya satın alma esnasında işletmenin otantikliği 
deneyime katkı sağlamaktadır  (Littrell, Anderson ve Browni 1993). İşletme atmosferini 
oluşturan koku, müzik, renk, mimari unsurlar, dekorasyon vb. unsurlar müşteride 
heyecan, rahatlama ve dinamizm etkileri oluşturmaktadır (Hamrouni ve Tauzi, 2011). 
Literatüre bağlı olarak geliştirilen hipotez; 
 
H1: Hediyelik Eşya İşletmesi Estetik Deneyimi turistlerin tatmin düzeyinde olumlu bir 
etkiye sahiptir. 
   

Restoranlar yemek yemenin yanında deneyim edinmek amacıyla ziyaret 
edilmektedir (Josiam, Mattson ve Sullivan, 2004: 453). Dış çevre görünümü 
müşterilere, işletmeye ilişkin (turizm ürünü) ipuçları vermektedir (Bowie ve Buttle, 
2009). Tüketiciler estetik değerinden memnun kaldıkları işletmenin ürünlerine de aynı 
bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Estetik unsurların dikkate alınarak dekore edildiği bir 
restoranda tüketiciler yemeklerin de lezzetli ve kaliteli olduğunu düşünmektedir 
(Charters, 2006: 223-224). Literatüre bağlı olarak geliştirilen hipotez; 
 
H2: Restoran Estetik Deneyimi turistlerin tatmin düzeyinde olumlu bir etkiye sahiptir.    
 

Müze deneyimi, müze ziyaretçisinin bilgi, motivasyon ve ilgisine ilişkin 
hazırbulunuşluk düzeyini kapsayan kişisel özellikleri sosyal etkileşim ile müzenin 
görünümü, dekorasyonu, kokusu, ses donanımını içeren fiziksel unsurlardan meydana 
gelmektedir (Falk, Dierking, 1992: 2-3). Turistler müzelerden otantik (estetik) deneyim 
edinmek istemektedirler (Kelly, 2009: 7). Deneyimleme kalitesinin memnuniyet 
üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı pozitif yönlü bir etkisi olduğunu vardır (Zins, 2002; 
Cole ve Scott, 2004; Kao, Huang ve Wu, 2008). Açık Hava Müzesinde ise otantik ürün 
sunumunun yanında doğal güzellikler yer almaktadır. Doğal çevrenin güzelliğini 
“ekolojik estetik” kavramı dile getirmektedir (Gobster, 2008).  Literatüre bağlı olarak 
geliştirilen hipotez; 
 
H3: Müze Estetik Deneyimi turistlerin tatmin düzeyinde olumlu bir etkiye sahiptir.   
 

Tüketiciler turizm deneyimlerinde, kalite, uygunluk ve alışılagelmiş özelliklerin 
yanında estetik ve otantik deneyimler beklemektedirler (Pikkemaat ve Weiermair, 
2003). Otel işletmesinin mimari planı ve dekorasyonu işletmenin başarısında kritik rol 
oynamaktadır (Rutes, Penner ve Adams, 2001).  İşletmenin iç mimari yapısı, 
dekorasyonu, dekorasyonda kullanılan objeler tüketicilerin duyularına hitap etmekte ve 
kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaktadır (Penz ve Hogg, 2011). Hyatt otel zincirinin 
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estetik değer temalı sloganı “beş duyu sadece duyuları harekete geçirmez, aynı 
zamanda memnun olmayı da sağlar” estetik değerin tatmin ile ilişkisini ortaya 
koymaktadır (Schmitt, 1999: 99). Konaklama işletmesi estetiğinin, tatil deneyiminden 
edinilen toplam tatmin düzeyi üzerinde olumlu etkisi bulunmaktadır (Zhang, 2008; 
Papatya, Papatya ve Güzel, 2013). Literatüre bağlı olarak geliştirilen hipotez; 
 
H4: Otel Estetik Deneyimi turistlerin tatmin düzeyinde olumlu bir etkiye sahiptir.  
   

Turistler destinasyonda bulunan noktaları ziyaret ederken tur otobüsünü 
kullanmaktadır. Fiziksel çevre, tüketici davranışlarını etkilemektedir (Bitner, 1992). Bu 
nedenle, tur aracına ilişkin estetik deneyimin tatmin ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 
Tur otobüsü ile tatmin arasındaki ilişkiyi ortaya koyan hipotez aşağıdaki gibidir. 
 
H5: Tur Otobüsü Estetik Deneyimi turistlerin tatmin düzeyinde olumlu bir etkiye 
sahiptir.    
 

4. Metodoloji 
4.1.   Araştırmanın Evren ve Örneklemi 

 
Araştırmanın evreni Türkiye’ye gelen Uzak Doğu pazarına ait turistlerin 

tamamıdır. Türkiye’ye turist gönderen Uzak Doğu ülkeleri Japonya, Güney Kore, Çin, 
Endonezya, Filipinler, Hindistan, Singapur, Malezya, Tayland, Bangladeş, Pakistan 
olarak sıralanmaktadır (Kültür ve Turizm Bakanlığı). Uzak Doğulu turistler a) 
Türkiye’ye ve özellikle Kapadokya destinasyonunun Uzak Doğulu turistlerin altın 
destinasyonu olması (Aktob, 2012), b) Türkiye’ye gelen Uzak Doğulu turist sayısının 
artması (Kültür ve Turizm Bakanlığı), c) Uzak Doğu pazarının özellikle Çinli turistlerin 
geleceğin en yüksek nüfusa sahip turistleri olacağı tahminlemesi ve Çinli turistlerin 
uluslararası turizm harcamalarında birinci sırada yer almaları (UNWTO, 2013), d) Uzak 
Doğulu turistlerin benzer kültür özelliklerine sahip olmaları (Hofstede, 2013), e) Uzak 
Doğunun Türkiye’ye turist gönderen uzak bir destinasyon olmasından dolayı Uzak 
Doğulu turistlerin tur operatörlerini tercih etmeleri, f) Uzak Doğulu turistler; 
toplulukçuluk özelliğine sahip, güvenlik konusunda hassas, sınırlı tatil süresine sahip, 
yabancı dil ile iletişim konusunda düşük güven düzeyine sahip, topluluk kurallarına 
saygı ile yaklaşan, sadık, popüler destinasyonları tercih eden, riskten kaçınan, kaliteli ve 
yeni deneyimler elde edebilecekleri işletmeleri tercih eden turist topluluklarıdır (Pizam 
ve Jeong, 1996; Ahmed ve Krohn, 1992’dan aktaran Reisinger ve Turner, 1999; Wong 
ve Kwong, 2004). Bu nedenle, araştırmanın örneklemi Uzak Doğu pazarı kapsamında 
Kapadokya destinasyonunu yoğunlukla ziyaret eden; organize seyahat davranışına 
sahip; ve seyahatlerinde tur operatörlerini tercih eden Türkiye’yi Japonya, Güney Kore 
ve Çin ülkelerinden ziyaret eden turist grubu oluşturmaktadır (Aktob, 2012). Uzak 
Doğulu turistlerin, günümüzde olduğu gibi gelecekte de tur operatörlerini tercih 
edecekleri düşünülmektedir. Temsil gücü yüksek bir örneklem belirlemek için olasılığa 
dayalı (tesadüfi) olmayan tekniklerden kolayda örnekleme tekniği seçilmiştir (Altunışık, 
Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2007: 129). Örneklem büyüklüğünün tespit 
edilmesinde Sekaran’ın örneklem büyüklüklerini gösterdiği tablodan yararlanılmıştır. 
2012 yılında Türkiye’yi ziyaret eden Japon, Güney Koreli ve Çinli turistlerin toplamı 
477258 kişidir (Kültür ve Turizm Bakanlığı). Sekaran’ın örneklem büyüklüklerini 
gösterdiği tabloya göre 100,000 rakamı ve üzerini temsil eden evren büyüklüğünü 384 
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rakamı ve üzerini ifade eden örneklem büyüklüğü temsil etmektedir (Sekaran, 2000). 
Türkiye’ye 2012 yılında gelen Japon, Güney Koreli ve Çinli turistlerin toplamı 477258 
kişi olduğuna göre 780 kişilik örneklem büyüklüğü Sekaran’ın tablosuna göre yeterli 
bulunmuştur.  

4.2.  Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, literatür taraması ve uygulama aşaması olmak üzere iki kısımdan 
oluşmaktadır. Tüketicilerin estetik deneyimlerini ortaya koyabilmek için estetik değer  
literatürü incelenmiş ve literatür bağlamında veri toplanmıştır. Anket formu demografik 
sorular, tur operatörünün sunduğu ürün bileşenlerine yönelik estetik değer deneyimi ve 
tatmin önermelerinden oluşmaktadır. Araştırmada, Zhang (2008)’ın geliştirdiği estetik 
değer ölçeği kullanılmıştır. Beşli likert tipi ölçeğin (5=Kesinlikle Katılıyorum, 
4=Katılıyorum, 3=Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 1=Kesinlikle 
Katılmıyorum) kullanıldığı estetik değere ilişkin ölçek maddelerinin kaynağı tablo 1’de 
yer almaktadır. 
 

Tablo 1: Estetik Değer Madde Kaynağı 
Deneyimse
l Değer 

Açıklama Madde kaynağı 

Estetik Ürün bileşeninde 
kullanılan 
dekorasyon, 
görünüş, müzik, 
renk ve koku 
unsurları. 

Holbrook, 1999; Pine ve Gilmore, 1999; Schmitt 
1999; Mathwick ve diğerleri 2001; O’shaughness 
ve O’shaughness, 2003; Gentile, Spiller ve Noci, 
2007; Zhang, 2008. 

Tatmin Oliver, 1997; Anderson, Fornell ve Lehman, 1994.  

Kapadokya’ya tur operatörü aracılığı ile gelen turistlerin Kapadokya turlarının 
sonlandığı nokta olan Kayseri, Erkilet İç Hatlar Uçuş Terminalinde gönüllü olarak 
katılmak isteyen turistlere İngiliz, Japon, Çin ve Kore dillerine tercüme edilmiş anket 
formları anketörler aracılığı ile uygulanmıştır. Anket, turistlerin Göreme Açık Hava 
Müzesi’ni ziyaret ettikleri günü dolayısı ile Kapadokya turunun bir (1) gününü 
kapsamaktadır. Turistlerin bir gün içerisinde yararlandığı otel, restoran, müze, hediyelik 
eşya işletmesi ve tur otobüsü hizmetlerine ilişkin estetik deneyimi ölçülmüştür. Pilot 
uygulama 7-13 Şubat 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilerek Uzak Doğu’dan 
Türkiye’yi ziyarete gelen 150 turiste ulaşılmıştır. Ölçeklerin Cronbach’s alpha 
güvenilirlik katsayıları: (1) Paket tur estetiği bileşenleri α=0,973 ve (2) tatmin α=0,910 
olarak tespit edilmiştir. Güvenilirlik düzeylerinin kabul edilir seviyede olmasından 
dolayı veri toplama aşamasına geçilmiştir. Alan araştırması 15 Şubat 2013 ile 25 Nisan 
2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve Uzak Doğu’dan Türkiye’yi ziyaret eden 780 
turiste ulaşılmıştır. SPSS 17.0 istatistik analiz paket programı aracılığı ile veriler analiz 
edilmiştir. Veriler, faktör analizi ve korelasyon analizi ile incelenmiştir. 
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5. Araştırmanın Bulguları 
Ankete katılan turistlerin demografik özellikleri; cinsiyet, milliyet, ikamet, yaş, 

gelir ve eğitim durumlarına ilişkin sorular aracılığı ile öğrenilmiştir. Araştırmaya katılan 
deneklerin 400’ünü kadın, 367’sini ise erkek turistler oluşturmaktadır. Türkiye’yi Uzak 
Doğu’dan ziyaret eden turistlerin yaş bilgilerine ilişkin genel toplamdan görüldüğü 
üzere, araştırmaya katılanların % 26,41’lik kısmını oluşturan 206 kişi 51-60 yaş 
aralığındadır. Dolayısı ile araştırmaya katılan turistlerin çoğunluğunun 51-60 yaş 
grubuna dahil turistlerden oluştuğu söylenebilir. Türkiye’yi Japonya’dan ziyaret eden 
turistlerin gelir dağılımlarına göre kişi sayıları incelendiğinde en fazla sayının 61 kişi ile 
60,000 - 79,999 yıllık gelir değişkeninde yer aldığı; Çin’den ziyaret eden turistlerin 57 
kişi ile 20,000 - 39,999 yıllık gelir aralığında yer aldığı; Güney Kore’den ziyaret eden 
turistlerin ise 60 kişi ile 40,000 - 59,999 yıllık gelir aralığında yer aldığı görülmektedir.        

Tablo 2: Araştırmaya Katılanlara İlişkin Demografik Bilgiler 
 
Değişken 

Milliyet  
Toplam Japon Çin Güney Kore 

Frekans (f) Yüzde 
(%) 

Frekans 
(f) 

Yüzde 
(%) 

Frekans 
(f) 

Yüzde 
(%) 

Frekans (f) Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 
Erkek 
Kayıp veri 
Toplam 

 
123 
128 
9 

260 

 
47,3 
49,2 
3,5 
100 

 
149 
108 
3 

260 

 
57,1 
41,4 
1,1 
100 

 
128 
131 
1 

260 

 
49,2 
50,4 
0,4 
100 

 
400 
367 
13 
780 

 
51,28 
47,05 
1,67 
100 

Milliyet 
Toplam 260 100 260 100 260 100 780 100 

İkamet  
Japonya 
Çin 
Güney Kore 
Kayıp veri 
Toplam 

 
247 

- 
- 

13 
260 

 
95,0 

- 
- 
5 

100 

 
- 

260 
- 
- 

260 

 
- 

100 
- 
- 

100 

 
- 
- 

260 
- 

260 

 
- 
- 

100 
- 

100 

 
247 
260 
260 
13 
780 

 
31.67 
33.33 
33.33 
1.67 
100 

Yaş 
21 ve altı 
21-30 
31-40 
41-50 
51-60 
60 ve üzeri 
Kayıp veri 
Toplam 

 
17 
42 
45 
12 
52 
76 
16 
260 

 
6,5 
16,2 
17,3 
4,6 
20,0 
29,2 
6,2 
100 

 
11 
68 
46 
73 
50 
12 
- 

260 

 
4,2 
26,2 
17,7 
28,1 
19,2 
4,6 
- 

100 

 
7 
7 
25 
51 
104 
65 
1 

260 

 
2,7 
2,7 
9,6 
19,6 
40,0 
25,0 
0,4 
100 

 
35 
117 
116 
136 
206 
153 
17 
780 

 
4,48 
15 

14,87 
17,44 
26,41 
19,62 
2,18 
100 

Yıllık Gelir (€) 
20,000’dan az 
20,000 - 39,999 
40,000 - 59,999 
60,000 - 79,999 
80,000 - 99,999 
100,000 ve üzeri 
Kayıp Veri 
Toplam 

 
19 
25 
43 
61 
29 
53 
30 
260 

 
7,3 
9,6 
16,5 
23,5 
11,2 
20,4 
11,5 
100 

 
34 
57 
50 
48 
29 
36 
6 

260 

 
13,1 
21,9 
19,2 
18,5 
11,2 
13,8 
2,3 
100 

 
6 
26 
60 
50 
37 
50 
31 
260 

 
2,3 
10,0 
23,1 
19,2 
14,2 
19,2 
11,9 
100 

 
59 
108 
153 
159 
95 
139 
67 
780 

 
7,56 

13,85 
19,62 
20,38 
12,18 
17,82 
8,59 
100 

Eğitim  
Liseden aşağı 
Lise 
Meslek 
Yüksekokulu 
Lisans 
Yüksek Lisans 
Kayıp Veri 
Toplam 

 
11 
47 
24 
135 
18 
25 
260 

 

 
4,2 
18,1 
9,2 
52 
6,9 
9,8 
100 

 
12 
30 
31 
140 
46 
1 

260 

 
4,6 
11,5 
11,9 
53,9 
17,7 
0,4 
100 

 
6 
56 
33 
140 
21 
4 

260 

 
2,3 
21,5 
12,7 
53,8 
8,1 
1,5 
100 

 

 
29 
133 
88 
415 
85 
30 
780 

 
3,72 

17,05 
11,28 
53,2 

10,90 
3,85 
100 

   
 Araştırmaya katılanlardan 415 kişi ile % 53,2 oranı ile lisans dercesine sahip ve 
133 kişi ise % 17,05 oranında kişi lise eğitimi almıştır. Bu sonuçlara gore, Uzak Doğulu 
turistlerin bir kültür destinasyonu olan Kapadokya’yı tercih etmeleri ile eğitim 
düzeylerinin yüksek olmaları arasında doğru orantı olduğu söylenebilir. 



 
 

S. Oral – A. Çelik 5/4 (2013) 170-190 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 179

Tablo 3: Faktör Analizi Sonuçları (n=780) 
Faktörler Öz 

değer 
Varyans 
Oranı 

Birikimli 
Varyans  

Faktör 
Yükleri 

1. Faktör: Hediyelik Eşya İşletmesi Estetiği Deneyimi α=0,970 21,500 48,863 48,863  

Hediyelik eşya işletmesinin dekorasyonu ve ürün sunum çekiciliği    ,866 
Hediyelik eşya işletmesinin görsel çekiciliği    ,849 
Hediyelik eşya işletmesinin dekoratif görünümü    ,846 
Hediyelik eşya işletmesinin iç mimari yapı çekiciliği    ,843 
Hediyelik eşya işletmesinde ürün sunumu ve görünümü     ,836 
Hediyelik eşya işletmesinin dış mimari yapı çekiciliği    ,826 
Hediyelik eşya işletmesinde kullanılan fon müzik çekiciliği    ,820 
Hediyelik eşya işletmesinde kullanılan koku çekiciliği    ,800 
Hediyelik eşya işletmesinde sunulan hizmetin deneyimi zenginleştirmesi    ,765 

2.Faktör: Restoran Estetiği Deneyimi α=0,962 3,772 8,573 57,436  

Restoranın görsel çekiciliği    ,818 
Restoranın iç mimari yapı çekiciliği    ,815 
Restoran dekorasyonu ve dekorasyonda kullanılan obje çekiciliği    ,802 
Restoranın dış görünüm çekiciliği    ,781 
Restoranın tüm dekoratif unsurlar çekiciliği    ,774 
Restoranın dekoratif görüntü çekiciliği    ,732 
Restoranda kullanılan koku çekiciliği    ,702 
Restoranda sunulan sunulan hizmetin deneyimi zenginleştirmesi    ,668 
Restoranda kullanılan fon müzik çekiciliği    ,664 

3.Faktör: Müze Estetiği Deneyimi  α=0,957 3,029 6,883 64,319  

Müze görsel çekiciliği    ,853 
Müzede sergilenen turistik unsurların çekiciliği    ,852 
Müzenin iç mimari yapı çekiciliği    ,851 
Göreme açık hava müzesinin dış görünüm çekiciliği    ,792 
Müzenin dekoratif görünüm çekiciliği    ,776 
Müzedeki ürün sunumu ve görünüm çekiciliği    ,772 
Müzede sunulan hizmet turizm deneyimimi zenginleştirmesi    ,691 
Müzede kullanılan koku çekiciliği    ,683 
Müzede kullanılan fon müzik çekiciliği    ,611 

4.Faktör: Otel Estetiği Deneyimi  α=0,934 2,660 6,045 70,364  

Bir bütün olarak otel görsel çekiciliği    ,812 
Otelin iç mimari yapı çekiciliği    ,798 
Otelin dış mimari yapı çekiciliği    ,762 
Otelin dekorasyonu ve dekorasyonda kullanılan obje çekiciliği    ,697 
Otelin tüm dekoratif görünüm çekiciliği    ,679 
Otelde kullanılan renklerin çekiciliği    ,661 
Otelde kullanılan koku çekiciliği    ,633 
Otelde sunulan hizmet ve programlar turizm deneyimimi zenginleştirmesi    ,573 
Otelde kullanılan fon müzik çekiciliği    ,479 

5.Faktör: Tur Otobüsü Estetiği Deneyimi α=0,936 2,036 4,628 74,992  

Tur otobüsünün dış görünümü çekiciliği    ,852 
Bir bütün olarak tur otobüsünün görünüm çekiciliği    ,847 
Kapadokya turunda kullanılan tur otobüsünün dış görünümünün çekiciliği    ,838 
Tur otobüsünde kullanılan renkler çekiciliği    ,793 
Tur otobüsünün tüm dekoratif görünüm çekiciliği    ,754 
Tur otobüsünde kullanılan koku çekiciliği    ,656 
Tur otobüsünde sunulan hizmet turizm deneyimimi zenginleştirmesi    ,585 
Tur otobüsünde kullanılan fon müzik çekiciliği    ,583 

Tatmin  α=0,958 
Göreme Açıkhava müzesinden memnunum.    ,800 
Kapadokya’da yemek yediğim restorandan memnunum.    ,794 
Hediyelik eşya işletmesinden memnunum.    ,787 
Kapadokya’da kumladığım tur otobüsünden memnunum.    ,569 
Kapadokya’da konakladığım otelden memnunum.    ,563 
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Faktör analizi; bir grup değişken arasındaki ilişkilere dayanarak verilerin daha 
anlamlı ve özet biçimde sunulmasını sağlayan çok değişkenli bir analiz türüdür (Nakip, 
2006: 423). Estetik değere ilişkin maddelere uygulanan faktör analizi sonucunda 
örneklemin KMO değeri 0,963 olarak hesaplanmıştır. Altunışık ve diğerleri (2007: 226) 
KMO oranının 0,5 değerinin üzerinde olması gerektiğini aksi taktirde veri setinin faktör 
analizi için uygun olmayacağı kanaatine varılması gerektiğini belirtmektedir.  

Örneklemin KMO değerinin faktör analizi için tatminkar olduğu düşünülmektedir. 
Yapılan faktör analizinde “Varimax yöntemi” aracılığı ile faktör yapısı oluşturulmuş ve 
öz değeri 1’den büyük 5 faktör bulunmuştur. Özdeğeri 1’den büyük olan faktörler 
toplam varyansın % 74,992’sini açıklamakta ve Bartlett testinin sonucu anlamlıdır (sig. 
0.000). “Hediyelik Eşya İşletmesi Estetiği Deneyimi” toplam varyansın %48,863’ünü; 
“Restoran Estetiği Deneyimi” toplam varyansın %8,573’ünü; “Müze Estetiği 
Deneyimi” toplam varyansın % 6,883’ünü; “Otel Estetiği Deneyimi” toplam varyansın 
% 6,045’ini; ve “Tur Otobüsü Estetiği Deneyimi” toplam varyansın % 4,628’ini 
açıklamaktadır. İstatiksel sonuçlara göre Türkiye’yi Uzakdoğu’dan ziyaret eden turistler 
en yüksek oranda estetik değer edindikleri birinci boyut hediyelik eşya işletmesi estetik 
deneyimi, ikinci boyut ise restoran estetiği deneyimi, üçüncü boyut ise müze estetiği 
deneyimidir. 

Tablo 3’te faktör analizi sonucunda ulaşılan “Hediyelik Eşya İşletmesi Estetiği 
Deneyimi”, “Restoran Estetiği Deneyimi”, “Müze Estetiği Deneyimi”, “Otel Estetiği 
Deneyimi”, “Tur Otobüsü Estetiği Deneyimi” ve “Tatmin” boyutlarına ilişkin faktör 
analizi sonuçları yer almaktadır. 

Tablo 3’te görüldüğü üzere bağımsız değişken olan paket tura ilişkin estetik 
değerler; hediyelik eşya işletmesi estetiği deneyimi, restoran estetiği deneyimi, müze 
estetiği deneyimi, otel estetiği deneyimi, tur operatörü estetiği deneyimi ile bağımlı 
değişken tatmin faktörlerine ulaşılmıştır. Faktör analizi sonucunda elde edilen 
boyutların kendi içerisnde iç tutarlılığının olup olmadığını belirlemek amacıyla 
güvenirlik analizi yapılmıştır. Her bir ölçeğe ilişkin güvenirlik katsayısı (Cronbach’s 
Alpha) ölçeklerin (Hediyelik Eşya İşletmesi Estetiği= 0,970, Restoran Estetiği=0,962, 
Müze Estetiği=0,957, Otel Estetiği=0,934, Tur Aracı Estetiği=0,936, Tatmin=0,958); 
yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Aşağıda yer alan tablo 4’te ise tur 
estetik deneyimleri ile tatmin değişkenlerine ilişkin korelasyon analizi sonuçları yer 
almaktadır. 

Tablo 4: Korelasyon  Analizi Sonuçları Tablosu (n=780) 

A.O S.S Değişken HEİE RE ME OE TOE Tatmin 
3,20 0,85 HEİE 1 ,600** ,583** ,567** ,461** ,514** 
3,45 0,83 RE - 1 ,600** ,688** ,562** ,593** 
3,73 0,74 ME - - 1 ,571** ,486** ,607** 
3,66 0,77 OE - - - 1 ,611** ,591** 
3,67 0,76 TOE - - - - 1 ,617** 
3,80 0,68 Tatmin - - - - - 1 

** p<,01 (** Korelasyon 0,01 seviyesinde anlamlı) (çift taraflı) HEİE: Hediyelik Eşya İşletmesi Estetiği;                 
RE: Restoran Estetiği; ME: Müze Estetiği; OE: Otel Estetiği; TOE: Tur Otobüsü Estetiği. 
 
 Tatmin faktörü ile HEİE, RE, ME, OE ve TOE faktörleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı düzeyde yüksek ilişki bulunmaktadır. Tablo 4’te görüldüğü üzere HEİE 
ile tatmin (r=,514); RE ile tatmin (r=,593); ME ile tatmin (r=,607); OE ile tatmin 
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(r=,591); TOE ile tatmin (r=,617) arasındaki yüksek ilişkiden dolayı H1, H2, H3, H4 ve 
H5 hipotezleri kabul edilmektedir. Kapadokya’yı ziyaret eden turistlerin estetik değeri 
sırası ile tur otobüsü, müze, restoran, otel ve hediyelik eşya işletmesi estetik 
deneyimleri turistlerin tatmin düzeyinde olumlu bir etkiye sahiptir. Çalışmanın 
sonucunda tur otobüsü ve müzenin tatmin düzeyinde daha etkili olması kültür 
turistlerinin yeni yerler görme isteklerinden dolayı paket turun çekirdek ürünleri olan 
ören yerleri ve ulaşım hizmetlerinin estetik boyutlarına önem vermeleri ile 
açıklanabilir. Uzak Doğu mutfağının ve kültürünün Türk mutfağından farklı olması 
restoran estetiğinin üçüncü sırada yer almasına ve turistlerin otelde sınırlı zaman 
harcamaları otel estetiğinin dördüncü sırada olması ile açıklanabilir. Buna karşın 
sınırlı hizmet sunan otellerde (Zhang, 2008) ve lüks otellerde (Papatya, Papatya ve 
Güzel, 2013) çekirdek ürünün otel olmasından dolayı otel estetiği ön plana çıkmıştır. 
Hediyelik eşya işletmesi estetiği ise tatminde en düşük öneme sahip boyuttur. 
Araştırmanın bulguları Uzak Doğu turistlerinin kültürel ve turizm davranışları ile 
örtüşmektedir.   

6. Sonuç ve Tartışma 

 Tur operatörlerinin sunduğu tatil deneyiminin içerisinde yer alan bir boyut olan 
estetik değer boyutunun bütünsel bakış açısıyla değerlendirildiği bu çalışmada Zhang 
(2008) ve Papatya, Papatya ve Güzel (2013)’in ulaştığı otel estetiği faktörüne; hediyelik 
eşya işletmesi estetik deneyimi, restoran estetik deneyimi, müze estetik deneyimi ve tur 
otobüsü estetik deneyimi boyutları literatüre ilave edilmiştir. Her bir bileşenin estetik 
değeri bağlamında görsel çekicilik iç mimari yapı, dış mimari yapı, dekorasyon, renkler, 
koku ve fon müziğin estetik değer bağlamında önemli faktör yüklerine sahip olduğu 
sonucuna varılmıştır. Tur operatörünün sunmuş olduğu tüm turizm ürünü bileşenlerinin 
tatmine olumlu etki ettiğinin belirlenmesi ile birlikte tur otobüsü estetik deneyimi ve 
müze estetik deneyimi tatmin düzeyini arttıran en önemli boyutlar olarak belirlenmiştir. 
Tur operatörleri bütün turizm ürün bileşenlerinin estetik deneyimini pozitif yönde 
sunmaya devam etmelidir. Ayrıca hediyelik eşya işletmesi estetik deneyiminin tatmin 
düzeyindeki olumlu etkisi diğer turizm ürün bileşenlerine göre daha düşüktür. Bu 
nedenle tur operatörleri hediyelik eşya işletmesi deneyimi sunumunda tüketici 
beklentilerini karşılayacak, estetik değer unsurlarını barındıran deneyim sunmalıdırlar. 
Estetik deneyim sunan işletmeler Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi bağlamında 
tüketicilerin üst düzey ihtiyaçları içerisinde yer alan estetik ihtiyacını (otel estetiği, 
müze estetiği, restoran estetiği, tur aracı estetiği, hediyelik eşya işletmesi estetiği) 
karşılayarak, turistlerin tatmin düzeyini olumlu yönde etkileyecektir. 
 Nasar, (1988) ve Porteous, (1996)’un da belirttiği üzere yapıların estetik değerinin 
insanları etkilemektedir. Bunun yanında, somut fiziksel çevre unsurlar ve tasarım 
tüketici davranışlarında önemli rol oynamaktadır (Wakefield ve Blodgett, 1999; 
Yıldırım, Akalın ve Çağatay, 2008: 182-183). Araştırma sonucunda elde edilen turizm 
ürünü estetik deneyimleri turistlerin tatmin durumlarını olumlu yönde etkilemiştir. 
Dolayısı ile araştırma sonuçları literatürü desteklemektedir. Deneyimlerle 
zenginleştirilmeyen ürün ve hizmetler müşteri tatmini sağlayamamaktadır (Berry, 
Carbone ve Haeckel 2002). Turizm ürününe fonksiyonel özelliklerin yanında duyusal ve 
duygusal değerler de kazandırılmalıdır (Berry, Carbone ve Haeckel 2002). Dolayısı ile 
turistlerin duyu, duygu, his ve fantazilerine (Holbrook ve Hirschman, 1982) hitap eden 
estetik değer boyutu (Holbrook, 1999; Schmitt, 1999; Pine ve Gilmore, 1999) dikkate 
alınarak tasarlanmış estetik mekanlar turistlerin deneyimlerini arttıracaktır. Deneyimler 
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ise turizm ürününün hafızalarda yer almasını (Volo, 2009), turizm ürünün günlük 
konuşmalara dahil edilmesini, deneyimin anlatılarak tekrar yaşanmasını sağlayacaktır 
(Aho, 2001: 36). Böylece işletmeler turizm ürününe estetik değer kazandırarak rekabetçi 
avantaj sağlayacaklardır (Schmitt ve Simonson, 1997: 13). 
 Tur operatörleri, turizm ürünlerinin fonksiyonel ürün özelliklerini işletme 
dekorasyonu, görünüşü, kullanılan fon müziği, renk ve renk uyumu ve koku unsurları 
ile birlikte sunmalıdırlar (Holbrook, 1994; Pine ve Gilmore, 1999; Schmitt, 1999). 
Konaklama işletmelerinde estetik deneyim sunmak için, tarihe ve tarihi olaya dayanan, 
doğa temelli, su temalı, film temalı, çizgi film temalı, sanal vb. temalar ile ürün 
zenginleştirilmelidir. Restoranlara yemek yemenin yanında deneyim edinmek amacıyla 
(Josiam, Mattson ve Sullivan, 2004: 453) gelen turistlere eşsiz temalar sunulmalıdır. 
Müzeler, görsel çekicilik, duyusal unsurlar, olayın canlandırılması ile (Anıtkabir’de 
bulunan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesinde Çanakkale savaşı panoraması ile 
savaşın deneyimlenmesi vb.); hediyelik eşya işletmeleri, ürüne uygun konsept ile; tur 
otobüsleri güvelik ve konforun yanında renk, koku, müzik ve dekorasyon ile estetik 
deneyim sunmalıdırlar. 
 Tur operatörlerinin sunduğu turizm ürünlerinin estetik deneyimini ve estetik 
deneyiminin tatmin üzerinde olumlu etkiye sahip olduğunu ortaya çıkaran bu 
çalışmanın literatür ve uygulama bağlamında ileride yapılacak çalışmalara zemin 
hazırlayacağı düşünülmektedir. Araştırmanın Kapadokya destinasyonunda uygulanması, 
veri toplama sürecinin yılın belirli bir dönemini kapsaması ve Türkiye’yi Uzak 
Doğu’dan ziyaret eden turistleri kapsaması araştırmanın sınırlılıklarıdır. Araştırmanın 
uygulandığı destinasyon ve/veya turizm pazarı değiştirilerek sonuçların 
karşılaştırılması; estetik dışında yer alan deneyimsel değer faktörlerinin (eğlence, kaçış, 
sosyal etkileşim, ekonomik değer, verimlilik, eğitim, mükemmellik) derinlemesine 
incelenerek literatürün zenginleştirilmesi gelecekteki çalışmalara önerilmektedir. 
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Extensive Summary 
 
Introduction 

 
Tourism action is commonly referred to as being a process established on 

experiences. The Maslow’s hierarchy of needs can be seen as being closely related to 
the hierarchy of experience within the experiential marketing approach as they both 
came into being in the postmodernism era. Together with the increase in quality of life 
standards, experiential values have also come into prominence more as part of touristic 
consumption. Customers enjoy their consumption experiences using physical, mental, 
emotional, social and spiritual actions. Tourism products are supposed to cover all 
aspects of consumer needs to achieve postmodern consumption aims. According to 
Hirshman and Holbrook (1982) hedonic aspects of consumption relate to fantasies 
feelings and fun. As a result of this experiential consumption   customers expect to feel 
that tourism establishments should create various forms of touristic theatre within which 
they, as tourist, can act out their desires of fantasy and fun. It follows that tourism 
establishments should essentially serve their customers with more experiential themes 
than their more conservative expectations. At the end of the consumption they should be 
made to feel that they experienced suprisingly more unforgetable times than they had 
originally envisaged (Aho, 2001). 

An aesthetic aspect of consumption is one of the experiential value dimensions. 
Aesthetic value has psychological, economical and sociological perspectives (Zhang, 
2008). The experiential value model of Pine and Gilmore (1999) consists of the 
following experiential value dimensions: entertainment, education, esthetics and escape; 
The Schmitt (1999) model has different ones within it namely:  sensory, affective, 
cognitive, behavioural and relational dimesion; Holbrook (1994) on the other hand 
listed: esthetics, play, excellence, efficiency, esteem, politics, morality and spirituality 
as his dimensions. Sheth, Newman and Gross (1991) have within their list: functional, 
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conditional, social and epistemic dimensions. As we see this group of asthetic 
dimensions  is one of the most  important parts of  experiential consumption. 

Aesthetic value has become popular in the postmodern era and Aestheticm is now 
considered as being one of the most important, effective and enhancing core touristic 
products. The purpose of the study was to determine the aesthetic value of tour 
operators touristic products who are the wholesalers within the tourism industry in order 
to clearly high light the crucial impact of aesthetic value on customer satisfaction.  

 
Methodology 
 
The aim of this study was to measure the aesthetic value of tour operators’ 

touristic products. The Aesthetic Value Scale was used to measure: a souvenir shop, 
museum, hotel, restaurant and the transportation used within the tour operators’package 
tour. This was performed as a one day evaluation. 

The universe of the study was a group of Far East tourists who visited Turkey. In 
2012 the Ministry of Culture and Tourism reported that Japan, South Korea, China, 
Indonesia, India, Singapore, Malaysia, Thailand, Bangladesh, and Pakistan were the 
most prominent Far Eastern countries that visited Turkey. The choosen sample of the 
study was limited to Japanese, South Korean and Chinese tourists which were reported 
as being the countries that visited the Capadoccia Region the most between February 
and April 2013. The aim of selecting the Far Eastern Tourist was to measure their 
aesthetic value behavioural trends because: (1) Capaodocia is one of the most popular 
golden destination of the Japanese, South Korean and Chinese tourist (2) An increasing 
number of far eastern tourists have visited Turkey for their cultural vacational tour (3) 
The Far Eastern Market especially China is estimated to become one of the largest 
tourism markets in the World (4) The Far Eastern culture behaviour, as a general rule 
chooses, tour operators as their desired method of touring   (5)Similarly, tour operators 
are choosen by them because of the fact that they possess this form of touristic 
behaviour  (6) The Far Eastern Geographical distance to Turkey dictates that tourists 
within these countries almost without exception use tour operator. According to the 
official tourist arrival numbers collated by the Cultural And Tourism Ministry Report 
203592 Japanese, 159084 South Korean, 114582 Chinese tourists visited Turkey. 
Sekaran’s Sampling Table specifies that after 100,000 tourists have been recorded, 384 
samples must be completed. In this research 780 Japanese, South Korean and Chinese 
tourists came to Turkey using tour operators in between February and April and 2013. 
That number is sufficent to enable the Sekarans’ Sampling Tablet o be used. 
Convenience sampling, which is a non-probability sampling method was used. The 
study design included quantitative methology. An Aesthetic Value Scale was applied to 
the sample. 

The research had 5 hypothesis which are set out below: 
H1: Souvenir shops aesthetic experiential values have a positive effect on 

customer satisfaction. 
H2: Restaurants aesthetic experiential values have a positive effect on customer 

satisfaction. 
H3:Museums aesthetic experiential values have a positive effect on customer 

satisfaction. 
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H4: Hotel aesthetic experiential values have a positive effect on customer 
satisfaction. 

H5:Transportation aesthetic experiential values have a positive effect on customer 
satisfaction. 

 

Findings and Discussion 
 
An exploratory factor analysis, correlation and regression analysis was applied to 

evaluate the data. There were 43 Aesthetic value scale Items, 5 Customer satisfaction 
items employed for factor analysis. The Eigen Aesthetic Experiential values were as 
follows:  Souvenir Shops 21,500, Restaurants 3,772, Museums 3,029, Hotels 2,660 and 
Transportation 2,036. 

According to correlation analysis there is meaningful correlation between each 
aesthetic value experience and customer satisfaction. Correlation values between the 
souvenir shops aesthetic experiential values and customer satisfaction were represented 
as being r=514; restaurant aesthetic experiential values and customer satisfaction 
(r=,593); museum aesthetic experiential values and customer satisfaction (r=,607); hotel 
aesthetic experiential values and customer satisfaction (r=,591); transportation aesthetic 
experiential values and customer satisfaction (r=,617). According to result of the 
correlation analysis H1, H2, H3, H4 ve H5 hypothesis were accepted.  

The high point of Maslows Hierarchy of need is aesthetic. Customers want to 
have aesthetic value experiences from a tourism product. The need is for a different 
kind of tourism product and unique cultural behaviour. While a hotel’s aesthetic values 
appeal to a Sea-Sand and Sun tourists; Museums and transportation aesthetic values 
appeal to a cultural tourists.     
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Özet 

Destinasyon imajının dinamik ve değişken yapısı, onun sürekli olarak ölçülmesini 
ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu noktada bu çalışmanın temel amacı kültürel destinasyonlara yönelen turistlerin 
karakterlerini ve davranışlarını analiz etmek, ziyaretçilerin kültürel değer algıları ile 
destinasyon imajı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçtan yola çıkarak 2013 yılı 
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Eskişehir ilini kültür amaçlı ziyaret eden yabancı 
turistlere anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, frekans, aritmetik 
ortalama, güvenirlik, regresyon, bağımsız grup t testi, tek yönlü varyans analizli 
(ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların çoğunluğunun bilgi 
kaynağı olarak interneti kullandığı ve yeni kültürler keşfetmek için seyahat ettikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca destinasyon imajını en fazla etkileyen kültürel değerlerin 
duygusal değerler olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Kültürel Değerler, Destinasyon İmajı, Eskişehir.  

Abstract 
As the destination images being dynamic and changeable, continuous researches 

should be conducted in order to measure and progress the images in the context of 
tourism marketing. The aim of this study is to analyze the tourists’ characters and 
behaviors who direct through the cultural destinations and to determine the relationship 
between the visitors’ perceptions of cultural values and destination image. Based on 
this purpose, a questionnaire was held on the foreign cullture tourist who visited 
Eskisehir, chosen as the 2013 Turkish World Capital of Culture. The data obtained 
were evaluated using analysis methods such as frequency, arithmetic mean, reliability, 
regression, independent samples t-test, one-way variance analysis (ANOVA). The 
results obtain from these analysis have shown that many of the participants have used 
internet as a source of information and travelled to explore new cultures. On the one 
hand the most affecting cultural values of the destination image was emotional values.  
Key Words: Cultural Values, Destination Image, Eskisehir. 
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Extensive Summary 

 
Introduction 
Destination image is the mental presentations of the individual’s knowledge, 

feelings and impressions related to a destination (Crompton, 1979). Previous studies 
show that the destination images effect the quality of trip, tourists future behavior and 
purchasing process, their individual perceptions, their destination choices, their 
satisfaction the through the destination and recommend intentions (Baloglu and 
McCleary, 1999; Tapachai and Waryszak, 2000; Gallarza et al. 2002; Beerli and Martin, 
2004; Ibrahim and Gill, 2005; Chen and Tsai, 2007; Chi and Qu, 2008; Vela, 2009; Qu 
et al. 2011; Choi et al. 2011). Therefore, the positive perceived destination images are 
important critically. Avcıkurt (2005) divides the destination image into three; (a) the 
image that was consisted by the main values of the region, (b) evoked image that was 
created by the sales effort, (c) image based on the knowledge and experience after the 
visitations. In this context, the attractions of the destinations affect the destination image 
on the base of the cognitive and the affective dimensions through the destinations before 
and after the visitations. In the literature it was noted that destination image is a concept 
that derived from the cognitive and affective interpretation/evaluation (Gartner, 1993; 
Baloglu and Brinberg, 1997; Baloglu and McClearly, 1999; Uysal, Chen and Williams, 
2000; Baloglu and Mangaloglu, 2001; Hosany, Ekinci ve Uysal, 2006; Martin and 
Bosque, 2008; Vela, 2009), and these cognitive/affective contents are seen as the 
indicator of the destination image (Baloglu and McClearly, 1999; Uysal, Chen and 
Williams, 2000; Baloglu and Mangaloglu, 2001). While cognitive contents consist of 
the faith and the knowledge about the physical characteristics of the destinations, 
affective contents consist of the feelings according to the destination attributes and 
physical structures (Baloglu and McClearly, 1999). With this new approach, 'natural 
attractions, cultural heritage, tourist structures and the atmosphere’ consist of the base of 
the destination image which should be thought as a multi-dimensional phenomenon. In 
this context, the touristic attractions of destinations firstly affect the cognitive images of 
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destinations, and then the affective images, and the memorability of the destinations 
with the holistic approach.  

The Goals and Methodology of the Research 
The aims of this study are to analyze the tourists’ characters and behaviors who 

direct through the cultural destinations, to identify the information source of the tourist 
and travel motivations through the cultural destinations and to determine the 
relationship between cognitive and emotional values and destination image. With these 
aims, a search was conducted on the tourists who visited Eskisehir, Turkish World 
Capital of Culture with the scale that was formed by Vela (2009) in order to determine 
the cognitive and the affective variables in the cultural destinations. The data was taken 
by the questionnaire and it was composed of the following five parts: socio-
demographic items, items for determining the information sources related to Eskisehir, 
the motivation factors through the cultural destinations, items for determining the 
cognitive and the affective variables through the cultural destinations and visit intention. 
Data was statistically analyzed by using the SPSS statistic programme.  

The survey was conducted in Eskisehir on tourist who accommodated at least one 
night. The universe of the search was limited to Eskisehir, because it was chosen the 
Turkish World Capital of Culture in 2013. The questionnaire was administered between 
the months of May and September in 2013. Firstly, respondents were asked if they 
visited Eskisehir before or not and the ones who answered positively were included to 
the search. At the end of the search time a total of 300 questionnaires were collected, 
but 282 questionnaires were analyzed after the elimination of the missing ones. 

Findings and Discussion  
From the result of the research that was held to determine the tourists behavior 

and analyze the effect of the cultural values on the image of the cultural destination, it 
was seen that majority of the participants were man and between the ages of 45-54. The 
majority of participants were at the university graduation level and employers. 
American and German nationality also consisted of the majority. This situation shows 
us that tourists coming to Eskisehir have high level of education and high income. 
Moreover, it was founded that majority of the respondents has never been in Eskisehir 
before. However, almost half of the respondents stated that they want to come back to 
Eskisehir. The positive intentions of the participants are important to ensure the 
customer loyalty. For those people, the hotel management could use the frequent user 
programs application; communicate often in order to invite them again to Eskisehir and 
Turkey with their family or friends. 

It has been determined that the majority of the participants use the internet for the 
information sources. For this reasons especially, for the advertisement of the Eskişehir 
the usage of the internet is very important. Cause anyway the newly tourists are looking 
for the current information from the internet. When it is looked for the distribution of 
participants' motivation to travel for cultural tourism, it has been determined that the 
most important travel motivation is "to discover new cultures". However, the "to visit 
the fashionable places", "exploring new places" "to meet with new friends" and "to go 
comfortable places" are the other important travel motivation for the participants. For 
these reasons, it should be emphasized that Eskişehir is an ideal destination that should 
be visited for exploring new cultures, new places, new friends with high quality of 
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service and comfortable tourism business in the context of promotion and marketing 
efforts. 

The most important statement in the context of the cognitive value dimension has 
turned out to be the "well-maintained and clean places". In addition to this, “the friendly 
and hospitable local people", "places protect the cultural heritage", "the places with 
cultural and historic buildings open for the public" and "the buildings with beautiful and 
harmonious architecture” also seems to be important. In the affective value dimension, 
the most important expressions are "a sense of peace and relaxation" and "the feeling of 
renewable energy". In addition, "friendly welcoming in the restaurants", "sense of 
personal and intellectual development" and "not being tricked and using the time 
appropriately” also seems to be important for the participants. It should be suggested 
that the statements above must be specially emphasized in the context of the promotion 
and marketing efforts  

Another finding that was founded in this search is that the cognitive values have 
important effects on the formation of the affective image. The cognitive and the 
affective images both have effects on the holistic destination images. These findings 
were supported by the searches that were held by Gartner (1993), Baloglu and Brinberg 
(1997), Baloglu and McClearly (1999), Uysal et al. (2000), Baloglu and Mangaloglu 
(2001), Hosany et al. (2006), Martin and Bosque (2008), Vela (2009). Moreover, it was 
determined that the motivation factors have positive effects on the destination image. 
These findings were supported by the searches held by Um and Crompton (1990), Stern 
and Krakover (1993), Beerli and Martin (2004), Fern and Walls (2012). It was also 
founded that the information sources and the personal factors have not an important 
effects on the destination image on the contrary to searches by Gartner (1993), Baloglu 
and McClearly (1999), Taşçı et al. (2007) and Vela (2009). With these findings, it is the 
last point that the destination operators should analyze the destination image process. 
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Özet 

Destinasyon imajının dinamik ve değişken yapısı, onun sürekli olarak ölçülmesini 
ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve araştırmalar yapılmasını gerekli kılmaktadır. 
Bu noktada bu çalışmanın temel amacı kültürel destinasyonlara yönelen turistlerin 
karakterlerini ve davranışlarını analiz etmek, ziyaretçilerin kültürel değer algıları ile 
destinasyon imajı arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu amaçtan yola çıkarak 2013 yılı 
Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Eskişehir ilini kültür amaçlı ziyaret eden yabancı 
turistlere anket uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, frekans, aritmetik 
ortalama, güvenirlik, regresyon, bağımsız grup t testi, tek yönlü varyans analizli 
(ANOVA) kullanılmıştır. Araştırma sonucunda katılımcıların çoğunluğunun bilgi 
kaynağı olarak interneti kullandığı ve yeni kültürler keşfetmek için seyahat ettikleri 
sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca destinasyon imajını en fazla etkileyen kültürel değerlerin 
duygusal değerler olduğu tespit edilmiştir.  
Anahtar Kelimeler: Kültürel Değerler, Destinasyon İmajı, Eskişehir.  

Abstract 
As the destination images being dynamic and changeable, continuous researches 

should be conducted in order to measure and progress the images in the context of 
tourism marketing. The aim of this study is to analyze the tourists’ characters and 
behaviors who direct through the cultural destinations and to determine the relationship 
between the visitors’ perceptions of cultural values and destination image. Based on 
this purpose, a questionnaire was held on the foreign cullture tourist who visited 
Eskisehir, chosen as the 2013 Turkish World Capital of Culture. The data obtained 
were evaluated using analysis methods such as frequency, arithmetic mean, reliability, 
regression, independent samples t-test, one-way variance analysis (ANOVA). The 
results obtain from these analysis have shown that many of the participants have used 
internet as a source of information and travelled to explore new cultures. On the one 
hand the most affecting cultural values of the destination image was emotional values.  
Key Words: Cultural Values, Destination Image, Eskisehir. 
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Giriş 
Destinasyon imajı, bireylerin bir destinasyon hakkındaki bilgilerinin, duygularının 

ve izlenimlerinin zihinsel sunumlarıdır (Crompton, 1979). Bir başka tanıma göre ise 
destinasyon imajı, bireylerin destinasyon niteliklerine yönelik edindikleri algılardır 
(Echtner ve Ritchie, 1991). Milman ve Pizam (1995) ise destinasyon imajını görüntüsel 
ve zihinsel etki olarak tanımlamaktadır. Avcıkurt (2005) da, turistik yer ya da 
destinasyon imajını, belli bir yer hakkında sahip olunan nesnel bilgilerin, izlenimlerin, 
önyargıların, hayallerin ve duygusal düşüncelerin ifadesi olarak tanımlamaktadır. 
Önceki çalışmalarda destinasyon imajının turistlerin satın alma sürecini, bireysel 
algılarını, gelecek davranışlarını, gezi kalitesini, destinasyon seçimlerini, destinasyona 
yönelik tatminlerini, destinasyona yönelik sadakatlerini ve tavsiye etme eğilimlerini 
etkilediği ortaya çıkmıştır (Baloglu ve McCleary, 1999; Tapachai ve Waryszak, 2000; 
Gallarza, Saura ve Garcia, 2002; Beerli ve Martin, 2004; Ibrahim ve Gill, 2005; Chen 
ve Tsai, 2007; Chi ve Qu, 2008; Vela, 2009; Qu, Kim ve Im, 2011; Choi, Tkachenko ve 
Sil, 2011).  

Turistik destinasyonlar, yoğun rekabet ortamında daha çok turist çekebilmek için 
pazarlama çabalarını geliştirmekle, ürünlerini ve hizmetlerini ekonomik, kültürel ve 
sosyal boyutlarıyla turistlerin zihninde en iyi konumlandırmayı yapmakla sorumludurlar 
(Beerli ve Martin, 2004, s. 623). Fayeke ve Crompton (1991), destinasyonların 
tanıtılmasındaki temel amacın potansiyel turistleri ürünü almaya istekli hale getirmek 
olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, turistik aktivite ve çekicilikleri ile birlikte 
destinasyon imajlarının oluşumunda etkili olan değerlerin anlaşılması, destinasyon 
yöneticilerinin temel uğraşları haline gelmektedir. Literatürde destinasyon imajının, 
bilişsel ve duygusal değerlendirme neticesinde elde edilen bir kavram olduğu 
vurgulanmakta (Gartner, 1993; Baloglu ve Brinberg, 1997; Baloglu ve McClearly, 
1999; Uysal, Chen ve Williams, 2000; Baloglu ve Mangaloglu, 2001; Hosany, Ekinci 
ve Uysal, 2006; Martin ve Bosque, 2008; Vela, 2009) ve bilişsel ve duygusal değerler 
de destinasyon imajının göstergesi olarak kabul edilmektedir (Baloglu ve McClearly, 
1999; Uysal, Chen ve Williams, 2000; Baloglu ve Mangaloglu, 2001). Gartner (1993), 
imaj oluşumu teorisinde en iyi bilinen değerleri üçe ayırmaktadır; (1) Bilişsel değerler; 
destinasyonların nitelikleri ile ilgili içsel kabul edilen değerlerdir. (2) Duygusal 
değerler; güdüler ve destinasyondan elde edilen duygularla ilgili değerlerdir. (3) 
Davranışsal değerler; bilişsel ve duygusal değerlendirmelerden sonra yapılan hareketler 
ve davranışlarla ilgili değerlerdir (Gartner, 1993, s. 193). Bilişsel değerler, 
destinasyonlardaki fiziksel nitelikler hakkındaki inanç ve bilgiden meydana gelirken, 
duygusal değerler ise destinasyondaki niteliklere ve sosyal yapılara karşı oluşan 
duygulardan oluşmaktadır (Baloglu ve McClearly, 1999, s. 870). İmajlar, objelerin 
bilişsel değerlendirilmesi ile oluşurken, duygusal değerlendirmeler ise bilişsel cevaplar 
ile oluşmaktadır ve bütünsel imaj da bilişsel ve duygusal değerlendirmeler neticesinde 
edinilmektedir (Baloglu ve McClearly, 1999). Beerli ve Martin (2004), duygusal 
imajları, bir yerin insanlar üzerinde yarattığı duygular olarak ifade etmektedir ve 
insanlar sahip oldukları duygular ile destinasyonları değerlendirmektedirler. Hosany, ve 
diğerleri (2006) tarafından yapılan çalışmada, destinasyon imajı ve destinasyon kişiliği 
arasında bir ilişki olduğu ve destinasyon kişiliğini açıklamada duygusal destinasyon 
imajının daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bilişsel değerler ise destinasyonların sahip 
olduğu çekiciliklere ve kaynaklara karşılık gelen bir dizi nitelikler ile 
değerlendirilmektedir (Stabler, 1995). Bu yaklaşımla destinasyon imajının ve bu imajın 
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algısal temelini oluşturan ‘doğal çekicilikler, kültürel miras, turistik yapılar ve atmosfer’ 
ile birlikte çok boyutlu bir kavram olarak düşünülmesi gerekmektedir (Martin ve 
Bosque, 2008). Bu bağlamda destinasyonların sahip olduğu turistik çekicilikler bütünsel 
olarak destinasyonların bilişsel imajını, algısal imajını ve destinasyonların 
hatırlanabilirliğini etkilemektedir. Alhemoud ve Armstrong (1996), turistik çekicilikleri; 
doğal çekicilikler (orman, nehir vb.), tarihi çekicilikler (kale, harabe vb.), kültürel 
çekicilikler (müze, festival, el sanatları vb.) ve yapay çekicilikler (temalı parklar vb.) 
olmak üzere dört kategoriye ayırmaktadır. Kim (1998), destinasyonun iklim, alt ve üst 
yapı, hizmet, doğal ve kültürel çekicilikler faktörlerinden oluşan karmaşık bir ürün 
olarak görülebileceğini vurgulamaktadır. Coshall (2000) da kültürel değerleri, 
destinasyonlara yönelik turist akışını etkileyen faktörler arasında göstermektedir. Beerli 
ve Martin (2004) de, destinasyon imajını etkileyen çekicilik ve nitelikleri dokuz boyutta 
sınıflandırmaktadır. Bu boyutlar; a) doğal kaynaklar (iklim, kumsal, flora ve fauna vb.), 
b) kültür, tarih ve sanat (müzeler, tarihi yapılar, anıtlar, festivaller, konserler, el 
sanatları, folklor, din, gelenekler), c) genel altyapı (yol, havaalanı vb.), d) turistik 
altyapı (otel, restoran, bar vb.), e) politik ve ekonomik faktörler (politik istikrar, 
güvenlik, ekonomik gelişme vb.), f) doğal çevre (manzara, temizlik vb.), g) sosyal çevre 
(misafirperverlik ve arkadaşcıl yerliler vb.), ı) mekan atmosferidir (lüks, moda, mistik, 
egzotik vb.). Bu boyutların varlığı turistlerde yüksek beklentiler oluşturmaktadır. Ancak 
Kim’in (1998) vurguladığı gibi geniş bir çekicilik yelpazesine sahip olsa dahi bazı 
destinasyonlar, tanıtım başarısızlığı yüzünden turizm potansiyellerini harekete 
geçirmekte başarısız olmaktadırlar ve bunun için de psikolojik ve algısal değer 
kapsamında destinasyon imajları, potansiyel turizm aktiviteleri ve çekicilikleri ile 
birlikte değerlendirilmelidir. Martin ve Bosque (2008), destinasyon imajının bireylerin 
psikolojik faktörleri ile etkilenen uyarıcı süreç dahilinde, bireylerin zihnine yansıdığını 
vurgulamaktadır. Martin ve Bosque (2008) tarafından yapılan araştırmada bilişsel ve 
duygusal değerlerin destinasyon imajı üzerinde etkisinin olduğunu ortaya çıkmıştır. Bu 
yaklaşımla bilişsel ve duygusal değerler, destinasyonların algılanan imajlarını 
oluşturmaktadır. Bu çalışmada da kültürel değerler bilişsel ve duygusal boyutlarıyla ele 
alınmış ve destinasyon imajı arasındaki ilişki belirlenmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda 
bu araştırmanın ilk üç hipotezi;  

“H1: Bilişsel değerler, duygusal değerlerin oluşumunu etkiler.” 

“H2: Bilişsel değerler, destinasyon imajı oluşumunu etkiler.”  

“H3: Duygusal değerler, destinasyon imajı oluşumunu etkiler.” şeklinde 

belirlenmiştir.  

Bilişsel ve duygusal değerlerin yanında bilgi kaynakları da turistik destinasyon 
imajının oluşumunda önemli rol oynamaktadır (Vela, 2009). Çünkü turistlerin görüşleri 
ve yorumları diğer insanların deneyimleri/değerlendirmeleri ve genel 
bilgilendirme/tanıtım kampanyaları ile inşa edilmektedir (Prebensen, 2007). Gartner 
(1993), destinasyon imajını oluşturan bilgi kaynaklarını organik ve ikna edici olmak 
üzere iki gruba ayırmaktadır. Organik kaynaklar kitaplar, okul, haberler, filmler, 
destinasyon ziyaretleri gibi destinasyonu tanıtmada menfi amaçlara dayanmayan 
kaynaklar tarafından oluşurken, ikna edici kaynaklar ise destinasyon yöneticileri 
tarafından sunulan ve pazarlama mesajı içeren seyahat broşürleri, reklamlar, posterler, 
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videolar ve internet gibi bilgi kaynaklarından oluşmaktadır (Stepchenkova ve Morrison, 
2005). Um (1993), destinasyon imajının algısal değerlendirmeler neticesinde sembolik 
(medya kanalı ile yapılan tanıtım çabaları) ve sosyal uyarıcılar (arkadaş-eş dost 
tavsiyesi, ağızdan ağıza iletişim) gibi dışsal faktörlerden oluştuğunu vurgulamaktadır. 
Gartner (1993) da dışsal faktörlerin algısal imaj üzerinde etkiliyken duygusal imaj 
üzerinde etkisiz olduğunu belirtmektedir. Baloglu ve McClearly (1999) de, turistlerin 
destinasyona yönelik bilgi kaynaklarının çeşidi ve çokluğunun algısal imaj üzerinde 
etkili olduğunu ve algısal değerlendirmelerin de duygusal değerler üzerinde tatil 
güdülerinden daha çok etkili olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Yine aynı araştırmada 
Baloglu ve McClearly (1999), arkadaş ve akraba tavsiyesinin turistik imaj oluşumunda 
en etkili kaynak olduğunu tespit etmişlerdir. Taşçı ve diğerleri (2007) de, 
araştırmalarında destinasyon imajlarının tanıtım çabaları ile değişebileceğini 
saptamışlardır. Bu bağlamda bu araştırmanın dördüncü hipotezi; 

 “H4: Bilgi kaynakları, destinasyon imajı oluşumunu etkiler.” olarak 

belirlenmiştir. 

Bilişsel ve duygusal değerler ya da bilgi kaynakları kadar ziyaretçilerin seyahat 
motivasyonlarının da destinasyon imajının oluşumunda etkili olduğu görülmektedir. 
Fern ve Walls (2012), turistlerin seyahate katılım ve ilgi derecelerinin destinasyon algısı 
üzerinde doğrudan etkisi olduğunu vurgulamaktadırlar. Araştırmalarda güdü 
faktörlerinin algısal destinasyon imajı oluşumunda etkili olduğu ortaya çıkmıştır (Um 
ve Crompton, 1990; Stern ve Krakover, 1993; Beerli ve Martin, 2004). Bu bağlamda 
kişisel faktörler (cinsiyet, yaş vb.) ve psikolojik faktörler (güdü, yaşam tarzı, değerler 
vb.) bireylerin bilişsel algılarını ve değerlendirmelerini etkilerken bireyler, 
destinasyonlarla ilgili imajların oluşumunu kendileri oluşturmaktadır. Baloglu ve 
McClearly (1999) de destinasyon imajının oluşumunda uyarıcı (fiziksel obje ve önceki 
deneyimler) ve kişisel (yaş, cinsiyet gibi sosyal faktörler ve psikolojik karakterler) 
faktörlerin önemli rol oynadığını belirtmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın beşinci 
ve altıncı hipotezi; 

“H5: Seyahat motivasyonları, destinasyon imajının oluşumunu etkiler.”  

“H6: Kişisel faktörler (H6a: cinsiyet, H6b: yaş, H6c: eğitim), destinasyon imajının 

oluşumunu etkiler.” olarak belirlenmiştir. 

Yöntem 
Bu araştırmanın amacı; kültürel destinasyonlara yönelen yabancı turistlerin 

karakterlerini ve davranışlarını analiz etmek, ziyaretçilerin Eskişehir’de kültürel 
destinasyon imajı oluşumunu etkileyen bilişsel ve duygusal değer algılarını 
belirlemektir. Bu amaçlar doğrultusunda Vela’nın (2009) kültürel destinasyonlara 
yönelik bilişsel ve duygusal değerlerin belirlenmesi amacıyla oluşturduğu ölçek soruları 
temel alınmıştır. Araştırmanın evrenini kültür amaçlı Eskişehir ilini ziyaret eden ve en 
az bir gece konaklama yapan yabancı turistler oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninin 
Eskişehir olarak sınırlandırılmasının nedeni Eskişehir ilinin 2013 yılında Türk Dünyası 
Kültür Başkenti olarak seçilmiş olmasıdır. 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen “Türk 
Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları 10. Zirve Toplantısı" sırasında önerilen “Türk 
Dünyası Kültür Başkenti” uygulaması oy birliği ile kabul edilmiştir. Bu karar 
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doğrultusunda 2011 yılında  “Astana 2012 Türk Dünyası Kültür Başkenti” seçilerek  
yürürlüğe girmiş ve 2013 yılı için Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Eskişehir 
seçilmiştir. 2012 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti olan Astana 24 Şubat 2012 
Açılış Galası ile başlattığı etkinliklerini, 30 Kasım 2012 Kapanış Töreni ile Türk 
Dünyası Kültür Başkenti bayrağını Eskişehir'e devretmiştir (www.eskisehir2013.org.tr). 
Ancak araştırma kapsamında Eskişehir’e gelen yabancı turistlerin tamamına ulaşmak 
zaman ve maliyet açısından mümkün olmadığı için örnekleme yapılması zorunlu 
görülmüştür. Bununla birlikte kültür amaçlı ziyaret eden yabancı turistler bu 
araştırmanın kapsamına girdiğinden dolayı tesadüfî olmayan örnekleme yöntemlerinden 
biri olan yargısal örnekleme metodu kullanılmıştır.  Araştırmaya katılmayı kabul eden 
turistlere öncelikle Eskişehir ziyaretleri sırasında herhangi turistik ve kültürel bir çekim 
noktasını ziyaret edip etmedikleri sorulmuştur. Olumlu yanıt verenler anket formunu 
cevaplandırmıştır. 2013 yılı Mayıs ve Eylül ayları arasında kültür amaçlı Eskişehir ilini 
ziyaret eden yabancı turistlerle yapılan görüşmeler sonucunda toplam 300 anket elde 
edilmiştir. Bu anketlerin belirli bir kısmı yeterli veri ve anlamlılığa sahip olmadığı ve 
büyük önem arz eden soruların cevaplanmadığı için 18 anket değerlendirme dışı 
bırakılmıştır. Dolayısıyla yapılan analizler 282 anket formu kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir.  

Araştırmada birincil verilerin elde edilmesi amacıyla en yaygın veri toplama 
yöntemlerinden biri olan anket tekniği kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket 
formu beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm araştırmaya katılan yabancı turistlerin 
sosyo-demografik özelliklerini tespit etmeye yönelik sorulardan oluşmakta ve bu 
bölümde toplam 9 soru yer almaktadır. Sosyo-demografik sorular ile katılımcıların; 
cinsiyeti, yaşı, eğitim durumu, mesleği, milliyeti, daha önce Türkiye’ye gelme durumu, 
Türkiye’ye kaçıncı gelişi, daha önce Eskişehir’e gelme durumu ve Eskişehir’e kaçıncı 
gelişi ile ilgili bilgilerine ulaşmak amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan yabancı turistlerin 
sosyo-demografik özelliklerinin belirlenmesi amacıyla anket formunda kapalı uçlu 
sorular kullanılmıştır. Anket formunun ikinci bölümünde ise turistlerin Eskişehir’e 
tekrar gelme niyetlerini ölçmek amacıyla tek bir soruya yer verilmiş ve orijinal anket 
formunda olduğu gibi katılımcılardan dört cevap seçeneğinden bir tanesini seçmeleri 
istenmiştir (1= Kesinlikle Hayır; 2= Muhtemelen Hayır; 3= Muhtemelen Evet, 4= 
Kesinlikle Evet). Anket formunun üçüncü bölümünde; yabancı turistlerin Eskişehir ile 
ilgili bilgi kaynaklarını tespit etmeye yönelik ifadeler bulunmaktadır. Bu bölümde 
toplam 10 ifade yer almaktadır. Anket formunun dördüncü bölümünde; yabancı 
turistlerin kültür turizmine yönelik seyahat motivasyonlarını tespit eden ifadeler yer 
almaktadır. Bu bölümde toplam 19 ifade yer almaktadır.  

Anket formunun son bölümünde ise yabancı turistlerin kültürel destinasyonlara 
yönelik bilişsel ve duygusal değer algılarını belirlemeyi amaçlayan, 34 ifadeden oluşan 
bir ölçek yer almaktadır. Turistlerin kültürel destinasyonlara yönelik bilişsel ve 
duygusal değer algılarının belirlenmesinde daha önce Vela (2009) tarafından kullanılan 
ölçekten yararlanılmıştır. Orijinal ölçeğin güvenilirlik değeri (Cronbach Alpha 
Katsayısı) 0,915 olarak tespit edilmiştir. Anket formu orijinalinde olduğu gibi İngilizce 
olarak hazırlanmıştır. Çalışma metninin Türkçe olması nedeniyle anket formunda yer 
alan ifadelerin İngilizce’den Türkçe’ye tercümesi geri çeviri (back translation) tekniği 
uygulanarak yapılmıştır. Geri çeviri tekniği, orijinalinden hedef dile çevrilmiş olan 
ölçeğin tekrar orijinale geri çevrilmesini kapsamaktadır (Hançer, 2003). Ülkelerarası dil 
farklılıklarından ve sektörel farklılıklardan dolayı algı farklılıkları oluşabileceğinden, 
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ifadelerin güçlendirilmesi ve daha anlaşılır duruma getirilmesi gerekliliği bu tekniğin 
kullanılmasına neden olmuştur (Avcı, 2011). Turistlerin Eskişehir ile ilgili bilgi 
kaynaklarının, kültür turizmine yönelik seyahat motivasyonlarının ve kültürel 
destinasyonlara yönelik bilişsel ve duygusal değer algılarının belirlenmesi amacı ile 
oluşturulan ölçeklerde yer alan ifadelerin tamamı 7’li likert ölçeğine göre 
ölçeklendirilmiştir (1= Hiç Katılmıyorum; 2= Katılmıyorum; 3= Biraz Katılmıyorum; 
4= Kararsızım; 5= Biraz Katılıyorum; 6= Katılıyorum; 7= Tamamen Katılıyorum). 
Araştırmanın analizlerinin gerçekleştirilmesinde SPSS 16.0 paket programı 
kullanılmıştır. 

Bulgular  
Analizlerde öncelikle katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre 

dağılımları frekans analizleri ile değerlendirilmiştir. Katılımcıların demografik 
özellikleri Tablo 1’de verilmektedir.  

Tablo 1. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özellikleri 

 n %  n % 
Cinsiyet Milliyet 
Erkek 222 78,7 Amerikalı 88 31,2 
Kadın 60 21,3 İngiliz 31 11 
Toplam 282 100 Alman 73 25,9 
Yaş İspanyol 18 6,4 
16-24 yaş 34 12,1 Rus 15 5,3 
25-34 yaş 78 27,7 Diğer 57 20,2 
35-44 yaş 36 12,8 Toplam 282 100 
45-54 yaş 85 30,1 Daha önce Türkiye’de bulunma durumu 
55-64 yaş 37 13,1 Evet 196 69,5 
65 yaş ve üzeri 12 4,3 Hayır 86 30,5 
Toplam 282 100 Toplam 282 100 
Eğitim Daha önce Türkiye’de kaç defa bulunduğu 
İlköğretim - - 2 49 17,4 
Orta öğretim 55 19,5 3 62 22 
Lise 82 29,1 4 26 9,2 
Üniversite 145 51,4 5 ve üzeri 59 20,9 
Toplam 282 100 Toplam 196 69,5 
Meslek Daha önce Eskişehir’de bulunma durumu 
Memur 29 10,3 Evet 128 45,4 
İşçi 25 8,9 Hayır 154 54,6 
Öğrenci 40 14,2 Toplam 282 100 
İşveren 88 31,2 Daha önce Eskişehir’de kaç defa bulunduğu 
Emekli 11 3,9 2 60 21,3 
Esnaf 53 18,8 3 41 14,5 
Ev hanımı  19 6,7 4 4 1,4 
Diğer 10 3,5 5 ve üzeri 23 8,2 
Eksik veri 7 2,5 Toplam 128 45,4 
Toplam 282 100    

Eskişehir’i tekrar ziyaret etme niyeti 
Kesinlikle Hayır    - - 
Muhtemelen Hayır    23 8,2 
Muhtemelen Evet    122 43,3 
Kesinlikle Evet    137 48,6 
Toplam    282 100 

Tablo 1’e göre katılımcıların %78,7’i erkek, %21,3’ü kadındır. Katılımcıların 
%30,1’inin 45-54 yaş, %27,7’sinin 25-34 yaş, %13,1’inin 55-64 yaş, %12,8’inin 35-44 
yaş, %12,1’inin 16-24 yaş aralığında ve %4,3’ünün 65 yaş ve üzerinde olduğu 
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görülmektedir. Üniversite mezunu olan katılımcıların oranı %51,4, lise mezunu 
olanların oranı %29,1 ve ortaöğretim mezunu olanların oranı ise %19,5’tir. 
Katılımcıların mesleklerine bakıldığında, %31,2’sinin işveren, %18,8’inin esnaf, 
%14,2’sinin öğrenci ve %10,3’ünün memur olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
%31,2’sinin Amerikalı, %25,9’unun Alman, %11’inin İngiliz, %6,4’ünün İspanyol ve 
%5,3’ünün Rus olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte katılımcıların %20,2’sinin 
diğer seçeneğini işaretledikleri görülmektedir. Diğer seçeneğini işaretleyenlerin 
milliyetleri ise, Avustralyalı, Avusturyalı, Bulgar, Çek, Çin, Japon, Hintli, İtalyan, Kore 
ve Polonyalı’dır. Katılımcıların %69,5’i daha önce Türkiye’de bulunduklarını, 
%20,9’unun daha önce Türkiye’de 5 ve daha fazla kez, %22’sinin 3 kez, %17,4’ünün 2 
kez ve %9,2’sinin 4 kez bulunduklarını ifade etmiştir. Katılımcıların %54,6’sının daha 
önce Eskişehir’de bulunmadığı, %45,4’ünün daha önce Eskişehir’de bulunduğu 
görülmektedir. Katılımcıların %21,3’ü daha önce Eskişehir’de 2 kez, %14,5’i 3 kez, 
%8,2’i 5 ve daha fazla kez ve %1,4’ü ise 4 kez bulunduğunu ifade etmiştir. 
Katılımcıların %48,6’sının Eskişehir’e tekrar gelme yönünde kesinlikle evet, 
%43,3’ünün ise muhtemelen evet cevabını verdikleri görülmektedir. 

Tablo 2. Katılımcıların Eskişehir’e Yönelik Bilgi Kaynaklarının Dağılımı 

Bilgi Kaynakları Ortalama 
önem* 

Standart 
Sapma 

 Internet  5,91 1,39 
Destinasyondaki turizm ofisi 5,07 1,85 
Rehber kitaplar 4,94 1,69 
Köşe yazıları ve haberler 4,88 1,70 
Kitle iletişim araçları 4,87 1,64 
Arkadaş ve akrabalar  4,79 1,94 
Turist rehberleri 4,77 1,87 
Seyahat acentaları 4,59 1,75 
Ülkedeki turizm ofisi 4,34 2,06 
Turizm Fuarları 3,93 2,06 

            * 7’li Likert Ölçeği kullanılmıştır (1= Hiç Katılmıyorum – 7= Tamamen Katılıyorum). 

Tablo 2’de katılımcıların Eskişehir’e yönelik bilgi kaynaklarının dağılımı 
verilmektedir. Katılımcıların bilgi kaynaklarına atfettikleri önem derecelerine göre 
oluşan “ortalama” değerlere bakıldığında, bazı maddelerin yüksek önem dereceleriyle 
öne çıktığı görülmektedir. Buna göre; 5,91 ortalama ile en yüksek ortalamaya sahip 
bilgi kaynağının internet olduğu tespit edilmiştir. Internet’i sırasıyla 5,07 ortalama ile 
destinasyondaki turizm ofisi, 4,94 ortalama ile rehber kitaplar, 4,88 ortalama ile köşe 
yazıları ve haberler ve 4,87 ortalama ile kitle iletişim araçları takip etmektedir. Bilgi 
kaynaklarının dağılımına bakıldığında en düşük ortalama sahip bilgi kaynağının turizm 
fuarları (3,93) olduğu görülmektedir.     

Tablo 3’te katılımcıların kültür turizmine yönelik seyahat motivasyonlarının 
dağılımı verilmektedir. Tablo 3’e bakıldığında bazı maddelerin daha fazla öneme sahip 
olduğu görülmektedir. Katılımcıların kültür turizmine yönelik seyahat motivasyonları 
arasında “yeni kültürler keşfetmek” ve “moda yerlere gitmek” ifadelerinin 6,13 
ortalama ile en yüksek öneme sahip ifadeler olduğu görülmektedir. Bu ifadelerden sonra 
en yüksek öneme sahip ifadelerin; “yeni yerler keşfetmek ( X =6,11)”, “yeni arkadaşlar 
edinmek ( X =5,90)”, “konforlu yerlere gitmek ( X =5,86)” ve “arkadaşlara rehberlik 
etmek ( X =5,77)”,  ifadeleri olduğu görülmektedir. Bununla birlikte katılımcıların 
seyahat motivasyonları arasında en düşük öneme sahip olan ifadelerin “arkadaşlarla 
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birlikte olmak ve eğlenmek ( X =4,98)”, “rutin dünyadan kaçış/uzaklaşmak ( X =4,90)” 
ve “sportif faaliyetlere katılmak ( X =4,42)”  ifadelerinin olduğu tespit edilmiştir.  

Tablo 3. Katılımcıların Kültür Turizmine Yönelik Seyahat Motivasyonları 

Seyahat Motivasyonları Ortalama 
önem* 

Standart 
Sapma 

Yeni kültürler keşfetmek 6,13 1,05 
Moda yerlere gitmek 6,13 1,05 
Yeni yerler keşfetmek 6,11 0,93 
Yeni arkadaşlar edinmek 5,90 1,45 
Konforlu yerlere gitmek 5,86 1,48 
Arkadaşlara rehberlik etmek 5,77 1,55 
Arkadaş ve akrabaları ziyaret etmek 5,66 1,79 
Manzarası güzel olan yerlere gitmek 5,63 1,64 
Entellektüel deneyimi artırma 5,63 1,37 
Tarihi zenginliği olan yerleri ziyaret etmek 5,48 1,81 
Doğayı keşfetmek 5,44 1,66 
Yiyecek satın almak 5,23 1,16 
Yeni tatlar keşfetmek 5,17 1,28 
Stresten kaçış 5,19 1,62 
Dinlenmek ve rahatlamak 5,12 1,70 
Hediyelik eşya satın almak 5,04 1,36 
Arkadaşlarla birlikte olmak ve eğlenmek 4,98 1,71 
Rutin dünyadan kaçış/uzaklaşmak 4,90 1,31 
Sportif faaliyetlere katılmak 4,42 2,00 

           * 7’li Likert Ölçeği kullanılmıştır (1= Hiç Katılmıyorum – 7= Tamamen Katılıyorum).  

Bilişsel ve duygusal kültürel değerlerin destinasyon imajı oluşumuna olan etkisini 
belirlemek amacıyla kullanılan ölçeğinin güvenilirliğinin (Cronbach Alpha) test 
edilmesi amacıyla güvenirlik analizi uygulanmıştır. İlgili ölçeğin güvenilirlik analizi 
sonucunda verilerin genel güvenilirlik değeri (Cronbach Alpha Katsayısı) 0,94 olarak 
tespit edilmiştir. Bu sonuç ölçeğinin yüksek derecede güvenirliğe sahip olduğunu 
göstermektedir (Ural ve Kılıç, 2005, s. 258). Ayrıca ölçeğinin alt boyutları ile ilgili 
olarak her bir boyutta yer alan ölçek maddelerinin güvenirlik analizleri yapılmıştır. 
Bilişsel değerler boyutunun güvenirlik değeri 0,91, duygusal değerler boyutunun 
güvenirlik değeri ise 0,86 olarak tespit edilmiştir. Ölçeğinin alt boyutlarının da yüksek 
derecede güvenirliğe sahip olduğu görülmektedir (Ural ve Kılıç, 2005, s. 258). 

Tablo 4’de bilişsel ve duygusal kültürel değer algılarının destinasyon imajı 
oluşumuna olan etkisini belirlemek amacıyla kullanılan ölçekte yer alan ifadelere ilişkin 
aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri sunulmaktadır. Destinasyon imajının 
oluşumunu meydana getiren bilişsel ve duygusal değerler orijinal ölçekteki Vela (2009) 
gibi kullanılmıştır ve üzerinde herhangi bir değişiklik ya da düzenleme yapılmamıştır.  
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Tablo 4. Bilişsel ve Duygusal Kültürel Değer Algılarına İlişkin Aritmetik Ortalama 

ve Standart Sapma Değerleri 

  Maddeler X  SS 

Bİ
Lİ

ŞS
EL

 D
EĞ

ER
LE

R
 

1 Tarihi ve kültürel zenginliği olan yerler 4,97 1,19 
2 Hem çevresel hem de kentsel kirliliği olmayan yerler 5,25 1,13 
3 Çekici manzarası olan yerler 5,28 1,25 
5 Arkadaş canlısı ve misafirperver olan yerel halk 5,85 0,87 
6 Çevre ile uyumlu kültürel özellikleri yansıtan konaklama imkanı olan yerler 5,59 0,97 
7 Bakımlı ve temiz olan yerler 5,88 0,70 
8 Güzel ve uyumlu mimarisi olan binalar 5,71 0,80 

9 Daha rahat ve eğlenceli konaklama imkanını yaratan bilgilendirme olanakları ve işaret 
levhaları 5,68 0,74 

11 Çok fazla turist olmayan sakin yerler 5,33 1,25 
13 Rahatlatıcı ve dinlendirici atmosfer 5,66 0,82 
14 Tam anlamıyla eski çağlara ait yerler 5,56 0,97 
15 Anıtsal çeşitlilik 5,51 1,08 
17 Sembolik binalar ve yapılar 5,65 1,00 
18 El sanatları, kültür ve folklorle ilgili eserlerinin sergilendiği müzeleri olan yerler 5,49 0,97 
19 Güzel bir kent dokusu olan yerler 5,58 0,92 
21 Halka açık, kültürel ve tarihi binaları olan yerler 5,71 0,82 
22 Kültürel mirasa değer veren yerler 5,84 0,89 
26 Güzel el sanatları ve yöresel yiyeceklerin bulunabileceği yerler 5,41 1,02 
27 Kaliteli yöre mutfağının tadılabileceği yerler 5,51 1,10 
29 Doğayla uyumlu ve imajıma uygun alışveriş mekanlarıyla harmanlanmış yerler 5,65 1,09 
30 Çocuklar için eğlence ve oyun alanlarının bulunduğu yerler 5,36 1,49 
32 Tarihi yapıların arasında özgürce ve huzurlu gezinebileceğim yerler 5,59 0,94 
33 İyi ve kaliteli bir turistik hizmet sunan yerler 5,48 1,16 

TOPLAM 5,54 1,00 

D
U

Y
G

U
SA

L 
D

EĞ
ER

LE
R

 4 Gerçekten farklı ve enerji veren bir ortamda dış dünyadan kopma hissi 5,43 1,07 
10 Tarihi yapıların arasında kaybolarak geçmişe gitme hissi 5,63 1,07 
12 Ödenen fiyatlarla ilgili tereddüt yaşamama hissi 5,44 1,11 
16 Otantik bir deneyim yaşamak hissi 5,53 1,00 
20 Barış ve huzur duygusu 5,77 0,79 
23 Alışveriş dükkânlarında iyi yaklaşımla karşılaşma hissi 5,67 0,92 
24 Restoranlarda iyi yaklaşımla karşılaşma hissi 5,73 0,83 
25 Kişisel ve entelektüel gelişim hissi 5,69 0,82 
28 Bitip tükenmeyecek enerji hissi 5,76 0,95 
31 Kandırılmama ve zaman kaybı yaşamama hissi   5,69 1,03 
34 Geçmişin mimarisine hayranlık uyandıracak yerler ve zamanın içinde gezinebilme hissi 5,60 1,04 

TOPLAM 5,63 0,96 
GENEL TOPLAM 5,58 0,98 

Tablo 4’e göre bilişsel değerler boyutunda en fazla ortalamaya sahip olan ifadenin 
“bakımlı ve temiz olan yerler” ( X =5,88) olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ifadeden sonra en 
yüksek öneme sahip diğer ifadelerin ise “arkadaş canlısı ve misafirperver olan yerel 
halk ( X =5,85)”, “kültürel mirasa değer veren yerler ( X =5,84)”, “halka açık, kültürel 
ve tarihi binaları olan yerler ( X =5,71)” ve “güzel ve uyumlu mimarisi olan binalar 
( X =5,71)” ifadelerinin olduğu görülmektedir. Bilişsel değerler boyutunda en az 
ortalamaya sahip ifadenin ise “tarihi ve kültürel zenginliği olan yerler” ( X =4,97) 
olduğu görülmektedir. Duygusal değerler boyutunda ise en fazla ortalamaya sahip olan 
ifadenin “barış ve huzur duygusu” ( X =5,77) olduğu ortaya çıkmıştır. Bu ifadelerden 
sonra en yüksek öneme sahip diğer ifadeler ise; “bitip tükenmeyecek enerji hissi” 
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( X =5,76) “restoranlarda iyi yaklaşımla karşılaşma hissi ( X =5,76)”, “kişisel ve 
entelektüel gelişim hissi ( X =5,69)” ve “kandırılmama ve zaman kaybı yaşamama hissi 
( X =5,69)”dir. En az öneme sahip ifadenin ise; ( X =5,43) ortalama ile “gerçekten 
farklı ve enerji veren bir ortamda dış dünyadan kopma hissi” olduğu tespit edilmiştir. 
Bununla birlikte destinasyon imajının oluşumunda en fazla öneme sahip olan boyutun 
( X =5,63) ortalama ile duygusal değerler boyutu olduğu ortaya çıkmıştır. 

Araştırmada ortaya konan hipotezlerin (H1; H2; H3; H4; H5) test edilmesi amacıyla 
basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Analiz sonuçları Tablo 5’de verilmektedir. 
Tablo 5’deki regresyon analizi sonuçlarına göre; H1 için F değerinin (972,628) 0,000 
anlamlılık düzeyinde geçerli olması duygusal değerlerin 0,776’sının bilişsel değerler 
tarafından açıklandığını göstermektedir. Bu durum bilişsel değerlerin duygusal değerler 
üzerinde pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (t=31,187; 
p=0,000<0,05). Elde edilen sonuçlara göre H1 kabul edilmektedir.  

H2 için F değerinin (10314,245) 0,000 anlamlılık düzeyinde geçerli olması 
destinasyon imajının 0,974’ünün bilişsel değerler tarafından açıklandığını 
göstermektedir. Bu durum bilişsel değerlerin destinasyon imajı üzerinde pozitif yönde 
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (t= 101,559; p=0,000<0,05). Elde 
edilen sonuçlara göre H2 kabul edilmektedir.  

H3 için F değerinin (2399,732) 0,000 anlamlılık düzeyinde geçerli olması 
destinasyon imajının 0,889’unun duygusal değerler tarafından açıklandığını 
göstermektedir. Bu durum duygusal değerlerin destinasyon imajı üzerinde pozitif yönde 
anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (t= 48,987; p=0,000<0,05). Elde 
edilen sonuçlara göre H3 kabul edilmektedir.  

H4 için F değerinin (0,842) 0,000 anlamlılık düzeyinde geçerli olmadığı 
görülmektedir. Bu durum bilgi kaynaklarının destinasyon imajı üzerinde anlamlı bir 
etkiye sahip olmadığını göstermektedir (t= 0,97; p=0,360>0,05). Elde edilen sonuçlara 
göre H4 reddedilmektedir.  

H5 için F değerinin (75,064) 0,000 anlamlılık düzeyinde geçerli olması 
destinasyon imajının 0,211’inin seyahat motivasyonları tarafından açıklandığını 
göstermektedir. Bu durum seyahat motivasyonlarının destinasyon imajı üzerinde pozitif 
yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir (t=8,664; p=0,000<0,05). Elde 
edilen sonuçlara göre H5 kabul edilmektedir. Araştırmada H6 (Kişisel faktörler (H6a: 
cinsiyet, H6b: yaş, H6c: eğitim) ile destinasyon imajının oluşumu arasında anlamlı bir 
ilişki vardır.)’in test edilmesi amacıyla bağımsız grup t testi ve tek yönlü varyans analizi 
(ANOVA) uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre, destinasyon imajının oluşumu, 
bilişsel ve duygusal kültürel değerler ile ankete katılanların cinsiyet, yaş ve eğitim 
değişkenleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır. Böylece H6 
reddedilmektedir.  
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Tablo 5. Regresyon Analizi Sonuçları 

 Model 
(Bağımsız Değişken) 

Standardize 
Edilmemiş Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş    

 Katsayılar β Standart Hata Beta t Değeri Anlam düzeyi 

(H1) 

Sabit 5,411 1,825  2,965 0,003 
Bilişsel değerler  0,443 0,014 0,881 31,187 0,000 
R   0,881   
R²   0,776   
Düzeltilmiş R²   0,776   
Tahmini Standart Hata   3,36502   
F   972,628   
Anlam Düzeyi   0,000   
Bağımlı Değişken: Duygusal değerler 

 Model 
(Bağımsız Değişken) 

Standardize 
Edilmemiş Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş    

 Katsayılar β Standart Hata Beta t Değeri Anlam düzeyi 

(H2) 

Sabit 5,411 1,825  2,965 0,003 
Bilişsel değerler  1,443 0,014 0,987 101,559 0,000 
R   0,987   
R²   0,974   
Düzeltilmiş R²   0,973   
Tahmini Standart Hata   3,36502   
F   10314,245   
Anlam Düzeyi   0,000   
Bağımlı Değişken: Destinasyon imajı 

 Model 
(Bağımsız Değişken) 

Standardize 
Edilmemiş Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş    

 Katsayılar β Standart Hata Beta t Değeri Anlam düzeyi 

(H3) 

Sabit 19,058 3,505  5,437 0,000 
Duygusal değerler  2,752 0,056 0,946 48,987 0,000 
R   0,946   
R²   0,889   
Düzeltilmiş R²   0,885   
Tahmini Standart Hata   6,69079   
F   2399,732   
Anlam Düzeyi   0,000   
Bağımlı Değişken: Destinasyon imajı 

 Model 
(Bağımsız Değişken) 

Standardize 
Edilmemiş Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş    

 Katsayılar β Standart Hata Beta t Değeri Anlam düzeyi 

(H4) 

Sabit 185,580 4,622  40,152 ,000 
Bilgi Kaynakları 0,122 0,132 0,055 0,97 ,360 
R   0,055   
R²   0,003   
Düzeltilmiş R²   0,000   
Tahmini Standart Hata   20,66771   
F   0,842   
Anlam Düzeyi   0,360   
Bağımlı Değişken: Destinasyon İmajı 

 Model 
(Bağımsız Değişken) 

Standardize 
Edilmemiş Katsayılar 

Standardize 
Edilmiş    

 Katsayılar β Standart Hata Beta t Değeri Anlam düzeyi 

(H5) 

Sabit 125,402 7,498  16,725 0,000 
Seyahat Motivasyonları  0,619 0,071 0,460 8,664 0,000 
R   0,460   
R²   0,211   
Düzeltilmiş R²   0,209   
Tahmini Standart Hata   18,38103   
F   75,064   
Anlam Düzeyi   0,000   
Bağımlı Değişken: Destinasyon İmajı 
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Sonuç ve Öneriler 
Kültürel destinasyonlara yönelen turistlerin karakterlerini ve davranışlarını analiz 

etmek, kültürel değerlerin destinasyon imajı oluşumundaki yerini değerlendirmek ve bu 
değerlerin kültürel destinasyon imajına etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen bu 
araştırmada bazı sonuçlara ulaşılmıştır. Araştırmanın sonucunda katılımcıların 
çoğunluğunun erkek ve 45-54 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Katılımcıların 
çoğunluğunun üniversite mezunu olması, işveren olması ve milliyet olarak da Amerikalı 
ve Alman olması dikkat çekmektedir. Bu durum bize Eskişehir’e gelen turistlerin 
yüksek eğitim seviyesine ve yüksek gelir grubuna sahip olduğunu göstermektedir. 
Ayrıca katılımcıların yarısından fazlasının daha önce Eskişehir’de bulunmadığı ortaya 
çıkmıştır. Bununla birlikte katılımcıların hemen hemen yarısı tekrar Eskişehir’e gelmek 
istediklerini de belirtmişlerdir. Katılımcıların tekrar dönme niyetlerinin iyi 
değerlendirilmesi müşteri sadakati sağlama açısından önem taşımaktadır. Bu kişileri 
kaybetmemek amacıyla örneğin otel işletmelerinin sık kullanıcı programları 
uygulaması, onlarla daha sık iletişime geçmesi, ailelerinin, akraba, dost ve 
arkadaşlarının Türkiye’ye ve Eskişehir’e davet edilmesi önerilebilir.  

Eskişehir’e yönelik bilgi kaynaklarının dağılımına bakıldığında, katılımcıların en 
fazla bilgi kaynağı olarak interneti kullandığı ortaya çıkmıştır. Bu nedenle özellikle 
Eskişehir’in tanıtımına yönelik yapılacak olan çalışmalarda tanıtım aracı olarak 
internetin kullanılması önem taşımaktadır. Artık kullanıcılar ihtiyaç duydukları en 
güncel, en gerekli ve en uygun bilgileri web sitelerinde aramaktadırlar. Özellikle web 
sitelerinin eksiksiz olarak hazırlanması kullanıcıların ihtiyaç duyduğu tüm bilgilere 
ulaşmasını sağlayacaktır. Eskişehir yerel yönetimlerin ya da Eskişehir’de faaliyet 
gösteren turistik işletmelerin web sayfalarının düzenlenmesinde, bu sayfalarda yer 
verecekleri bilgilerin sunumunda ve içeriklerinin güncelleştirilmesinde devamlı izleyici 
ve yönlendirici olmalıdırlar. Bununla birlikte web sitelerinin tasarımı yörenin markasını 
geliştirici ve güçlendirici nitelikte olmalıdır. Web siteleri yanında internetin sunmuş 
olduğu hizmetlerden biri olan soysa medyanın da tanıtım ve pazarlama çalışmaları 
amacıyla kullanılması gerekmektedir. Sosyal medya kullanılarak yapılacak tanıtım ve 
pazarlama çalışmalarında bilgi kalabalığında boğulmamak, hedef kitleye ve pazarlama 
iletişimine uygun stratejiler geliştirmek önemlidir.  Sosyal medyayı ürün ve hizmetler 
hakkında bilgi vermek yerine daha çok hedef kitleyi etkilemek, ürün ve hizmetleri satın 
almaya ikna etmek amacıyla kullanılmalıdır. Sosyal medya kullanılarak ulaşmak 
istenilen kitlenin sosyal haritasının çıkarılması, onların ihtiyaç, beklenti ve isteklerini 
anlayarak bunlara uygun ürün ve hizmet üretmek için önemlidir.  

Katılımcıların kültür turizmine yönelik seyahat motivasyonlarının dağılımına 
bakıldığında en önemli seyahat motivasyonunun “yeni kültürler keşfetmek” olduğu 
ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte  “moda yerlere gitmek”, “yeni yerler keşfetmek”, 
“yeni arkadaşlar edinmek” ve “konforlu yerlere gitmek” gibi amaçların da katılımcılar 
için önemli seyahat motivasyonu oluşturduğu görülmektedir. Yapılacak olan tanıtım ve 
pazarlamam çalışmalarında da Eskişehir’in yeni kültürler keşfetmek, yeni yerler 
keşfetmek, yeni arkadaşlar edinmek için ideal bir destinasyon olduğu, hizmet kalitesinin 
yüksek, işletmelerinin oldukça konforlu olduğu vurgulanmalıdır.    

Araştırmada bilişsel değerler boyutunda en fazla öneme sahip olan ifadenin 
“bakımlı ve temiz olan yerler” olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun yanında “arkadaş canlısı 
ve misafirperver olan yerel halk”, “Kültürel mirasa değer veren yerler”, “halka açık, 



 
 

Ö. Köroğlu – F. Ö. Güzel 5/4 (2013) 191-209 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 203

kültürel ve tarihi binaları olan yerler” ve “güzel ve uyumlu mimarisi olan binalar” 
ifadelerinin de önem taşıdığı görülmektedir. Duygusal değerler boyutunda ise en fazla 
öneme sahip olan ifadelerin “barış ve huzur duygusu” ve “bitip tükenmeyecek enerji 
hissi” olduğu görülmektedir. Bunun yanında “restoranlarda iyi yaklaşımla karşılaşma 
hissi”, “kişisel ve entelektüel gelişim hissi” ve “kandırılmama ve zaman kaybı 
yaşamama hissi” ifadelerinin de katılımcılar için önem taşıdığı görülmektedir. 
Dolayısıyla yapılacak tanıtım ve pazarlama çalışmalarında yukarıda yer alan ve 
katılımcılar için önem taşıyan ifadelerin özellikle vurgulanması önerilebilir.  

Araştırmada ortaya çıkan diğer bir sonuç ise, bilişsel değerler, duygusal değerlerin 
oluşumunu etkilemektedir sonucudur. Ayrıca araştırmada bilişsel ve duygusal 
değerlerin destinasyon imajı oluşunu etkilediği de ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu 
sonuç, Gartner (1993), Baloglu ve Brinberg (1997), Baloglu ve McClearly (1999), 
Uysal, Chen ve Williams (2000), Baloglu ve Mangaloglu (2001), Hosany, Ekinci ve 
Uysal (2006), Martin ve Bosque (2008) ve Vela (2009) tarafından yapılan çalışmaları da 
destekler niteliktedir. Ayrıca seyahat motivasyonlarının destinasyon imajı üzerinde 
pozitif yönde anlamlı bir etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu sonuç Um ve 
Crompton (1990), Stern ve Krakover (1993), Beerli ve Martin (2004) ve Fern ve Walls 
(2012 ) tarafından yapılan çalışmayı desteklemektedir. Araştırmada bilgi kaynaklarının 
ve kişisel faktörlerin destinasyon imajı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığını 
tespit edilmiştir. Ortaya çıkan bu sonucun Gartner (1993), Baloglu ve McClearly 
(1999), Taşçı, Gartner ve Cavusgil (2007) ve Vela (2009) tarafından yapılan çalışmaları 
desteklemediği görülmektedir. 

Kültürel çekicilikleri ile öne çıkmak isteyen ve kültürel destinasyon imajı 
edinmek isteyen destinasyon yöneticileri destinasyon oluşum sürecini iyi analiz 
edebilmelidirler. Bu bakış açısıyla kültürel değerlere odaklanan bu çalışma kültürel 
destinasyon yöneticilerine önemli ipuçları sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırma 
sonuçları göz önünde bulundurularak sunulabilecek öneriler şu şekildedir; 

 Motivasyon faktörleri destinasyon pazarlamacılarının dikkat etmesi gereken 
hususlardan birisidir. Sonuçlar bazı güdülerinin imajları doğrudan etkilediğini ortaya 
koymuştur. Bu bağlamda da tutundurma faaliyetleri içinde güdüler göz önünde 
bulundurularak kültürel değerlerle harmanlanmalı ve baskın bir şekilde vurgulanmalıdır.  

 Bilgi kaynaklarının algısal değerlendirmeler üzerindeki etkisi göz önüne 
alındığında destinasyon yöneticileri çoklu bilgi kanallarında kültürel değerlerinin ön 
plana çıkarak tanıtım faaliyetlerinde bulunmalıdırlar. Küreselleşmenin etkisiyle yeni 
bilgi ve teknoloji çağı kültürel etkileşimlerin yeni formlar almasına yol açmaktadır. 
Sosyal medya kanalları görsel içerikler ile birlikte daha aktif şekilde kullanılmalıdır. 
Örneğin facebook gibi sosyal medya kanalları üzerinde sürekli olarak destinasyonlara 
ait olan fotoğraflar ve videolar yükleyen sayfalar bulunmaktadır. Şirketlerin dahi artık 
sosyal medya uzmanı istihdam ettikleri yeni teknoloji ve bilgi çağında gerek bakanlık, 
gerekse turizm müdürlükleri sosyal medya kanallarını aktif kullanabilecek ve insanlara 
görsel kanıtlarla ulaşabilecek personel istihdam etmelidir. Ağızdan ağıza iletişimin 
elektronik ortamda yayılması sağlanmalıdır. 

 Ağızdan ağıza iletişimin yaygın etkisi göz önüne alındığında etkileyici bir 
destinasyon deneyiminin yaratılması ve kültürel değerler ile harmanlanması hiç 
gelmeyen turistleri etkileyebilecek temel unsurlardan birisi haline gelecektir. Nitekim 
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yazın taramasında dış bilgi kaynaklarının destinasyon algısal imajı üzerinde etkili 
olduğunu keşfedilmiştir.  

 Kültürel değerleri barındıran destinasyonlar, kültür ve turizm müdürlükleri 
içerisinde kültürel miras departmanları kurarak, kültürel değerlerin etkin yönetimini 
keşfetmelidirler. Bu departmanlar kazıları, çıkan eserlerin kayıt altına alınmasını, 
restorasyon, özellikle korunma, müzelerin ve tarihi eserlerin yönetilmesi konularında 
aktif roller üstlenmelidirler. Kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılması Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmelidir. Yine Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tarafından kültürel değer arşivler ve insanların anında 
ulaşabilecekleri, çoklu dillerde bilgi bankaları oluşturulmalıdır.   

Bu araştırmada zaman ve maliyet sınırlılıkları nedeniyle sınırlı bir örneklem 
grubuna ulaşılmıştır. Bu nedenle bu çalışma bir ön çalışma niteliğinde ele alınmalıdır. 
İleride bu tarz yapılacak çalışmalarda örneklem grubunun genişletilmesi ve daha çok 
turiste ulaşılması önerilebilir. Ayrıca bu alanda yapılacak araştırmalar için anketlerin 
uygulanması hususunda işletmelerin daha fazla destek vermesi bu tarz yapılacak 
çalışmaların hem sayısal hem de nitelik yönünden gelişmesini sağlayabilir.  

Araştırmanın gerçekleşmesinde yardımlarını esirgemeyen Eskişehir İbis Hotel’e 
ve Hotel çalışanlarına ve bununla birlikte zaman ayırıp anketi cevaplayan tüm 
misafirlere teşekkürlerimizi sunarız.   
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Extensive Summary 
 

Introduction 
Destination image is the mental presentations of the individual’s knowledge, 

feelings and impressions related to a destination (Crompton, 1979). Previous studies 
show that the destination images effect the quality of trip, tourists future behavior and 
purchasing process, their individual perceptions, their destination choices, their 
satisfaction the through the destination and recommend intentions (Baloglu and 
McCleary, 1999; Tapachai and Waryszak, 2000; Gallarza et al. 2002; Beerli and Martin, 
2004; Ibrahim and Gill, 2005; Chen and Tsai, 2007; Chi and Qu, 2008; Vela, 2009; Qu 
et al. 2011; Choi et al. 2011). Therefore, the positive perceived destination images are 
important critically. Avcıkurt (2005) divides the destination image into three; (a) the 
image that was consisted by the main values of the region, (b) evoked image that was 
created by the sales effort, (c) image based on the knowledge and experience after the 
visitations. In this context, the attractions of the destinations affect the destination image 
on the base of the cognitive and the affective dimensions through the destinations before 
and after the visitations. In the literature it was noted that destination image is a concept 
that derived from the cognitive and affective interpretation/evaluation (Gartner, 1993; 
Baloglu and Brinberg, 1997; Baloglu and McClearly, 1999; Uysal, Chen and Williams, 
2000; Baloglu and Mangaloglu, 2001; Hosany, Ekinci ve Uysal, 2006; Martin and 
Bosque, 2008; Vela, 2009), and these cognitive/affective contents are seen as the 
indicator of the destination image (Baloglu and McClearly, 1999; Uysal, Chen and 
Williams, 2000; Baloglu and Mangaloglu, 2001). While cognitive contents consist of 
the faith and the knowledge about the physical characteristics of the destinations, 
affective contents consist of the feelings according to the destination attributes and 
physical structures (Baloglu and McClearly, 1999). With this new approach, 'natural 
attractions, cultural heritage, tourist structures and the atmosphere’ consist of the base of 
the destination image which should be thought as a multi-dimensional phenomenon. In 
this context, the touristic attractions of destinations firstly affect the cognitive images of 
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destinations, and then the affective images, and the memorability of the destinations 
with the holistic approach.  

The Goals and Methodology of the Research 
The aims of this study are to analyze the tourists’ characters and behaviors who 

direct through the cultural destinations, to identify the information source of the tourist 
and travel motivations through the cultural destinations and to determine the 
relationship between cognitive and emotional values and destination image. With these 
aims, a search was conducted on the tourists who visited Eskisehir, Turkish World 
Capital of Culture with the scale that was formed by Vela (2009) in order to determine 
the cognitive and the affective variables in the cultural destinations. The data was taken 
by the questionnaire and it was composed of the following five parts: socio-
demographic items, items for determining the information sources related to Eskisehir, 
the motivation factors through the cultural destinations, items for determining the 
cognitive and the affective variables through the cultural destinations and visit intention. 
Data was statistically analyzed by using the SPSS statistic programme.  

The survey was conducted in Eskisehir on tourist who accommodated at least one 
night. The universe of the search was limited to Eskisehir, because it was chosen the 
Turkish World Capital of Culture in 2013. The questionnaire was administered between 
the months of May and September in 2013. Firstly, respondents were asked if they 
visited Eskisehir before or not and the ones who answered positively were included to 
the search. At the end of the search time a total of 300 questionnaires were collected, 
but 282 questionnaires were analyzed after the elimination of the missing ones. 

Findings and Discussion  
From the result of the research that was held to determine the tourists behavior 

and analyze the effect of the cultural values on the image of the cultural destination, it 
was seen that majority of the participants were man and between the ages of 45-54. The 
majority of participants were at the university graduation level and employers. 
American and German nationality also consisted of the majority. This situation shows 
us that tourists coming to Eskisehir have high level of education and high income. 
Moreover, it was founded that majority of the respondents has never been in Eskisehir 
before. However, almost half of the respondents stated that they want to come back to 
Eskisehir. The positive intentions of the participants are important to ensure the 
customer loyalty. For those people, the hotel management could use the frequent user 
programs application; communicate often in order to invite them again to Eskisehir and 
Turkey with their family or friends. 

It has been determined that the majority of the participants use the internet for the 
information sources. For this reasons especially, for the advertisement of the Eskişehir 
the usage of the internet is very important. Cause anyway the newly tourists are looking 
for the current information from the internet. When it is looked for the distribution of 
participants' motivation to travel for cultural tourism, it has been determined that the 
most important travel motivation is "to discover new cultures". However, the "to visit 
the fashionable places", "exploring new places" "to meet with new friends" and "to go 
comfortable places" are the other important travel motivation for the participants. For 
these reasons, it should be emphasized that Eskişehir is an ideal destination that should 
be visited for exploring new cultures, new places, new friends with high quality of 
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service and comfortable tourism business in the context of promotion and marketing 
efforts. 

The most important statement in the context of the cognitive value dimension has 
turned out to be the "well-maintained and clean places". In addition to this, “the friendly 
and hospitable local people", "places protect the cultural heritage", "the places with 
cultural and historic buildings open for the public" and "the buildings with beautiful and 
harmonious architecture” also seems to be important. In the affective value dimension, 
the most important expressions are "a sense of peace and relaxation" and "the feeling of 
renewable energy". In addition, "friendly welcoming in the restaurants", "sense of 
personal and intellectual development" and "not being tricked and using the time 
appropriately” also seems to be important for the participants. It should be suggested 
that the statements above must be specially emphasized in the context of the promotion 
and marketing efforts  

Another finding that was founded in this search is that the cognitive values have 
important effects on the formation of the affective image. The cognitive and the 
affective images both have effects on the holistic destination images. These findings 
were supported by the searches that were held by Gartner (1993), Baloglu and Brinberg 
(1997), Baloglu and McClearly (1999), Uysal et al. (2000), Baloglu and Mangaloglu 
(2001), Hosany et al. (2006), Martin and Bosque (2008), Vela (2009). Moreover, it was 
determined that the motivation factors have positive effects on the destination image. 
These findings were supported by the searches held by Um and Crompton (1990), Stern 
and Krakover (1993), Beerli and Martin (2004), Fern and Walls (2012). It was also 
founded that the information sources and the personal factors have not an important 
effects on the destination image on the contrary to searches by Gartner (1993), Baloglu 
and McClearly (1999), Taşçı et al. (2007) and Vela (2009). With these findings, it is the 
last point that the destination operators should analyze the destination image process. 
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Özet 
 Tedarikçi seçim problemi günümüz işletmelerinin en fazla üzerinde durduğu 
konuların başında gelmektedir. Özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri içerisinde tedarikçi seçim probleminin 
önemli bir yeri vardır. Bu nedenle, çalışmada perakende sektöründe faaliyet gösteren bir 
gıda işletmesinin enerji içeceği tedarik eden tedarikçileri arasında önem sırasına göre 
seçim problemi ele alınmıştır. Tedarikçilerin seçiminde maliyet, teslimat, kalite ve 
esneklik değişkenleri kullanılmış ve tedarikçilerin belirtilen değişkenlere göre 
sıralanmasında çoklu karar verme yöntemlerinden birisi olan ELECTRE (The 
Elimination and Choice Translating Reality) I yöntemi kullanılmıştır. Yöntem ile 
tedarikçiler net en üst değer ve net en alt değerlere göre sıralanarak, tedarikçilerden 
hangisinin perakendeci işletme açısından daha iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Elde 
edilen sonuçlar tablolar halinde belirli aşamaları izleyerek ayrıntısıyla anlatılmıştır.     
Anahtar Kelimeler: Tedarik Zinciri Yönetimi, Tedarikçi Seçimi, ELECTRE I Yöntemi 

Abstract 
 Supplier selection problem is one of the main topic for the today’s businesses. The 
supplier selection problem within the supply chain management activities is very 
important for the businesses, particularly operating in the retail sector. Thus, in this 
study, the supplier selection problem was discussed in order of importance between 
energy drinks suppliers of food business in the retail sector. Costs, delivery, quality and 
flexibility variables were used to select suppliers, and ELECTRE I Method, one of the 
multiple decision methods, was used to ranking suppliers according to this variables. 
Which suppliers are more important for the food company was determined by ranking 
suppliers according to computing net superior values and net inferior values. Results 
obtained were presented in tables and certain steps.  
Keywords: Supply Chain Management, Supplier Selection, ELECTRE I Method  
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Extensive Summary 
 

 Introduction 
 Supplier chain management is the main topic for the business management, 
nowadays. There are some activities, which have to be decided by the supply chain 
managers such as supply chain performance, supplier selection, management 
information systems and data mining etc. Supplier selection and evolution are decisions 
of strategic importance to companies. Suppliers are the vendors who provide raw 
metarials, components and services that a company cannot self provide. The selecting 
supplier process mainly involves evaluation of different alternative suppliers based on 
different criteria. This process is affected by different financial and non-financial 
criteria including costs, quality, delivery and flexibility. In this study, the supplier 
selection problem was discussed in order of importance between energy drinks suppliers 
of food business in the retail sector, and costs, quality, delivery and flexibility variables 
were analyzed to select suppliers using ELECTRE (The Eliminiation and Choice 
Translating Reality) I method.  

 Methods and Findings 
 The ELECTRE method was used to analyze the data of a decision matrix to rank a 
set of alternatives. ELECTRE method reflect the dominance of relations among 
alternatives by outranking relations. It is possible that the alternatives can be compared 
by these outranking relations built in this way. Different ELECTRE method, 
concordance and discordance indexes are two types of indices pair-wise comparison 
between alternatives in ELECTRE I. The computation flow process of ELECTRE I 
method (Pang, Zhang and Chen, 2011. pp. 897,897) and the results of this study are 
stated in seven steps; 
 Step 1. Normalization of matrix and weighted matrix: Considering concepts on 
the interval numbers of decision matrix, the normalized matrix of Rij = [rij ] is 
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calculated and the weighted matrix depends on normalized matrix assigned to it is given 
by: 

              

 
        Step 2. Ascertainment of concordance and discordance interval sets: The 
concordance interval set is applied to describe the dominance query and the discordance 
interval set is opposite of it.  The concordance and discordande interval sets are given 
by; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Step 3. Calculation of the concordance interval matrix: The concordance 
interval index (Cab) between Aa and Ab can be obtained using following equation and 
the concordance interval matrix can be formulated as follows: 
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Step 4. Calculation of the discordance interval matrix: First, we consider the 

discordance index of d(a,b). Then, using discordance interval index sets, we can obtain 
discordance interval matrix as: 
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 Step 5. Determine the concordance index matrix: The concordance index matrix 
for satisfaction measurement problem can be written as follows and Boolean matrix (E) 
is given by: 
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        Step 6. Determine the discordance index matrix: On the contrary, the preference of 
dissatisfaction can be measured by discordance index, and based on the discordance 
index mentioned above, the discordance index matrix (F) is given by: 
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 Step 7. Calculate the net superior and inferior value: Let ca and da be the net 
superior and net inferior value respectively. ca sums together the number of competitive 
superiority for all alternatives, and the more and bigger, the better. The ca is given by 
(Table 1):  

                                                                                       

 On the contrary, da is used to determine the number of inferiority ranking the 
alternatives (Table 1): 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 Conclusions and Discussions 
 There are several results of this study to select supplier according to costs, quality, 
delivery and flexibility variables using ELECTRE I method. First, The Supplier 2 is the 
more important company, who supply energy drinks, according to the net superior and 
net inferior value than the other suppliers for the retailer company. Considering 
variables which are defined by the experts, non-financial variables have the same results 
of four companies, but, The Supplier 2 has great advantages considering the variables 
costs. The conclusion of this study is that the suppliers can be selected by ELECTRE I 
method and the retailer company should continue to establish good relations.          
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hangisinin perakendeci işletme açısından daha iyi durumda olduğu belirlenmiştir. Elde 
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Abstract 
 Supplier selection problem is one of the main topic for the today’s businesses. The 
supplier selection problem within the supply chain management activities is very 
important for the businesses, particularly operating in the retail sector. Thus, in this 
study, the supplier selection problem was discussed in order of importance between 
energy drinks suppliers of food business in the retail sector. Costs, delivery, quality and 
flexibility variables were used to select suppliers, and ELECTRE I Method, one of the 
multiple decision methods, was used to ranking suppliers according to this variables. 
Which suppliers are more important for the food company was determined by ranking 
suppliers according to computing net superior values and net inferior values. Results 
obtained were presented in tables and certain steps.  
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Giriş 
Tedarik zinciri yönetimi, günümüz işletme yöneticilerinin en fazla üzerinde 

durduğu konuların başında gelmektedir. 1980’li yıllardan sonra, üretim işlemler 
yönetiminde meydana gelen gelişmelerle birlikte, işletmeler üretim sistem ve 
süreçlerinde bilgi işlem teknolojilerini kullanmaya başlamışlardır. Özellikle ülkemizde 
ve dünyada bilgisayar ve internet teknolojilerinin kullanımının artması ile birlikte, 
işletmeler iletişim ve paylaşım amacıyla bilgisayarları üretim süreçlerine dahil 
etmişlerdir. Bilgisayar ve bilgi teknolojilerinde meydana gelen bu gelişmeler, işletmeler 
arasındaki mesafeleri ortadan kaldırmış, işletmeler, işletmelerin tedarikçileri ve 
müşteriler arasında iletişimin çok daha kolay ve hızlı olmasına neden olmuştur. 
Böylece, tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri işletmelerin vazgeçemeyeceği unsurlar 
olarak gelişimini sürdürmüştür.   
 Tedarik zinciri yönetimi içerisinde tedarik zinciri performansının 
değerlendirilmesi, tedarikçi seçim problemi, tedarik zincirinde kullanılan yönetim bilgi 
sistemleri, veri madenciliği vb. birçok konu akademik çalışmalar arasında yer 
almaktadır. Tedarikçi seçim problemi ise, işletmelerin özellikle perakendeci 
kuruluşların üzerinde en fazla durması gereken konular arasında yer almaktadır.  

Tedarikçi seçim problemi ile ilgili literatürde çok çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
Çalışmaların bir kısmı, tedarikçi seçim sürecinde optimizasyon yöntemlerini 
kullanırken, bir kısmı çok boyutlu karar yöntemlerini kullanmışlardır. Çalışmaların 
ortak noktası tedarikçi seçim süreci ile ilgili değişkenleri kullanarak en uygun 
tedarikçinin seçilmesine yöneliktir. Tedarikçi seçim problemlerinde çok boyutlu karar 
verme yöntemleri olarak AHP, Bulanık AHP (Kahraman, Cebeci ve Ulukan, 2003), 
TOPSİS, Bulanık TOPSİS (Wang, Cheng ve Cheng, 2009), Choquet İntegral (Tseng, 
Chiang ve Lan, 2009) gibi çeşitli araştırmalara rastlanmakla birlikte, ELECTRE I, II, 
III, IV gibi araştırmalara da rastlamak mümkündür. Çalışmada, perakende sektöründe 
faaliyet gösteren bir işletmenin tedarikçi seçim problemi ele alınmıştır. Tedarikçilerin 
seçiminde ELECTRE I yöntemi kullanılmıştır. Bu nedenle, öncelikle tedarikçi seçim 
süreci kısaca anlatılmış, daha sonra araştırmanın amacı, kapsamı ve yöntemi üzerinde 
durulmuştur. Araştırmanın yöntemi kısmında ELECTRE yöntemi aşamalı olarak 
anlatılmıştır. Son olarak çalışmada elde edilen sonuçlara yer verilmiştir.      

1. Tedarikçi Seçim Süreci 
Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre tedarik, “arayıp bulma, sağlama, elde 

etme ve hazırlık” anlamlarında; tedarikçi ise, “gerekli malzemeyi sağlayan kimse” 
olarak kullanılmaktadır.  

Amerikan Üretim ve Stok Kontrol Derneği’ne (APICS) göre, tedarik zinciri; 
“bilgi, fiziksel dağıtım ve paranın akışını sağlayan mühendislik uygulamaları 
vasıtasıyla, ürün ve hizmetlerin hammadde halinden son kullanıcının tüketimine 
sunuluncaya kadar geçen küresel bir şebekedir” (http://www.apics.org/gsa-main-
search#supply%20chain|allResults, 29.11. 2012). Tedarik zinciri yönetimi ise, Ayers ve 
Odegaard (2008, s.10)’ tarafından, “son kullanıcı ihtiyaçlarının tatmini için temel ve 
geliştirilmiş ürünü içeren tedarik zinciri sürecinin tasarımı, korunması ve işletilmesi” 
olarak tanımlanmıştır.  

Tedarik zinciri, ürün ve hizmetlerin hammadde halinden son kullanıcının 
tüketimine kadar geçen faaliyetleri kapsamaktadır. Tedarik zinciri süreci içerisinde 
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tedarik zinciri üyeleri; tedarikçiler, tedarikçilerin tedarikçileri, üreticiler, dağıtımcılar, 
perakendeciler ve müşterilerden oluşan karmaşık bir yapı bulunmaktadır. Dolayısıyla, 
işletmeler tedarik zinciri sürecinde; hammadde ve parçaların tedariki, ürünlerin montajı 
ve imalatı, depolama, siparişlerin alınması, dağıtımı ve müşteriye teslimatı faaliyetlerini 
yerine getirmektedirler (Ersoy ve Ersoy, 2011, s.346). Belirtilen faaliyetlerden 
hammadde ve parçaların temini ya da hizmet işletmelerinde hizmeti oluşturan temel 
unsurların temini, tedarik zinciri yönetiminde en fazla üzerinde durulması gereken 
konuların başında gelmektedir.  
 Tedarikçiler, işletmelerin kendi imkanlarıyla sağlayamadıkları hammadde, yarı 
mamul ya da hizmetleri işletmelere temin eden satıcıları ifade etmektedir (Kuo, Wang, 
Tien, 2010, s. 1162). Tedarik zincirinde, üretici ile tedarikçi arasındaki ilişki son derece 
önemli olup, dağıtım ağındaki bütün kanal üyelerinin birbiriyle bağlantılı olması 
gerekmektedir (Chen, Lin, Huang, 2006, s. 290).  Dolayısıyla, tedarikçi seçim süreci 
üretici ve ya perakendeci kuruluşlar açısından son derece önemli olmaktadır. Literatürde 
iki tip tedarikçi seçim probleminden bahsedilmektedir (Ghodsypour ve O’Brein, 1998, 
s. 199,200); 

a) Hiçbir kısıtlama olmadan tedarikçi seçimi; Tüm tedarikçilerin alıcıların talep, 
kalite ve teslimat gibi isteklerinin tamamını karşılayabildiği seçim problemidir. 
 
b) Tedarikçilerin kapasite ve kalite gibi bir takım değişkenler açısından sınırlı 
üretime sahip oldukları tedarikçi seçim problemi: Bu durumda, tedarikçiler 
alıcıların tüm isteklerini yerine getirememektedirler. Alıcılar taleplerinin bir 
kısmını bir tedarikçiden satın alırken, bir kısmını başka tedarikçilerden temin 
etmektedirler.  

 
 Birinci durumda, tedarikçiler alıcıların tüm isteklerini karşılama yeteneğine sahip 
olduğu için, alıcılar tek bir tedarikçiden ihtiyaçlarını temin etmektedirler. Dolayısıyla, 
bu tip seçim problemlerinde alıcılar tedarikçiler arasında sadece birisini seçmektedirler. 
İkinci tip seçim probleminde ise, tedarikçiler alıcıların tüm isteklerini karşılama 
yeteneğine sahip değildir. Dolayısıyla alıcı tedarikçiler arasında öncelik sırası yapmak 
zorunda kalmaktadır (Ghodsypour ve O’Brein, 1998, s. 200); 
 Tedarikçi seçimi ile ilgili ilk çalışmalar 1960’lı yıllarda Dickson tarafından 
yapılmıştır. Dickson (1966), tedarikçi seçiminde yöneticilerin kullanabileceği sayısal ve 
sayısal olmayan yirmi üç değişken belirlemiştir (Wu, 2009, s. 9105). Kullanılan 
değişkenler; kalite, teslimat, geçmiş performans, garanti ve şikayet politikası, üretim 
yöntemleri ve kapasitesi, fiyat, teknik kapasite, finansal pozisyon, prosedürlere uyum, 
iletişim sistemi, tanınmışlık ve endüstri konumu, iş için isteklilik, yönetim ve 
organizasyon, işlem kontrolleri, tamir servis, davranış, etki, paketleme yeteneği, iş 
ilişkileri kayıtlar, coğrafi konum, geçmiş işlerin miktarı, eğitim olanakları ve karşılıklı 
anlaşmadır (Çelebi ve Bayraktar, 2008, s. 1700).  
       Dickson’un çalışmasında kullanılan değişkenler, maliyet, kalite ve hizmet 
üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca, tedarikçi seçim probleminde Lehmann ve 
O’Shaughnessy (1974), Evans (1981), Lehmann ve O’Shaughnessy (1982) ve Wilson 
(1994) çalışmalarında kalite, fiyat, hizmet ve teslimat değişkenlerini 
değerlendirmişlerdir (Bharadwaj, 2004, s. 318).  Verma ve Pullman (1998) ise, tedarikçi 
seçim sürecini maliyet, kalite, teslim süresi, zamanında teslimat oranı ve esneklik 
temel değişkenleriyle değerlendirmişlerdir. Maliyet ve kalite çalışmalarda ortak 
olmasına karşın, diğer değişkenler farklılık göstermektedir. Ghodsypour ve O’Brein 
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(1998) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise, maliyet, kalite, zamanında teslimat ve 
kapasite değişkenlerine göre tedarikçiler değerlendirilmiştir. Ülkemizde ise, Türer ve 
Diğ. (2008) benzer değişkenleri kullanarak fiyat, kalite, teslimat, üretim faktörleri ve 
genel faktörler açısından yapay sinir ağları yöntemi ile tedarikçi seçim sürecini 
değerlendirmişlerdir. Chen, Lin, Huang (2006) tarafından gerçekleştirilen çalışmada ise, 
tedarikçi seçim problemi çok boyutlu bir karar verme problemi olarak algılanmış ve 
karlılık, yakın ilişki, teknoloji kullanma oranı, kalite ve çatışma yönetimi değişkenlerine 
göre problem ele alınmıştır.  
 Tedarik zinciri yönetiminde tedarikçilerin seçimi problemi farklı araştırmacılar 
tarafından farklı değişkenlerle ve farklı yöntemlerle çözülmeye çalışılmıştır. 
Araştırmacılar maliyet gibi finansal verilere dayalı değişkenleri ele aldıkları gibi; kalite, 
teslimat, esneklik, teknoloji, çatışma gibi finansal olmayan verileri de sürece dahil 
etmişlerdir. Bu çalışmada, tedarik zinciri yönetimi içerisinde tedarikçi seçim problemi; 
maliyet, kalite, teslimat ve esneklik temel değişkenlerine göre belirlenmiş ve bu 
değişkenlere göre tedarikçi seçimi problemi ELECTRE I yöntemi ile çözülmüştür.  
Teslimat temel değişkeninde, teslim süreleri; esneklik temel değişkeni için ise, 
Beamon’ın (1998) çalışmasında yer alan hacim esnekliği değişkeni kullanılmıştır.    

2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 
 Çalışmanın amacı, günümüzde özellikle perakende sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin, tedarik zinciri yönetimi faaliyetleri içerisinde karşılaştıkları tedarikçi seçim 
probleminin çözülmesi olup, bu amaçla çok boyutlu karar verme yöntemi kullanılmıştır.  
Araştırmada, Türkiye’de perakende sektöründe faaliyet gösteren bir ulusal gıda 
zincirinin satın alma departmanında çalışan uzmanların görüşlerine başvurularak, enerji 
içeceği temininde tedarikçiler arasında karşılaştırma yapılmıştır. Tedarikçi seçim 
problemi çok boyutlu karar verme tekniklerinden birisi olan ELECTRE I yöntemine 
göre ortaya konulmuştur.  
 TCMB verilerine göre Türkiye’de 2013 yılı üçüncü çeyreğinde toplam GSYİH 
rakamları 414.458.592.000 TL düzeylerine gelmiştir. Aynı dönem toptan ve perakende 
ticaret rakamları ise, 48.506.778.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Dolayısıyla, ülkemizde 
toptan ve perakende ticaret rakamları GSYİH’nın %11,7’sini oluşturmaktadır. Hane 
halkı toplam tüketim rakamları içerisinde gıda, içki, tütün tüketimi rakamlarına 
bakıldığında ise, aynı dönemde %24,6 olarak gerçekleşmiştir. TCMB verilerinden de 
anlaşılacağı üzere, ülkemizde perakende sektörü ve perakende sektörü içerisinde gıda 
tüketimi önemli bir yere sahiptir.  
 Ülkemizde, perakende sektöründe faaliyet gösteren gıda işletmelerinin sayısındaki 
artışa paralel olarak, açılan mağaza sayılarında da önemli artışlar yaşanmaktadır. Söz 
konusu artışla beraber, tedarik zinciri faaliyetleri işletmeler açısından son derece önemli 
bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Mağaza sayısındaki artış ile tedarik edilecek 
ürün/hizmet miktarı artmaktadır. Bu nedenle her geçen gün tedarikçilerle olan ilişkiler, 
işletmelerin müşterileri istek ve ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla üzerinde en fazla 
durduğu konuların başında gelmektedir. Dolayısıyla ülkemizde tedarikçi seçim süreci 
perakendeci işletmeler açısından son derece önemlidir. 
 Çalışmada, Türkiye’de toptan ve perakende sektörü içerisinde faaliyet gösteren bir 
gıda işletmesinin Ankara’da bulunan bir mağazasına ilişkin tedarikçi seçim problemi ele 
alınmıştır. Enerji içeceği temin eden tedarikçilerin seçiminde maliyet, kalite, tedarik ve 
esneklik temel değişkenlerine göre bir sınıflandırma yapılmıştır.   
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3. Araştırmanın Yöntemi 
 Çalışmada, tedarikçi seçim probleminin çözümünde ELECTRE I yöntemi 
kullanılmıştır.  ELECTRE yöntemi, Avrupa’da faaliyet gösteren SEMA işletmesi 
tarafından kullanılan çok boyutlu karar verme problemlerinde kullanılan MARSAN 
yöntemine kadar uzanmaktadır. Roy (1969), MARSAN yönteminin sınırlılıklarını 
ortadan kaldırarak ELECTRE yöntemini geliştirmiştir. Yöntem ilk defa 1965 yılında bir 
dizi faaliyet arasından en iyisinin seçilmesi probleminde uygulanmıştır. Daha sonra 
sırasıyla ELECTRE I, II, III ve IV, ELECRTE A, ELECTRE TRI yöntemleri 
geliştirilerek günümüze kadar gelmiştir (Figueira, Mousseau ve Roy, 2005, s. 3,4). 
ELECTRE yöntemlerinin ana karakteristik özellikleri aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir 
(Roy, 1991, s. 67); 
 
 

Tablo 1. ELECTRE Yöntemleri Temel Karakteristikleri 
ELECTRE 
YÖNTEMLERİ 

I IS II III IV A 

Farklılıkların ya da 
öncelik eşiğinin 
hesaplanmasında 
dikkate alınan 
olasılıklar 

Yok Var Yok Var Var Var 

Kriterler arasında ilişki 
önceliklerinin 
sayısallaştırılması 
zorunluluğu 

Var Var Var Var Yok Var 

En önemli ilişkilerin 
sayısı 

1 1 2 1 Bulanık 5 1 Bulanık 

Problemin 
tanımlanması 

Α α λ λ λ ß 

Sonuçlar Bir 
Kernel 

Bir 
Kernel 

Kısmi ön 
sıralama 

Kısmi ön 
sıralama 

Kısmi ön 
sıralama 

Önceden 
tanımlanan 
kategorileri 
belirleme 

 Kaynak: (Roy, 1991, s. 67) 
 
 ELECTRE yöntemi daha önemli olan ilişkiler ile alternatifler arasında en baskın 
olan ilişkinin bulunmasında kullanılmaktadır. ELECTRE I’de uyum ve uyumsuzluk 
indeksleri alternatifler arasında ikili karşılaştırmalar yapan iki ayrı tip indekstir. 
Yöntemde A1, A2, A3 …Am, m tane olası alternatifi göstermektedir. C1, C2, C3… Cn ise, 
alternatiflerin karakteristiklerini tanımlamak amacıyla kullanılmaktadır. ELECTRE 
yönteminde kullanılan adımlar aşağıda kısaca özetlenmiştir (Pang, Zhang, Chen, 2011, 
s. 896); 
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Adım 1. Matrisin Normalizasyonu ve Ağırlık Matrisi: Problemde ele alınan karar 
matrisi aşağıdaki formül yardımıyla (rij) normalize edilerek standart karar matrisinin 
oluşturulmasını sağlamaktadır.   
                                                                   (1) 

Karar matrisi normalize edildikten sonra, bu matriste elde edilen değerlerle 
ağırlıklar çarpılarak ağırlıklandırılmış matris elde edilir. 
 

                                                                (2) 

 
Adım 2. Uyum ve Uyumsuzluk Setlerinin Belirlenmesi: Uyum ve uyumsuzluk 

setleriyle karar kuralları belirlenir. Bu karar kurallarına dayanarak değer setleri 
oluşturulur. A= {a,b,c…} bir dizi alternatif setini göstermek üzere, uyumluluk (Cab) ve 
uyumsuzluk (Dab) setlerine göre değer setinin oluşturulmasında aşağıdaki formülden 
yararlanılır.  

 bjajab xxjC 
                                                                                                         (3)

 

Uyumluluk seti (Cab) hesaplandıktan sonra aşağıdaki formül yardımıyla 
uyumsuzluk seti (Dab) hesaplanır.  

  abbjajab CjxxjD 
                                                                                            (4)

 

Adım 3. Uyumluluk Matrisinin Oluşturulması: Aa ile Ab arasında uyum indeksi 
aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır.  





abCj

jab wc
                                                                                                                    (5)

 

Uyum indeksi, “A B’den daha önemlidir” önermesinin tercih edildiğini 
göstermektedir ve aşağıdaki gibi formüle edilir.  
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                                                                                   (6)

 

Adım 4. Uyumsuzluk Matrisinin Oluşturulması: A’yı B’ye tercih etme kararında 
uyumsuzluk olma ihtimalini gösteren matris için öncelikle d(a,b) uyumsuzluk indeksi 
hesaplanır.  

InmJj
njmj

Dj
bjaj

ab
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d ab
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                                                                                                        (7)

 



 
 

O. Yavuz  5/4 (2013) 210-226 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 216

Burada, m ve n ağırlıklandırılmış normalize değerlerin hesaplanmasında 
kullanılmaktadır. Uyumsuzluk indeks seti kullanılarak uyumsuzluk matrisi oluşturulur.  
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D

                                                                                (8)

 

  Adım 5. Uyum İndeks Matrisinin Belirlenmesi: Memnuniyet ölçüm problemleri 
için uyum indeks matrisi aşağıdaki formülle hesaplanır. 





m

a

m

b
mmbacc

1
)1(/),(                                                                                          (9) 

Burada, ortalama baskın indeks tarafından hesaplanan  kritik değerdir. Boolean 
matrisi (E) aşağıda gösterildiği gibidir; 

                                                                                    (10) 

Adım 6. Uyumsuzluk İndeks Matrisinin Belirlenmesi: Memnuniyetsizlik 
uyumsuzluk indeksiyle hesaplanmaktadır.  

)1(

),(
1






mm

bad
d

m

a

m

b

                                                                                                          (11)
 

Uyumsuzluk index matrisi aşağıdaki formül yardımıyla belirlenmektedir.  

                                                                                     (12) 

Adım 7. Net Üst ve Alt Değerlerin Hesaplanması: ca ve da ; sırasıyla net üst ve alt 
değerleri ifade etmektedir. ca tüm alternatifler için daha iyi, daha büyük veya daha fazla 
olan üst değerlerin bir özetini sunmaktadır.  

                                                                                      (13) 
Diğer taraftan, da alternatifler arasında en düşük değeri göstermektedir.  

                                                                                    (14) 
 

4. Araştırmadan Elde Edilen Bulgular 
Araştırmada, perakende sektöründe faaliyet gösteren bir işletmenin enerji içeceği 

temini için başvurduğu dört tedarikçi arasında seçim yapması durumunda hangi 
tedarikçilerin diğerlerinden daha iyi durumda olduğunu anlayabilmek amacıyla 
ELECTRE yöntemi ile tedarikçi seçimi yapılmıştır. Tedarikçi seçiminde sırasıyla dört 
temel değişken; maliyet, teslimat, kalite ve esneklik değişkenleri kullanılmıştır (Tablo 
2). Değerlerin ve ağırlıkların belirlenmesinde, perakendeci işletmede satın alma 
departmanında çalışan 15 uzmanın görüşleri alınmıştır.  

 



 
 

O. Yavuz  5/4 (2013) 210-226 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 217

Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Değişkenler 
 Maliyet  Teslimat  Kalite  Esneklik  
Tedarikçi 1 0,20 0,9 0,1 0,86 
Tedarikçi 2 0,9 0,9 0,1 0,87 
Tedarikçi 3 0,11 0,9 0,5 0,89 
Tedarikçi 4 0,13 0,9 0,1 0,87 
Ağırlıklar  0,5 0,2 0,2 0,1 

Elde edilen verilere göre belirlenen karar matrisi ve ağırlıklar aşağıda gösterildiği 
gibidir; 

   

ELECTRE I yöntemi ile tedarikçi seçim probleminin çözümü yukarıda belirtilen 
adımlara göre gösterilmiştir;  

Adım 1.  Matrisin Normalizasyonu ve Ağırlık Matrisi: (1) formülü yardımıyla 
karar matrisi normalize edilerek standart karar matrisi elde edilmiştir. 

 
Benzer şekilde diğer rab değerleri hesaplanarak aşağıdaki karar matrisi elde edilir. 

 
Standart karar matrisi ağırlıklarla çarpılarak ağırlıklandırılmış matris elde 

edilmiştir (formül 2). 

 

 
Adım 2. Uyum ve Uyumsuzluk Setlerinin Belirlenmesi: Uyumluluk (Cab) ve 

uyumsuzluk seti (Dab); (3). ve (4). formüller vasıtasıyla hesaplanmaktadır.  
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Benzer şekilde diğer Cab elemanları belirlenerek uyum indeksi ortaya konulur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uyumsuzluk seti; (4) formülü kullanarak belirlenir ve Dab nin elemanları ortaya 
konulur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım 3. Uyumluluk Matrisinin Oluşturulması: (5) formülü kullanılarak belirlenen 
uyum indeksi değerleri aşağıdaki gibi hesaplanır.  

 
Diğer indeks değerleri de hesaplanarak aşağıdaki matris elde edilir (formül 6).  

 
Adım 4. Uyumsuzluk Matrisinin Oluşturulması: (7) formülü kullanılarak 

uyumsuzluk indeksi değerleri belirlenir.  

 
Pay kısmı:  

Payda kısmı :                  
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Diğer değerlerde benzer şekilde hesaplanarak aşağıdaki matris elde edilir (formül 
8). 

 
Adım 5. Uyum İndeks Matrisinin Belirlenmesi: (9) formülü yardımıyla uyum 

indeks matris elemanları için kritik değer hesaplanır. 

0,9+0,5+0,5+0,5+0,5+0,5+0,7)/(4(4-1))= 0,66 

Krtitik değerin hesaplanmasından sonra ise, (9) formülü yardımıyla E matrisi 
oluşturulmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu durumda E matrisi aşağıdaki gibidir (formül 10), 

 
Adım 6. Uyumsuzluk İndeks Matrisinin Belirlenmesi: Uyumsuzluk indeks matris 

belirlenmeden önce kritik değerin belirlenmesi gerekmektedir (formül 11).  

 0,3+1+0,5+1+1+1)/(4(4-1))= 0,56 
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Bu durumda F matrisi aşağıdaki gibidir (formül 12), 

 
Adım 7. Net Üst ve Alt Değerlerin Hesaplanması. Net üst değerler ve net alt 

değerler aşağıda Tablo 3’de gösterildiği gibidir, 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 3. Net En Üst ve Net En Alt Değerler 

 Net En Üst 
Değer 

Net En Alt 
Değer 

Net En Üst Değer 
Sıralaması 

Net En Alt Değer 
Sıralaması 

Tedarikçi 1 0,1 0,72 3 3 

Tedarikçi 2 1,1 -2,599 1 1 

Tedarikçi 3 -0,6 -1,05 4 2 

Tedarikçi 4 0,6 2,929 2 4 

 Tablo 3, çalışma kapsamında değerlendirilen perakendeci kuruluşun enerji 
içeceği temin ettiği tedarikçilerin karşılaştırmasını ortaya koymaktadır. Tedarikçilerin 
en üst değerleri ve en alt değerleri ortaya konularak, en üst ve en alt değerlere göre 
tedarikçilerin önem sıraları belirtilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, net en üst değerler 
dikkate alındığında; Tedarikçi 2 işletme açısından en önemli tedarikçi olarak 
görülmektedir. Tedarikçi 2’yi sırasıyla; Tedarikçi 4, Tedarikçi 1 ve Tedarikçi 3 
izlemektedir. Net en alt değerler ele alındığında ise; Tedarikçi 2 en önemli tedarikçi 
iken, sırasıyla Tedarikçi 3, Tedarikçi 1 ve Tedarikçi 4 diğer tedarikçiler olarak 
belirlenmiştir. Uzmanlardan elde edilen bilgiler değerlendirildiğinde görüleceği üzere, 
tedarikçilerin teslimat, kalite ve esneklik değişkenleri birbirine yakın sonuçlar vermiştir. 
Fakat, maliyet değişkeni açısından bir değerlendirme yapıldığında, Tedarikçi 2’nin 
diğer tedarikçilere göre çok daha avantajlı konumda olduğu görülmektedir. Sonuç 
olarak, perakendeci işletme açısından enerji içeceği tedarikinde mutlaka Tedarikçi 2 
diğer tedarikçilere göre ön planda yer almalıdır. 
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Sonuç ve Tartışma 
 Tedarik zinciri yönetimi tedarikçiler, tedarikçilerin tedarikçileri, üreticiler, 
montajcılar, dağıtımcılar, perakendeciler ve müşterilerden oluşmaktadır. Perakendeci 
kuruluşlar ise; müşteriler ile dağıtıcılar ya da üreticiler arasında yer almaktadır. 
Dolayısıyla üreticiler, montajcılar veya dağıtımcılar perakendeci kuruluşların 
tedarikçileri konumunda yer almaktadır. Ülkemizde ve dünyada tüketim mallarının 
müşterilere ulaşmasında perakendecilerin önemi düşünüldüğünde, perakendeciler 
açısından da tedarikçilerin önemi ortaya çıkmaktadır. 
 Tedarik zinciri içerisinde yer alan bütün paydaşların birbiri ile yakından ilişki 
içerisinde olduğu düşünüldüğünde, işletmelerin tedarikçilerle işbirliğine dayalı 
ilişkilerini sürekli geliştirmeleri gerektiği görülmektedir. Tedarikçilerle ilişkiler ise, 
perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmeler açısından tedarikçi sayısının ve ürün 
çeşidinin fazla olduğu düşünüldüğünde son derece zordur. Bu nedenle, işletmeler 
tedarikçilerini seçerken bir takım değişkenlere göre seçim yapmalı ve bu değişkenler 
ölçüsünde ilişkilerini geliştirmelidirler.  

 Tedarikçi seçim sürecinde kullanılan değişkenler, geçmiş çalışmalar 
incelendiğinde finansal ve finansal olmayan değişkenler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Çalışmaların bir kısmı sadece finansal verilere dayalı değişkenleri kullanırken, bir kısmı 
sadece finansal olmayan değişkenlere göre seçim işlemi yapmaktadırlar. Çalışmaların 
bir kısmı sadece temel değişkenler açısından karşılaştırma işlemi yaparken, bir kısmı 
temel değişkenlere ait alt değişkenlere göre sınıflandırma yapmaktadırlar. Bu çalışmada, 
araştırma sadece temel değişkenler üzerinden gerçekleştirilmiş olup, maliyet gibi 
finansal verilere dayalı değişkenler yanında kalite, teslimat ve esneklik gibi finansal 
olmayan değişkenlere göre de analiz yapılmıştır.  
 Çalışmada, ülkemizde perakende sektöründe faaliyet gösteren ve ulusal gıda 
zincirine sahip olan bir işletmenin satın alma departmanında yer alan uzmanların 
görüşlerine dayanarak, belirtilen değişkenler açısından tedarikçi seçim süreci 
değerlendirilmiştir. Uzmanların vermiş oldukları cevaplar doğrultusunda maliyet, kalite, 
teslimat ve esneklik temel değişkenleri açısından enerji içeceği temin eden tedarikçilerin 
önem düzeyleri sıralanmıştır. Tedarikçilerin seçiminde çok boyutlu karar 
yöntemlerinden ELECTRE I yöntemi tercih edilmiştir.  

 ELECTRE I yöntemi, çok boyutlu bir karar verme yöntemi olup, alternatifler 
arasında hangisinin diğerlerine göre daha üstün olduğunu ortaya koyan nicel bir analiz 
yöntemidir. Yöntemde, uzmanların verdikleri cevaplar karar matrisi üzerinde 
gösterilerek uyum ve uyumsuzluk matrisleri ile sonuca gidilmektedir. Uyum ve 
uyumsuzluk matrislerinin verdiği sonuçlara göre, net en üst değerler ve net en alt 
değerler belirlenerek, tedarikçiler değerlendirilmektedir.  

 Çalışmada, perakendeci işletmeye enerji içeceği tedarik eden dört tedarikçiden 
Tedarikçi 2; en üst değerler ve en alt değerler açısından işletmenin en önemli tedarikçisi 
olarak belirlenmiştir. Finansal olmayan değişkenler değerlendirildiğinde, enerji içeceği 
tedarik eden işletmeler açısından önemli farklılıklar görülmemiştir. Ancak, maliyet 
değişkeni açısından uzmanların verdikleri cevaplara göre, Tedarikçi 2; diğer 
tedarikçilere göre daha üstün durumda görülmektedir. Dolayısıyla, perakendeci 
işletmenin Tedarikçi 2 ile işbirliğine dayalı ilişkilerini mutlaka geliştirmesi gerektiği 
sonucuna ulaşılmıştır. 
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 Çalışmanın sınırlılıklarını ise, sadece bir işletmenin satın alma uzmanları üzerinde 
gerçekleştirilmiş olması oluşturmaktadır. Bu durumun temel sebebi olarak, diğer 
işletmelerin uzmanlarına başvurulmasına rağmen diğer işletmelerden geri dönüşüm 
oranının düşük olması gösterilmektedir. Bundan sonra yapılacak çalışmalarda 
ülkemizde faaliyet gösteren diğer perakendecilerinde analize dahil edilmesi sağlanabilir. 
Ayrıca, ELECTRE I yöntemi çeşitli analiz yöntemleriyle birlikte değerlendirilerek 
sonuçlar karşılaştırılabilir.  
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Extensive Summary 
 

 Introduction 
 Supplier chain management is the main topic for the business management, 
nowadays. There are some activities, which have to be decided by the supply chain 
managers such as supply chain performance, supplier selection, management 
information systems and data mining etc. Supplier selection and evolution are decisions 
of strategic importance to companies. Suppliers are the vendors who provide raw 
metarials, components and services that a company cannot self provide. The selecting 
supplier process mainly involves evaluation of different alternative suppliers based on 
different criteria. This process is affected by different financial and non-financial 
criteria including costs, quality, delivery and flexibility. In this study, the supplier 
selection problem was discussed in order of importance between energy drinks suppliers 
of food business in the retail sector, and costs, quality, delivery and flexibility variables 
were analyzed to select suppliers using ELECTRE (The Eliminiation and Choice 
Translating Reality) I method.  

 Methods and Findings 
 The ELECTRE method was used to analyze the data of a decision matrix to rank a 
set of alternatives. ELECTRE method reflect the dominance of relations among 
alternatives by outranking relations. It is possible that the alternatives can be compared 
by these outranking relations built in this way. Different ELECTRE method, 
concordance and discordance indexes are two types of indices pair-wise comparison 
between alternatives in ELECTRE I. The computation flow process of ELECTRE I 
method (Pang, Zhang and Chen, 2011. pp. 897,897) and the results of this study are 
stated in seven steps; 
 Step 1. Normalization of matrix and weighted matrix: Considering concepts on 
the interval numbers of decision matrix, the normalized matrix of Rij = [rij ] is 
calculated and the weighted matrix depends on normalized matrix assigned to it is given 
by: 
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        Step 2. Ascertainment of concordance and discordance interval sets: The 
concordance interval set is applied to describe the dominance query and the discordance 
interval set is opposite of it.  The concordance and discordande interval sets are given 
by; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Step 3. Calculation of the concordance interval matrix: The concordance 
interval index (Cab) between Aa and Ab can be obtained using following equation and 
the concordance interval matrix can be formulated as follows: 
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Step 4. Calculation of the discordance interval matrix: First, we consider the 
discordance index of d(a,b). Then, using discordance interval index sets, we can obtain 
discordance interval matrix as: 
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 Step 5. Determine the concordance index matrix: The concordance index matrix 
for satisfaction measurement problem can be written as follows and Boolean matrix (E) 
is given by: 
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        Step 6. Determine the discordance index matrix: On the contrary, the preference of 
dissatisfaction can be measured by discordance index, and based on the discordance 
index mentioned above, the discordance index matrix (F) is given by: 
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 Step 7. Calculate the net superior and inferior value: Let ca and da be the net 
superior and net inferior value respectively. ca sums together the number of competitive 
superiority for all alternatives, and the more and bigger, the better. The ca is given by 
(Table 1):  

                                                                                       

 On the contrary, da is used to determine the number of inferiority ranking the 
alternatives (Table 1): 

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 Conclusions and Discussions 
 There are several results of this study to select supplier according to costs, quality, 
delivery and flexibility variables using ELECTRE I method. First, The Supplier 2 is the 
more important company, who supply energy drinks, according to the net superior and 
net inferior value than the other suppliers for the retailer company. Considering 
variables which are defined by the experts, non-financial variables have the same results 
of four companies, but, The Supplier 2 has great advantages considering the variables 
costs. The conclusion of this study is that the suppliers can be selected by ELECTRE I 
method and the retailer company should continue to establish good relations.          
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Özet 
İnşaat sektörü doğası gereği risk ve belirsizliği yüksek bir sektördür. Sektör 

yüksek kaldıraç oranlarıyla çalışmaktadır. Özkaynağı düşük firmaların büyük tutarlı 
işleri yüklenmesi sektördeki hakediş ödemesi sistemi ile mümkün olmaktadır, ancak bu 
durumda planlanan nakit akımındaki küçük bir olumsuzluk dahi firma için büyük bir 
risk oluşturmaktadır. Kaldıraç kullanımı, küçük bir yatırımla büyük ölçekli kârlar elde 
etmeyi hedefler, yüksek kar, beraberinde yüksek riski de getirir. Yatırımcı, yatırdığı 
paranın tamamını ya da bir kısmını kaybedebilir. Bu çalışmada, yüksek kaldıraç oranı 
kullanan ve az nakitle iş yapmaya çalışan inşaat sektöründe yer alan yapım projelerinin 
üzerinde, nakit girişlerindeki ötelenmeye bağlı olarak ortaya çıkan kaldıraç oranının 
izlenmesi düşünülmüş ve ölçülmesi hedeflenmiştir. Önerilen model aracılığıyla nakit 
girişi ötelenmesinden dolayı oluşabilecek nakit ihtiyacı görülebilmektedir. Projenin 
başlangıç safhalarında küçük sermayelerle iş yürütülebilse de ilerleyen safhalarda hızla 
artan sermaye ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Modelden elde edilen değerler özellikle 
yüksek kaldıraç oranı ile iş yapılan yapım projelerinde nakit girişi gecikmesi sebebiyle 
oluşacak riskleri önceden tahmin ederek bu etkiden korunmak için elde tutulacak 
sermayenin doğru zamanda temininde kullanılabilir. 
Anahtar Kelimeler: Kaldıraç, Nakit Akışı, Yapım Projeleri, Risk Yönetimi, İnşaat 
Yönetimi 

Abstract 
Due to the nature, construction is an industry with high uncertainty and risk. 

Construction industry carries high leverage ratios. Firms with low equities work in big 
projects through progress payment system, but in this case, even a small negative in the 
planned cash flows constitute a major risk for the company. The use of leverage, with a 
small investment to achieve profit targets large-scale, high-profit, but also brings a high 
risk with it. Investors may lose all or the portion of the money. In this study, monitoring 
and measuring of the leverage ratio because of the displacement in cash inflows of 
construction projects which uses high leverage and low cash to do business in the 
sector is targeted. Cash need because of drifting the cash inflows may be seen due to the 
model. Work should be done in the early stages of the project with little capital but in 
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the later stages, rapidly growing capital need arises.The values obtained from the 
model may be used to supply the capital held in the right time by anticipating the risks 
because of the delay in cashflow of construction projects which uses high leverage 
ratio. 
Key Words: Leverage, Cashflow, Construction Projects, Risk Management, 
Construction Management 
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Extensive Summary 
 
Introduction 
Construction is one of the leading sectors in economy and the sector carries high 

risk and low profit margin. Of course risk is associated with every aspect of our daily 
life and we know construction is a risky sector, as Quayle in 1999 said, “Risk and 
uncertainty are inherent in all construction work no matter what the size of the project”. 
Prasanta and Ogunlana in 2004 also said,” The construction industry is exposed to more 
risk and uncertainty than others are” and because of the importance of risk management 
isn’t known well or given enough importance, it isn’t well performed yet in the sector. 
“For years the engineering and construction industry has had a very poor reputation for 
coping with risk, with many major projects failing to meet deadlines, cost targets, and 
specifications” (Vega and Vokurka, 2000). 

Due to its nature, construction is an industry with high uncertainty and risk and 
construction projects are characterized as very complex projects, where uncertainty 
comes from various sources. 

Cash flow management and risk management are also very important for the 
sector but are not well known yet. The construction industry is high amount of cash 
flow which creates high financial leverage. Construction industry carries high leverage 
ratios. Firms with low equities work in big projects through progress payment system, 
but in this case, even a small negative in the planned cash flows constitute a major risk 
for the company. The use of leverage, with a small investment, targets high-profit, but 
also brings a high risk. Investors may lose all or the portion of the money. 

In this study, monitoring and measuring of the leverage ratio because of the 
displacement in cash inflows of construction projects which uses high leverage and low 
cash to do business in the sector is targeted. 
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The Conceptual Framework of Suggested Model 
In this study, construction projects cashflow is assumpted as S curve. Measuring 

the impact of leverage ratio on S curve approach has been selected. 

Cash flow in construction projects can be skewed. Beta distribution was chosen 
for modeling the cashflow. 

It's assumpted that, cashoutflows and shifted cashinflows are equal. Displacement 
of cashinflows is assumed to be constant throughout the project term. 

Cash inflows and outflows are assumed to occur within the same day. 
Project duration, the form of S curves and displacement period of cashinflows are 

the parameters of the model. Net cash requirement is calculated with these parameters. 

Findings and Discussion 
Cash need because of displacement of cash inflows may be seen due to the model. 

Cash inflow delay shifts the projects financial burden towards to the contractor by 
exponentially growing. 

Work activities should be done in the early stages of the project with little capital 
but in the later stages, rapidly growing capital need arises. 

Monitoring cashflow and take the right precautions in the right time will protect 
the project from many risks. If the firm does not predict the difference between the 
planned and the actual cash inflows and take precautions like maintaining adequate 
capital for the project, shall be faced with bankruptcy. 

Construction projects are inherently highly leveraged projects. The values 
obtained from the model may be used to supply the capital held in the right time by 
anticipating the risks because of the delay in cashflow of construction projects which 
uses high leverage ratio. 

Firms doing business under the high leverage should continuously monitor and 
manage leverage ratio. Both contractors and employers should know the cash need in 
every phase of the project by using this model for the sustainability of the project and 
the firm.  
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başlangıç safhalarında küçük sermayelerle iş yürütülebilse de ilerleyen safhalarda hızla 
artan sermaye ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Modelden elde edilen değerler özellikle 
yüksek kaldıraç oranı ile iş yapılan yapım projelerinde nakit girişi gecikmesi sebebiyle 
oluşacak riskleri önceden tahmin ederek bu etkiden korunmak için elde tutulacak 
sermayenin doğru zamanda temininde kullanılabilir. 
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Abstract 
Due to the nature, construction is an industry with high uncertainty and risk. 

Construction industry carries high leverage ratios. Firms with low equities work in big 
projects through progress payment system, but in this case, even a small negative in the 
planned cash flows constitute a major risk for the company. The use of leverage, with a 
small investment to achieve profit targets large-scale, high-profit, but also brings a high 
risk with it. Investors may lose all or the portion of the money. In this study, monitoring 
and measuring of the leverage ratio because of the displacement in cash inflows of 
construction projects which uses high leverage and low cash to do business in the 
sector is targeted. Cash need because of drifting the cash inflows may be seen due to the 
model. Work should be done in the early stages of the project with little capital but in 
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the later stages, rapidly growing capital need arises.The values obtained from the 
model may be used to supply the capital held in the right time by anticipating the risks 
because of the delay in cashflow of construction projects which uses high leverage 
ratio. 
Key Words: Leverage, Cashflow, Construction Projects, Risk Management, 
Construction Management 

1. Giriş 
Gerek Gayrisafi Milli Hasıla içindeki payı gerek diğer sektörlerle arasındaki girdi-

çıktı ilişkisi gerekse yapısal özellikleri sebebi ile inşaat sektörü özellikle diğer 
sektörlerden ayrı olarak incelenilmesi gereken bir sektördür. İnşaat projeleri yapısal 
özellikleri sebebi ile çok çeşitli risklere maruz kalmaktadırlar. 

İnşaat sektörü ekonominin lokomotif sektörlerinden birisidir ve 1999 yılında 
Quayle in de değindiği gibi projenin büyüklüğü ne olursa olsun risk ve belirsizlik tüm 
inşaat işleri için doğaldır. Ayrıca 2004’te Prasanta ve Ogunlana’nın yaptığı çalışma da 
da kuvvetlendiği üzere inşaat sektörü diğer sektörlere oranla daha fazla risk ve 
belirsizlik altındadır çünkü sektörde risk yönetimi ya bilinmez ya da gereken önemi 
görmez. Yıllardır inşaat endüstrisi proje süresi, maliyet hedefi ve kalite hedefleri 
olmasına rağmen riskle baş etmede çok zor durumlarda kalmıştır (Vega ve Vokurka, 
2000). 

İnşaat projeleri, mal sahibi tarafından talep edilen süre sınırlamaları ile birleşen 
yüksek belirsizlik ve risk faktörlerinin oluşturduğu şartlar sonucunda ortaya çıkan 
karmaşık ve dinamik bir çevrede başlamaktadırlar (Mulholland ve Christian, 1999). Bu 
sebeple yapı sektöründeki projelerde, planlama sürecinde ön görülen birçok konunun, 
uygulama aşamasında beklenenden farklı gerçekleştiği ve yeniden planlama gereksinimi 
ortaya çıkardığı bilinir.  

Nakit yönetimi inşaat firmaları için hayati önem taşır ve ihmal edilmemesi 
gereklidir. İnşaat sektörü doğası gereği krizlerden neredeyse ilk etkilenen ve son 
toparlanan sektördür. Finansal tablo devamlı izlenmelidir. Çünkü finansal planlama ve 
gerçekleşme arasındaki aksamalar, projenin süresinde bitmemesi, planlanan kalitede 
imal edilememesi ve bütçelenen maliyette bitirilememesi gibi sonuçlar doğuracaktır. 

Kaldıraç kelime anlamıyla, az bir güç ile büyük bir yükü kaldırmaya yarayan, bir 
dayanma noktası üzerinde hareket edebilen, inip kalkabilen sert çubuk, maniveladır. 
Hisse senetleri piyasasında çok kullanılan bir terimdir. Kaldıraç etkisi nedeniyle yüksek 
kazançlar elde edilebilir. Yatırımcılara küçük tutarlar yatırarak hisse senedi ve diğer 
yatırım araçlarının getirilerinden ve fiyat hareketlerinden faydalanma olanağı 
sunmaktadır.  

Finansal kaldıraç, yabancı kaynak kullanmanın elde edilecek kar veya zarara 
etkisi olarak tanımlanabilir. Firmalar ölçeğinde ise, kaldıraç etkisi az bir yatırımla çok 
büyük gelir elde etme şansı, ama büyük kar kazanma şansıyla gelen daha fazla 
kaybetme şansıdır. Kaldıraç kullanımı, küçük bir yatırımla büyük ölçekli kârlar elde 
etmeyi hedefler. Tabii yüksek kar, beraberinde yüksek riski de getirir. Yatırımcı, 
yatırdığı paranın tamamını kaybedebilir.  

Kaldıraç, değerinin artması beklenilen bir araca yatırım yapmak için eldeki 
paranın sadece bir kısmının kullanılmasına olanak veren bir tekniktir. Bu sayede satın 
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alma gücü artar ve potansiyel olarak değeri artacak varlıklar kontrol edilebilir. Mesela, 
mortgage kullanıldığında eldeki mevcut parayla alınamayacak bir gayrimenkulü satın 
almak için kaldıraçtan faydalanılır. Mortgage geri ödendiğinde gayrimenkulün 
satılmasından elde edilecek kar tamamen mortgage kullanana kalır. Gerekenden düşük 
miktarda para kullanıldığı için kaldıraç sayesinde yapılan yatırımdan yüksek getiri elde 
edilir.  

Bankalar kredi verirken firma değeri ölçmekte kaldıraç oranını kullanırlar. Bu 
oran toplam borçların, toplam varlıklara bölünmesi biçiminde hesaplanır ve toplam 
varlıkların yüzde kaçının yabancı kaynaklar ile finanse edildiğini ifade eder.  Gelişmiş 
ülkelerde bu oranın yüzde elli civarında olması olumlu görünmektedir. Yüzde 50 
üzerindeki orana sahip olan firmalara riskli firmalar olarak bakılır (Mayes ve Shank, 
2006; Akgüç,1995).  

Öz sermayenin toplam borçlara oranı ve öz sermaye tutarı iflas olasılığının öncü 
göstergeleri olarak algılanır. Yüksek kaldıraç oranı iflas olasılığının daha yüksek 
olduğunu gösterir. (Altman ve Saunders, 1998) 

Firmaların krizlere karşı kırılganlığını artıran sebeplerden biri de özsermayelerinin 
yetersiz olması ve daha çok kısa süreli kaynaklar ile faaliyetlerini sürdürmeleridir. 
İnşaat firmaları incelendiğinde ise, yüksek kaldıraç oranı kullanarak sistemde kaldıkları 
ve bu yüzden çok yüksek risk taşıdıkları görülmektedir. Mali tabloları, sermayeleri 
incelendiğinde çok küçük ölçekli firmaların toplamda büyük yatırım gerektiren 
projelere teklif verdikleri görülmektedir. Her ay düzenli alınan hakediş tutarlarına 
güvenerek, düşük özsermaye ile çok yüksek tutarlı işleri üstlenen firmalar yukarda 
bahsettiğimiz riskleri çok yüksek oranda taşımaktadırlar. Bankalar nezdinde inşaat 
firmalarının kredibilite azlığının sebeplerinden biri de budur. Düşük kaldıraç oranı 
kullanmak da firma karlılığını olumsuz etkileyeceğinden bu oranın hassas bir denge 
olduğu kabul edilir. Düzenli hakediş ödenememesi ancak imalatın devam etmesi 
gerekliliği düşünülerek kaldıraç oranının dengeli tutulması riski düşürür. Kaldıraç etkisi 
bir taraftan sistemin sunduğu bir fırsatken, diğer taraftan çok büyük bir risk 
oluşturmaktadır.  

Bu çalışmada, yüksek kaldıraç oranı kullanan ve az nakitle iş yapmaya çalışan 
inşaat sektöründe yer alan yapım projelerinin üzerinde, nakit girişlerindeki gecikmeden 
kaynaklanan kaldıraç oranının izlenmesi düşünülmüş ve ölçülmesi hedeflenmiştir. 

Nakit akışı üzerindeki riskli bazı değişiklikler sadece işin doğru yapılmamasından 
değil bazen de beklenmeyen ödeme değişikliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu durum 
önceden kestirilemeyebilir ancak bu durumun olasılıklar dahilinde olduğu bilgisi ile 
davranılarak önceden önlem alınabilir ve olası kötü sonuçlar engellenebilir. Yüklenici 
sözleşme öncesinde projenin taşıyacağı kaldıraç oranı faktörünü tahmin ederek 
firmasının davranışını değiştirebilir ve ayrıca devam eden projelerde kaldıraç oranını 
izleyerek proje başarısızlığını önceden kestirip önlem alabilir.  

2. Yapım Projelerinde Nakit Akışı 
Nakit akışı, proje boyunca gerçekleşen nakit giriş ve çıkışlarıdır. Nakit akış 

tablosu, proje boyunca ortaya çıkan nakit girişlerini ve çıkışlarını gösteren tablodur. 
İnşaat projelerinin nakit girişinde, hakediş gelirleri, işveren avansları, teminat 

kesintisi iadeleri, kredi kullanımları vardır. Nakit çıkışında ise, işçilik, ekipman ve 
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malzeme alımları, taşeronlara yapılan ödemeler, taşıma giderleri, vergi, kredi geri 
ödemeleri ve genel giderler görülür.  

Proje bazında finansal planlama teklif hazırlıkları ile başlar. İmalatı yapılacak 
projenin iş programı hazırlanılır, taahhüt maliyeti, teklif fiyatı ve ödeme planı oluşur. 
İlk nakit tahmin tabloları böyle oluşur. Ancak imalat ve merkez ofis kopuklukları ve 
doğru bilgi akışı olmadığı durumlarda, ya da başlangıçta detaylı analizler yapılmadığı 
zaman imalat sırasında bu ödeme planları birçok değişikliğe uğrar. Hakediş bedelleri 
yapılan imalatın yığışımlı yüzdesine bağlı olarak hesaplanır. Yapım projeleri nakit akışı 
tahminleri oldukça yüksek belirsizlikler barındırlar. Yapım projelerinde nakit çıkışları 
oldukça yüksek ve noktasaldır. Büyük miktarda ve farklı malzeme alımları tek seferde 
olur. Genellikle zaman içine yayılamayan bu nakit akım düzensizlikleri bazı zamanlarda 
çok büyük nakit gereksinimi, bazı zamanlarda ise çok büyük nakit fazlası oluşturur. 
Nakit akım tabloları bu zamanların önceden görülmesi ve önlem alınması konusunda 
fayda yaratırlar (Tüz, 2013). Yapım projeleri nakit gereksinimi uniform dağılım özeliği 
göstermez. Proje yığışımlı nakit akışı, S eğrisi olarak adlandırılır. S eğrisi Beta 
dağılımından kolayca elde edilebilir. Bu özelik girişimin erken safhalarında bile 
doğruya yakın nakit akışı tahminleri yapılabilmesini sağlamaktadır.  

Projenin genel maliyet performansını ölçmek, izlemek, kontrol etmek ve 
yönetmek için kullanılan maliyet çizgisi, bütçenin zaman aralıklarına bölünmüş halidir. 
Her bir dönem için tahmin edilen maliyetlerin toplanması ile elde edilir ve genelde S-
eğrisi şeklindedir (Şekil 1). S eğrisinin yatay ekseninde süre, düşey ekseninde ise 
incelenen değer görülür. Bu da genellikle maliyettir. S eğrisi genellikle herhangi bir 
andaki nakit akışının hızlıca tahmininde işe yarar. Maliyet çizgisi proje yönetim 
planının bir parçasıdır (PMBOK).  

Çoğu proje özellikle büyük olanlar, çoklu kaynak ve maliyet çizgisine sahiptir ve 
üretim çizgilerini proje performansının farklı taraflarını ölçmek için kullanırlar. Mesela 
yönetim, proje müdürünün firma içi maliyetleri (işçilik) ve dışı maliyetlerini (taşeron, 
malzeme) veya toplam işçilik maliyetlerini ayrı ayrı takip etmesini isteyebilir. Bu 
durumlarda da S eğrilerinden faydalanılabilir. S eğrisi zarfı ise, geçmiş verinin 
belirlenmiş bir güven aralığında incelenmesi ile eğri profilinin tüm olası varyasyonlarını 
içeren bir grafik bölgedir. Bu yaklaşım projeye limitler arasında bir inceleme sağlar.  

Standart eğri veya ideal eğri, bütün projeler veya alt grupları için standart olduğu 
varsayılan bir profil oluşturmak için geçmiş dataların ortalamasını alan bir modelden 
üretilmiştir. Nakit akışlarına uyan ideal eğriler vardır. Mesela Bromilow modeli, kamu 
projeleri için standart bir toplam harcamalar eğrisi oluşturur. Benzer olarak Peer (1982) 
de müşteriden yükleniciye akan nakti anlatan standart bir eğri bulmuştur. İngiliz Sağlık 
ve Sosyal Bakanlığı, standart eğrilerle birtakım proje değerlerine uyan bir model 
geliştirmiş (Hudson ve Maunisk, 1974) ve Nazem (1968) bütün proje nakit akımlarına 
uyan bir ideal eğri kullanılmasını önermiştir.  
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Şekil 1: S Eğrisi (PMBOK) 

Evans ve Kaka (1998) Yüklenicinin nakit akışı tahmin tekniklerini finansal 
pozisyonunu anlamak ve iflas riskinden kurtulmak için kullanabileceğini söylemişlerdir. 
Bu her ne kadar nakit akışına verilen önemi vurgulasa da nakit akışını izlemek 
gerçekten iflas riskini ortadan kaldırmaz. Ancak nakit akışını izlemek ve doğru önlemi 
zamanında almak projeyi birçok riskten kurtaracaktır. 

3. Modelin Kavramsal Kurgusu 
Yapım projelerinde kaldıraç oranı tahmini yapılabilmesi için, proje süresi, projeye 

ait nakit akışı, nakit akışı çarpıklığı ve nakit girişi ötelenme süresi bilinmelidir. İnşaat 
sektörü yöneticileri, hem ticari sırlar hem de geçmiş muhasebe kayıtlarının düzeni ve 
erişilebilirliği açısından proje nakit akışı bilgilerini paylaşmak konusunda çekimser 
davranmaktadır. Bu nedenle, araştırmada, yapım projeleri nakit akışının S eğrisi 
şeklinde olduğu kabulü yapılmış ve S eğrisi üzerinde kaldıraç oranı etkisinin ölçülmesi 
yaklaşımı seçilmiştir.  

Yapım projelerinde nakit akışı çarpıklaşabilmektedir. Hem bu çarpıklığı 
yansıtılabilmesi hem de dağılımın verilen sınır değerler arasında kalmasını sağlaması 
nedeniyle nakit akışının modellenmesinde Beta dağılımı seçilmiştir. Beta dağımı 
parametreleri α=β=1 seçilmesi üniform dağılımı, α=β=4 seçilmesi normal dağılımı 
temsil etmektedir. Α ve β parametreleri değiştirilerek sağa ve sola çarpık nakit akışları 
elde edilebilmektedir. Şekil 2’de aylık nakit akışı çarpıklığı ve Şekil 3’de yığışımlı nakit 
akışı zarfı verilmektedir.  

Yüklenici 
Harcamaları 
(Nakit Çıkışı) 

Mal Sahibi 
Ödemeleri 
(Nakit Girişi) 

Tu
ta

r 

Süre 

Nakit Girişi ve Nakit Çıkışı 
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Şekil 2: Aylık nakit akışı çarpıklığı Şekil 3: Yığışımlı nakit akışı 
çarpıklığı zarfı 

Modelin Varsayımları: 
Model varsayımları aşağıda maddeler halinde sıralanmaktadır:  
1. Yapım projelerine ait nakit akışlarının S eğrisi biçiminde olduğu varsayılmıştır. 

2. Nakit çıkışları ile ötelenmiş nakit girişlerinin aynı tutarda olduğu ve ötelemenin 
proje boyunca sabit süreli olduğu varsayılmıştır. 

3. Nakit giriş ve çıkışlarının aynı gün içerisinde gerçekleştiği varsayılmıştır. 

Modelin Parametreleri: 
Modelin üç giriş parametresi bulunmaktadır. Bu parametreler ve parametre 

açıklamaları Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1: Model parametreleri 

Parametre Açıklama: 

Proje süresi(ay), Proje süresini belirtmek için kullanılır. 

S eğrisinin formu (α, β), Nakit çıkışı çarpıklığını belirtmek için kullanılır. 

Nakit girişi ötelenme 
süresi(ay) 

Nakit çıkışını öteleyerek nakit girişini elde etmek için 
kullanılır 

Modelin Algoritması 
Önerilen modele ait algoritma aşağıda verilmektedir: 

Giriş parametrelerini ata (Proje süresi, nakit akışı çarpıklığı, ötelenme süresi)  
S Eğrisi Formunda Nakit çıkışını oluştur (Beta dağılımı)  

Nakit çıkışını öteleyerek Nakit Girişini oluştur (Ötelenme süresi) 
Nakit akışı farklarını hesapla (Nakit çıkışı – Nakit girişi) 
Sonuçları kaydet 

Çıktıları göster 
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Modelin Örnekle Açıklanması 
Modelin kurgusu, olanakları ve çıktılarının değerlendirilmesi aşağıda verilen bir 

örnekle açıklanacaktır.   

Örnek  
Birinci örnekte kullanılan parametre değerleri Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2: Örnek parametreleri 

Parametre Açıklama: 

Proje süresi(ay), 18 ay 

S eğrisinin formu (α, β), Beta(5,3) 

Nakit girişi ötelenme 
süresi(ay) 2 ay 

 

Proje aylık nakit çıkışı Şekil 4’de, yığışımlı nakit çıkışı Şekil 5’de, verilmektedir.  

  

Şekil 4: Aylık nakit çıkışı Şekil 5: Yığışımlı nakit çıkışı 

Proje süresi boyunca nakit çıkışı Beta dağılımı (α, β) değerleri ile hesaplanmış 
bulunmaktadır. Hesaplanan nakit çıkışı ötelenme miktarı kadar kaydırılarak proje nakit 
girişi elde edilir. Her dönem için nakit çıkışından nakit girişi çıkartılarak proje nakit 
ihtiyacı bulunur. Elde edilen sayısal değerler Tablo 3’de, grafik sunumlar Şekil 6 ve 
Şekil 7’de verilmektedir. 
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Tablo 3: Proje Nakit Akışı Bilgileri 

DÖNEM AYLIK NAKİT AKIŞI YIĞIŞIMLI NAKİT 
ÇIKIŞI 

YIĞIŞIMLI NAKİT 
GİRİŞİ 

PROJE NAKİT 
İHTİYACI 

1 0,00001011 0,00001011  -0,00001011 

2 0,00028281 0,00029291  -0,00029291 

3 0,00171112 0,00200403 0,00001011 -0,00199392 

4 0,00556282 0,00756685 0,00029291 -0,00727393 

5 0,01299867 0,02056552 0,00200403 -0,01856149 

6 0,02470197 0,04526749 0,00756685 -0,03770064 

7 0,04063153 0,08589902 0,02056552 -0,06533350 

8 0,05989828 0,14579731 0,04526749 -0,10052982 

9 0,08076519 0,22656250 0,08589902 -0,14066348 

10 0,10077079 0,32733329 0,14579731 -0,18153599 

11 0,11697614 0,44430944 0,22656250 -0,21774694 

12 0,12633528 0,57064472 0,32733329 -0,24331142 

13 0,12618916 0,69683387 0,44430944 -0,25252444 

14 0,11488307 0,81171695 0,57064472 -0,24107223 

15 0,09250759 0,90422454 0,69683387 -0,20739066 

16 0,06176291 0,96598744 0,81171695 -0,15427050 

17 0,02894676 0,99493421 0,90422454 -0,09070967 

18 0,00506579 1,00000000 0,96598744 -0,03401256 

  1,00000000 0,99493421 -0,00506579 

  1,00000000 1,00000000 0,00000000 

 

  

Şekil 6: Yığışımlı nakit girişi ve çıkışı Şekil 7: Proje nakit ihtiyacı 

Örnekte proje nakit ihtiyacı 13. ayda proje bedelinin %.25.25’i olarak 
bulunmuştur. Yüklenici 13. ayda proje bedelinin %25.25’i kadar bir tutarı ödeyebilir 
durumda olmalıdır. Oysa bu bedel 6.ayda %3.77 dır. Proje nakit ihtiyacı proje 
ilerledikçe üstel olarak artmaktadır. 

Proje nakit girişinin {1,2,3,4} dönem ötelenmesi sonucu ortaya çıkan nakit 
ihtiyacı model aracılığı ile hesaplanmış elde edilen sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir. 
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Tablo 4: Ötelenme Miktarına Göre Proje Nakit İhtiyacı 
DÖNEM ÖTELENME 1 ÖTELENME 2 ÖTELENME 3 ÖTELENME 4 

1 -0,000010 -0,000010 -0,000010 -0,000010 

2 -0,000283 -0,000293 -0,000293 -0,000293 

3 -0,001711 -0,001994 -0,002004 -0,002004 

4 -0,005563 -0,007274 -0,007557 -0,007567 

5 -0,012999 -0,018561 -0,020273 -0,020555 

6 -0,024702 -0,037701 -0,043263 -0,044975 

7 -0,040632 -0,065334 -0,078332 -0,083895 

8 -0,059898 -0,100530 -0,125232 -0,138230 

9 -0,080765 -0,140663 -0,181295 -0,205997 

10 -0,100771 -0,181536 -0,241434 -0,282066 

11 -0,116976 -0,217747 -0,298512 -0,358410 

12 -0,126335 -0,243311 -0,344082 -0,424847 

13 -0,126189 -0,252524 -0,369501 -0,470271 

14 -0,114883 -0,241072 -0,367408 -0,484384 

15 -0,092508 -0,207391 -0,333580 -0,459915 

16 -0,061763 -0,154270 -0,269154 -0,395343 

17 -0,028947 -0,090710 -0,183217 -0,298100 

18 -0,005066 -0,034013 -0,095775 -0,188283 

19 0,000000 -0,005066 -0,034013 -0,095775 

20  0,000000 -0,005066 -0,034013 

21   0,000000 -0,005066 

En yüksek proje nakit ihtiyacı proje toplam bedeline oranla: 1 ay öteleme için 
12.ayda %12.65, 2 ay öteleme için 13.ayda %25.25, 3 ay ötelenme için13.ayda %36.95, 
4 ay ötelenme için %48.43 olarak bulunmuştur. Gerek sözleşme şartlarına bağlı olarak 
gerekse imalat sürecinde yaşanabilecek nakit girişi gecikmeleri yüklenici üzerinde 
büyük bir proje sermayesi baskısı yaratmaktadır. Tablo 4’de elde edilen değerler Şekil 
8’de ötelenmeye bağlı proje nakit ihtiyacı olarak verilmektedir. Proje toplam bedelinin 1 
olarak seçilmesi durumda proje kaldıraç faktörü ötelenmeye bağlı nakit ihtiyacının tersi 
olarak hesaplanabilir. Tablo 4’deki değerlerle hesaplanan kaldıraç faktörü Şekil 9’da 
ötelenmeye bağlı kaldıraç faktörü olarak verilmektedir. 

  
Şekil 8: Ötelenmeye bağlı proje nakit 

ihtiyacı 
Şekil 9: Ötelenmeye bağlı proje kaldıraç 

faktörü 
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4. Sonuç ve Öneriler 
Evans ve Kaka (1998) Yüklenicinin nakit akışı tahmin tekniklerini finansal 

pozisyonunu anlamak ve iflas riskinden kurtulmak için kullanabileceğini söylemişlerdir. 
Bu her ne kadar nakit akışına verilen önemi vurgulasa da nakit akışını izlemek 
gerçekten iflas riskini ortadan kaldırmaz. Ancak nakit akışını izlemek ve doğru önlemi 
zamanında almak projeyi birçok riskten kurtaracaktır. 

Bu durum, nakit planlamasını ve finansal risklerini hesaplayarak önlem almamış 
inşaat firmaları için çok büyük zarar anlamına gelebileceği gibi işin devamını da riske 
atar. Kurum, nakit girişlerinin teklif aşamasında planladığından farklı olması durumunu 
önceden tahmin ederek önlem almaz ve elinde yeterli sermayeyi bulundurmazsa iflas 
riski ile karşı karşıya kalır. Durum oluşmadan önce ek kaynak yaratmak projeyi ve 
firmayı kurtarabilir. Bu da ancak önceden yapılan tahminler ve bunların devamlı 
güncellenerek izlenmesi ile sağlanabilir. 

Önerilen model aracılığıyla nakit girişi ötelenmesinden dolayı oluşabilecek nakit 
ihtiyacı görülebilmektedir. Projenin başlangıç safhalarında küçük sermayelerle iş 
yürütülebilse de ilerleyen safhalarda hızla artan sermaye ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 
Nakit girişinin gecikmesi proje bedelinin finansman yükünü üstel olarak artan bir 
şekilde yükleniciye doğru kaydırmaktadır. İşveren açısından birden çok altyüklenici ile 
çalışmak alt yüklenicilerin iflası ve projenin durması riskini azaltabilir. Alt yükleniciler 
proje nakit ihtiyacını teklif aşamasından başlayarak dikkatlice hesaplamalı, imalat 
sırasında hakedişlere bağlı nakit girişlerinin zamanında tahsiline büyük özen 
göstermelidirler. Her durumda nakit girişlerinin gecikme riskine karşı, henüz sıkışıklık 
doğmadan yedek akçe ve kredi olanakları hazırlanmalıdır. Hakediş gelirlerinin 
gecikmesi durumunda iş durdurulabilmesi seçeneği sözleşmede bulunmalıdır. Geciken 
hakediş ödemesinin faizi, yüklenicinin nakit ihtiyacını karşılamaktan çok uzak olacaktır. 
Yüksek riskli olarak görülen projelerde hakediş tutarları imalat yapılmadan önce 
hakediş avansı olarak alınabilir. İşverenin şöhreti, mali gücü ya da gelecekte yaratacağı 
iş potansiyeli ne derece yüksek olursa olsun, yüklenicinin iflasına sebep olacak kadar 
ödeme gecikmesi kabul edilmemelidir. İş yaparak iflasa sürüklenmek yerine yeni 
projeler için teklif verebilir durumda kalma pozisyonu seçilmelidir. Diğer yandan riskli 
olarak görülen yüklenicilerin proje nakit yükümlülüklerini yerine getirebilir oldukları 
titizlikle doğrulanmalıdır. Gerekirse yüklenicinin her aybaşında yükümlülüklerini yerine 
getirebilir durumda olduğu kontrol edilmeli, yeterli olması durumunda devam etmesine 
izin verilmelidir. Yüklenicinin iş yapma becerisi ve kalitesi çok yüksek düzeyde olsa 
bile, yüksek kaldıraç oranı kullanmasına göz yumulmamalı, proje kısımlar halinde alt 
yüklenicilere dağıtılmalıdır. 

 İş ne kadar doğru düzgün yapılırsa yapılsın sadece nakit girişi ertelenmesi veya 
gecikmesinden dolayı, planlanan proje bütçesi dalgalı seyredebilir. Nakit girişlerinin 
ötelenmesi ya da işveren tarafından geciktirilmesi dışında, fiyat hareketleri, politik ve 
ekonomik krizler, mal ve hizmetlerin dönemsel olarak temin edilememesi ve buna 
benzer sebepler yüzünden nakit çıkışları beklenmedik düzeyde artabilir. Nakit 
çıkışlarının artması riskine karşı paydaşların sözleşme düzeyinde dengeli bir mutabakat 
sağlamaları gerekmektedir Riskin kimin üzerine atıldığı çok da önemli değildir. Riskin 
sönümlendirilebilir olması ve projenin hedeflerine ulaşması amaçlanmalıdır. Dalgalanan 
aylık nakit akışları işin tamamlanmasını engelleyebilir veya zarara yol açabilir. 
Modelden elde edilen değerler özellikle yüksek kaldıraç oranı ile iş yapılan yapım 
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projelerinde nakit girişi gecikmesi sebebiyle oluşacak riskleri önceden tahmin ederek bu 
etkiden korunmak için elde tutulacak sermayenin doğru zamanda temininde 
kullanılabilir. Bu riskin varlığının, olasılığının ve etkisinin bilinmesi ana sözleşme 
sırasında riski azaltacak veya ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılabilmesini 
gündeme getrime olanağı sağlar. 

Yapım projeleri doğası gereği yüksek kaldıraçla çalışan projelerdir. Yüksek 
kaldıraç oranı altında iş yapan firmalar sürekli kaldıraç oranını izlemeli ve 
yönetmelilerdir. Hem yüklenicilerin hem de işverenin projenin her safhasında bu modeli 
kullanarak elde bulunması gereken para miktarını takip etmeleri firma ve projenin 
sürdürülebilirliği açısından faydalı olacaktır.  
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Extensive Summary 
 

Introduction 
Construction is one of the leading sectors in economy and the sector carries high 

risk and low profit margin. Of course risk is associated with every aspect of our daily 
life and we know construction is a risky sector, as Quayle in 1999 said, “Risk and 
uncertainty are inherent in all construction work no matter what the size of the project”. 
Prasanta and Ogunlana in 2004 also said,” The construction industry is exposed to more 
risk and uncertainty than others are” and because of the importance of risk management 
isn’t known well or given enough importance, it isn’t well performed yet in the sector. 
“For years the engineering and construction industry has had a very poor reputation for 
coping with risk, with many major projects failing to meet deadlines, cost targets, and 
specifications” (Vega and Vokurka, 2000). 

Due to its nature, construction is an industry with high uncertainty and risk and 
construction projects are characterized as very complex projects, where uncertainty 
comes from various sources. 

Cash flow management and risk management are also very important for the 
sector but are not well known yet. The construction industry is high amount of cash 
flow which creates high financial leverage. Construction industry carries high leverage 
ratios. Firms with low equities work in big projects through progress payment system, 
but in this case, even a small negative in the planned cash flows constitute a major risk 
for the company. The use of leverage, with a small investment, targets high-profit, but 
also brings a high risk. Investors may lose all or the portion of the money. 

In this study, monitoring and measuring of the leverage ratio because of the 
displacement in cash inflows of construction projects which uses high leverage and low 
cash to do business in the sector is targeted. 

The Conceptual Framework of Suggested Model 
In this study, construction projects cashflow is assumpted as S curve. Measuring 

the impact of leverage ratio on S curve approach has been selected. 
Cash flow in construction projects can be skewed. Beta distribution was chosen 

for modeling the cashflow. 
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It's assumpted that, cashoutflows and shifted cashinflows are equal. Displacement 
of cashinflows is assumed to be constant throughout the project term. 

Cash inflows and outflows are assumed to occur within the same day. 

Project duration, the form of S curves and displacement period of cashinflows are 
the parameters of the model. Net cash requirement is calculated with these parameters. 

Findings and Discussion 
Cash need because of displacement of cash inflows may be seen due to the model. 

Cash inflow delay shifts the projects financial burden towards to the contractor by 
exponentially growing. 

Work activities should be done in the early stages of the project with little capital 
but in the later stages, rapidly growing capital need arises. 

Monitoring cashflow and take the right precautions in the right time will protect 
the project from many risks. If the firm does not predict the difference between the 
planned and the actual cash inflows and take precautions like maintaining adequate 
capital for the project, shall be faced with bankruptcy. 

Construction projects are inherently highly leveraged projects. The values 
obtained from the model may be used to supply the capital held in the right time by 
anticipating the risks because of the delay in cashflow of construction projects which 
uses high leverage ratio. 

Firms doing business under the high leverage should continuously monitor and 
manage leverage ratio. Both contractors and employers should know the cash need in 
every phase of the project by using this model for the sustainability of the project and 
the firm.  
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Abstract 
The aim of the study is to determine the level of job burnout of practitioners of 

accountancy. The study is carried out on 136 practitioners of accountancy that are 
operating in Diyarbakir. As the scale of job burnout “Maslach Burnout Inventory” 
consisting of 22 questionshas been used. As a result, practitioners of accountancy’ the 
burnout sub-dimensions that make up the overall low level of emotional exhaustion 
subscale are measured. However this varies depending on age. The personal 
achievement sense subscale is determined as the size of moderate. However, the 
depersonalization is found as a high level from age groups point of view. However this 
varies depending on age. The results are similar with the results of other research that 
have been done before in different occupation groups. 
Keywords: Practitioners of Accountancy, Burnout, Job Burnout, Diyarbakır 
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1. Introduction 
When considering in terms of vocational work and intensity, it can be said that, 

the profession having one of the highest work tempo is accountancy. When considering 
the requirement regarding undertaking the works in accountancy in detail and precisely, 
the vocational, psychological and social problems that may arise can be clearly 
understood.  

The term of “Burnout”, having the lexical meaning that the consumption of 
individual efforts, powers or resources under demanding conditions and feeling of 
exhaustion, was firstly coined by Dr.Herbert J. Freudenberger, an American 
Psychoanalyst. The “Burnout” is expressed as a job stress that leaves person feeling 
powerless and exhausted caused by feeling disappointed when person set big targets and 
couldn’t achieve them. 
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One of the results of this situation that occurs in business life and the feeling of 
defencelessness is the feeling of burnout in someone. The Burnout is considered as a 
problem that should be prevented as it can come with negative results in terms of both 
private and organizational life of a person.  

2. Accounting And Accountancy As a Profession 
In our country, the profession of accountancy, the subject of profession and 

expectations from practitioners of accountancy are expressed in the following law of 
Accountancy, Public Practice Accounting, Public Accountant and Certified Public 
Accountant. 

The subject of professions of Accountancy and Public Accountant, enterprises and 
business belonging to natural and legal persons: 

a) Keeping the accounts, drafting balance sheets, statements of profit and loss and 
other documents and similar works in accordance with the generally accepted 
accounting principles and legislation provisions. 

b) Designing and developing accounting systems, organising business 
management, accounting, finance, fiscal legislation and their implementations or 
providing consultancy in related subjects. 

c) Conducting examination, analysis and audit in the above mentioned written 
fields based on its documents and expressing written opinions in the fields of  financial 
statements, reporting and organising as well as conducting arbitration and providing 
expertise and other similar works.  

A person who conducts above mentioned works without belonging to any 
organisation is called Freelance Certified Public Accountant 

(B) The subject of Certified Public Accountant: 
Apart from conducting the above mentioned issues stated inthe clauses of article 

(a) (b) and (c), the Certified Public Accountant also conducts affirmation issues within 
the framework of the legislation that will be issued according to the 12.clauses of Law.  

Certified Public Accountants can neither keep books nor have accounting office 
and they can’t become a partner with accounting office (see the law no.3568, Public 
Practice Accounting, Independent Accountant Financial Advisor and Certified Public 
Accountant law, clause 2) 

Accounting and Accountancy profession is very essential for the efficiently 
assessment and collection of tax which is an important income item in this country.  
However, with reference to this clause, accountancy profession should not be perceived 
as an issue that is only for the determination of tax liability. Hence, the law also looks at 
this profession in perspective and refers to the woks about determination of the 
operating results and the policies of profit distribution, taking financial decisions and 
meeting the needs of information seekers such as corporations and providing 
consultancy for the related issues (Kutlu, 2008).  

Accountancy profession is being conducted by the people who devoted 
themselves to their professions in our country despite the difficulties in occupational 
conditions. People having this profession are bent to preserve the structure that depends 
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on professional discipline without stepping out of line of the legislation and the 
sensibility required for the profession (Yereli, 2006). 

3. Literature Related to Burn Out  
There are so many definitions and approaches about the term of Burnout in 

national and international literature. The term is usually seen in occupational groups that 
maintains their business life in intensive tempo and faces with several problems both in 
their business and family life throughout their occupation. It can be said that, the 
profession with one of the highest work tempo is accountancy in terms of vocational 
work and intensity. Considered the requirement in terms of undertaking the works in 
accountancy in detail and precisely, the vocational, psychological and social problems 
that may arise can be clearly understood. 

The lexical meaning of “Burnout” is the consumption of individual efforts, 
powers or resources under demanding conditions and feeling of exhaustion.The burnout 
is used as a concept referring to a physical trouble remaining at the same level as 
chronical due to job stress following the decrease in psychological and physical energy 
(Otacıoğlu, 2008).  

After the term of burnout was coined in 1972 by Dr. Herbert J. Freudenberger, an 
American Psychoanalyst, the term was defined as a job stress that leaves person feeling 
powerless and exhausted caused by feeling disappointed when person set big targets and 
couldn’t achieve them (Freudenberger, 1974). 

Afterwards, the burnout was identified and also some important approaches were 
developed by Meher, Jones, Shirom, Pines and Aranson, as it is a state that people can’t 
undertake their responsibilities required for their professions due to their hardworking 
efforts (Gökoğlan, 2010). 

Currently, the most well-known and accepted term among the others is the term 
that coined by Christina Maslach. According to the Maslach, the burnout is an 
attitude,that is seen on people who are exposed to high emotional demands as part of 
their job while working face to face with the other people all the time, occurred by the 
negative reflection of the emotions of physical exhaustion, long standing tiredness, 
hopelessness and demoralisation to the ongoing job, life and other people (Maslach, 
1978).In other words, the emotional burnout seen on people who are required to be in 
contact with other people as part of their job, is defined as desensitisation and low 
individual success emotion(Maslach and Zimbardo, 1982). The term of the emotional 
burnout shows the individual stress rate of burnout and reflects “the decrease in 
emotional and physical resources of the individual”. “Desensitisation” which is an 
approach, represents the interpersonal dimension of burnout and the term states harsh 
feelings against customers and alienation to work. In the meantime, “the low individual 
success emotion” is described as “an attitude of a person who has a tendency to make 
negative self-evaluations”.  

According to the other approach, the burnout is described as “a loss of progressive 
idealism, energy and goal that is gained as an experience as a result of the job of human 
service professionals” (Sturgess and Poulsen, 1983).According to Chemiss, the burnout 
is defined as “an illness of excessive commitment”. In other words, he defined this term 
as an attitude in which a person commits himself to work and also he called this 
situation as an illness (Cherniss, 1980). 
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There are also researchers who defined the term of burnout as “occupational 
burnout”. According to these researchers, the occupational burnout is expressed as a 
feeling that occur when a person feels tired and exhausted after being disappointed 
when he set big targets and couldn’t achieve them. According to the studies about the 
level of burnout performed on teachers, it can be said that the level of burnout will be 
increased if the duration of contact with others in the workplace environment extends, 
the number of customer increases and the customers being served have big problems.It 
was set forth that this situation is inevitable for a teacher that establishes continual and 
constant face-to-face relations with students, parents, directors and staff in his/ her 
workplace environment and working at ever-crowding classes and schools affect the 
level of burnout (Cemaloğlu, 2007). 

In the research about occupational burnout performed on police officers, burnout 
situations were studied in terms of age, marital status and career. Looking at the 
research from an age point of view, the senior employees have more burnout symptoms 
than the junior employees do and the emotional burnout and the desensitisation are seen 
more on senior employees whereas it has been examined that the decrease in personal 
success isn’t directly related to the age of a person. Single employees feel more general 
burnout, more emotional burnout and desensitisation than married employees whereas it 
was examined that the decrease in personal success wasn’t directly related to the marital 
status of people. Besides, it was concluded that people who areat the peak of their 
careers have more burnout than those who are at the outset of their career. Evaluating in 
terms of gender, there is no difference seen between men and women in terms of 
general burnout and desensitisation, the decrease in sense of achievement. However, it 
was concluded that women have more emotional burnout than men do 
(AzizoğluandÖzyer, 2010). 

Individual burnout is a feeling that occurs and is examined in physical, mental and 
sensual conditions when person can’t cope with stress. Poor interpersonal 
communication, over work load and stress cause individual burnout. Naktiyok tried to 
make connection between workaholism and burnout syndrome. According to the 
research which Naktiyokconducted on academicians, it was expected that there would 
be the positive connection between workaholism and burnout syndrome. It was seen 
that the workaholism increased the individual burnout. According to the results obtained 
from the research,it was seen that the aspect of working relation and working tendency 
thatincreases workaholism and the conditionswhen the person feels obliged to work and 
thinks of his job even in his free times as a result of internal oppression increase the 
physical, mental and sensual burnout syndrome. On the other hand, it was seen that the 
aspect of pleasure of working that decreases workaholism and the condition from which 
the person takes pleasure by working without feeling obliged decrease the physical, 
mental and sensual burnout syndrome (Naktiyok and Karabey, 2005). 

People face with pressure and difficulty in every part of their lives. This pressure 
and difficulty leaves a person defenceless and weak with complexity that may destroy 
the vital energy of him through disturbingboth the psychological and sociological 
balance of people (Avşaroğlu et al, 2005). 

One of the effects of this desperateness and defenceless in business life is the 
sense of burnout syndrome occurring in the person. This feeling should be considered as 
a problem requiring them to be prevented that will cause adverse outcomes in terms of 
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both personal and organizational life of people. At first, the burnout was identified as a 
syndrome about stress, defined as it occurred as a result of stress and even accepted as it 
was synonymous with the stress (Çiper, 2006). 

Even though burnout is accepted as a syndrome caused by stress, the syndrome 
leaves a more negative impression than stress due to the fact that it causes a person to 
feel desperate, exhausted and stucked. The most important feature differentiating 
burnoutfrom stress is that burnout arises from the social relationship between the 
employee and the second party (Sünter et al.,2008). 

It was stated that the physical problems like tiredness, sleeplessness, anorexia, 
headache, indigestion and emotional problems like sensitiveness are frequently seen on 
individuals who face with occupational burnout. It was also ensued that another field 
causing the burnout affect is the relations with colleagues, customers, friends and family 
members (Türker, 2007). 

The term of burnout is examined in three different aspects that categorise the 
feelings interms of emotional burnout, desensitization and personal success. The 
emotional burnout defines the aspect of individual stress and also describes the decrease 
in emotional and physical resources of individual. The desensitisation represents the 
interpersonal aspect of burnout and it also defines negative feelings towards others and 
alienation to work. The feeling of individual success is defined as a tendency in which a 
person makes negative self-evaluation (Budak and Sürgevil, 2005). 

4. Research Method 

4.1. The purpose and Importance of the Research 
The purpose of the study is to determine the level of the occupational burnout 

among accountancy practitioners and develop solution offers for the problems that may 
occur. Besides, the study also aims to contribute to the practitioners in performing their 
works more effectively through sharing the results to be foundwith the members of the 
profession.The other purpose of the study is to contribute to the members of the 
profession being in managerial position in developing new management approaches in 
order to prevent the occupational burnouts of the employees.  

4.2. Limitations 
The study covers only the independent accountants, financial advisors and 

certified public accountants working in the city of Diyarbakır. Therefore, the results are 
not reflecting the ideas of all members of the profession. Besides, taking into account 
the work load of the members of the profession, it should be considered that the level of 
the survey answers is not sufficient.  

4.3. Population and Sample 
The population of the study is constituted by the members of the profession in the 

city of Diyarbakır. According to the records of the Union of Chambers of Certified 
Public Accountants of Turkey (TÜRMOB); there are 369 members of the profession 
registered in Chamber of Certified Public Accountants of Diyarbakır. The survey was 
conducted on 150 of those members and feedbacks were received from 136 of them. 
The level of this amount is sufficient according to the sample size that is acceptable in 
scientific research methods (Sekaran, 2003). 
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4.4. Data Collection Tool 
 The Maslach Burnout Model that was adapted to Turkish by Ergin (1992) was 

used in this study in order to measure the level of the occupational burnout. The validity 
and reliability analysis for measuring emotional burnout, desensitisation and individual 
success that compose three sub aspects of burnout consists of 22 questions.  

Emotional Burnout covers 9, Desensitisation 5 and Individual Success 8 
questions. The scale includes5 answersin Likert method. The terms on the scale are 
answered as follows: 1. Never, 2. Rarely, 3. Sometimes, 4. Usually and 5. Always. If 
the emotional burnout and desensitisation points are high and individual success points 
are low, it will show the burnout syndrome.  

4.5. Analysis of Data 
The data obtained from the survey were transferred to computer and analysed 

through using SPSS 16.0 packet programme. T test and One Way ANOVA test were 
used in Independent samples as an analysis method. Turkey and LSD test were used in 
determining the differences that occurred during the One Way ANOVA result. The 
reliability coefficients of Cronbach Alpha of the survey was calculated as; the 
dimension of emotional burnout is 0,83, desensitization is 0,83 and individual success is 
0,83. This data shows that the questionnaire is reliable. The error probability of tests 
was chosen as α=0,05.  

5. Findings and Discussion 
5.1. Descriptive Findings 
42 (30,9 %)practitioners of accountancy who composed the sample in the study 

are women and 94 (69,1 %) of them are men. Besides, 58 (42,6 %) of them are aged 15-
29, 44 (32,4 %) of them 30-39, 26 (19,1 %) of them 40-49 and 8 (5,9 %) of them are 
above the age of 50. As for their marital status; while 64 (47,1 %) of them are married, 
72 (52,9 %) of them are single. Considered their educational level; 4 (2,9 %) of them 
are primary school graduates, 12 (8,8 %)of them are high school graduates, 114 (83,8 
%) of them have bachelor’s degree, 4 (2,9 %) of them have post graduate degree and 2 
(1,5 %) belong to other group. As for their professional experience; 36 (26,5 %) of them 
have experience between 1-5 years, 50 (36,8%) of them 6-10 years, 20 (14,7 %) of them 
11-15 years, 12 (8,8 %) 16-20 years, and 18 (13,2 %) of them declared that they have 
more than 20 years of experience in this field.  

5.2. Findings About Burnout 
The informations about gender, marital status, age, educational status and 

professional experience having statistical difference in analysis conducted on variables 
composing sub dimensions of “Emotional Burnout” of practitioners of accountancy is 
shown on Table 1. Accordingly, as for emotional burnout sub dimension: the statements  
“I am feeling emotionally exhausted due to my job” and “I think that I am working very 
intensively in my job” significantly vary across gender groupsin terms of statistical 
(p<0,05) value. This situation corresponds to the results of the study carried on women 
by Bez and Emhan. As for age factor; there is a significant difference(p=0,014) in the 
statement “I can’t stand my job anymore”. The difference stems from the practitioners 
aged 30-39 and the practitioners aged 40-49. It is examined that the practitioners aged 
40-49 are bored more of their jobs.  
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As for marital status; the statements “I am feeling emotionally exhausted due to 
my job and I am feeling desperate due to my job “show statistical significance(p<0,05). 
Besides, for marital status the burnout will occur in the statement “I can’t stand my job 
anymore” with the statistical value of (p=0,075).As for educational status; the statement 
“I am feeling embarred due to my job and I am feeling desperate due to my job” shows 
statistical significance (p<0,05). 

When taking professional experience into considerationthe statement “I can’t 
stand my job anymore” shows statistical significance (p=0,014). The difference stems 
from the practitioners with 6-10 and 16-20 years of experiences. The practitioners with 
16-20 years of experience declared that they couldn’t stand their jobs anymore. Besides, 
when taking into consideration the statements “I think that I am working very 
intensively in my job (p=0,62) andI am feeling desperate due to my job (p=0,54) 
showing professional experience factor and “Working with other people all day makes 
me depressed” (p=0,66) showing educational status factor,  it has beenfound that the 
emotional burnout has a high probability to occur. 

Table 1: The Demographically Comparison of the Variables of Emotional Burnout 

 

 
Variables 

Demographic 
Features 

     

 Gender n Mean s.d. t p 
I am feeling emotionally exhausted due to 
my job 

Woman 42 3,00 1,082 -0,544 0,008 
Man 94 3,11 1,042 

I think that I am working very intensively in 
my job 

Woman 42 3,10 1,078 -2,238 0,003 
Man 94 3,55 1,113 

 Age n Mean s.d. F p 
 
I can’t stand my job anymore 

15-29 58 2,48 1,260  
3,569 

 
0,014 30-39 44 1,95 1,033 

40-49 26 2,84 1,317 
50 and more 8 2,00 0,755 

 Marital Status n Mean s.d. F p 
I am feeling emotionally exhausted due to 
my job 

Married 64 2,84 1,130  
5,986 

 
0,016 Single 72 3,28 0,938 

 
I am feeling desperate due to my job. 

Married 64 1,66 0,930  
5,178 

 
0,024 Single 72 2,08 1,219 

 Educational Status n Mean s.d. F p 
 
 
I am feeling embarred due to my job 

Primary School 4 4,00 1,155  
 
5,586 

 
 
0,001 

High School 12 2,83 0,937 
University 114 2,30 1,012 
Master 4 1,00 0,000 
Other 2 3,00 0,000 

 
 
I am feeling desperate due to my job 

Primary School 4 4,00 1,155  
 
6,369 
 
 

 
 
0,001 
 
 

High School 12 2,50 1,314 
University 114 1,77 1,013 
Master 4 1,00 0,000 
Other 2 2,00 0,000 

 Professional 
Experience 

n Mean s.d. F p 

 
 
I can’t stand my job anymore 

5 years and less  36 2,17 1,082  
 
3,238 

 
 
0,14 

6 - 10 years 50 2,12 1,189 
11 - 15 years 20 2,70 1,302 
16 - 20 years 12 3,33 1,303 
20 years and higher 18 2,33 1,085 
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The information about gender, marital status, age, educational status and 
professional experience having statistical difference in analysis conducted on variables 
composing sub-dimensions of “Depersonalization” of practitioners of accountancy are 
shown on Table 2. As for dimension of desensitization the statement “I treat those I 
workwith as if they are objects” significantly varies across gender groups statistically 
(p=0,050). 

It has been examined that there is a significant difference in statistical analysis 
considering age groups of accountancy practitioners (p<0,05) in the statements “I treat 
those I work with as if they are objects, I think my job causes me to cave in, I do not 
care the people I serve and I feel that I am accused by people I serve due to some 
problems”. It has also been found that the possibility of emotional burnout syndrome is 
high (p=0,08) in the statement “Since I started to work in this job, I started to 
remaininsensitive to others”. Besides, as it is seen on the statistical analysis considering 
the age factor, it is seen that the practitioners of accountancy suffer from high burnout in 
desensitisationdimension as there is a significant difference in general statements 
ofdepersonalization. 

In the statistical analysis conducted according to the marital status of practitioners 
of accountancy; it has beenfound that there is a statistically significant difference 
(p<0,05) in the sentences like “I treat the others I work with as if they are objects,I think 
my job causes me to cave in, I do not care the people I serve,and I feel that I am accused 
bypeople I serve due to some problems”. The reason of both two differences is caused 
by the practitioners of accountancy of primary school graduates. 

In the statistical analysis conducted according to the educational status of 
practitioners of accountancy; it has beenfound that there is a statistically significant 
difference (p<0,05) in the sentences like“I treat the others I work with as if they are 
objects and Since I started to work in this job, I started to remain insensitive to others”. 
The reason of both two differences is caused by the practitioners of accountancy aged 
50 and above. 

In the statistical analysis conducted according to the professional experiences of 
practitioners of accountancy; it has been found that there is a statistically significant 
difference (p<0,05) in the sentences like“I treat the others I work with as if they are 
objects,I think my job causes me to cave in, I do not care the people I serve, and I feel 
that I am accused by people I serve due to some problems and Since I started to work in 
this job, I started to remain insensitive to others”. The reason of these differences is 
generally causedby the practitioners of accountancy of primary school and high school 
graduates. 
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Table 2:  The Demographically Comparison of the Variables of Depersonalization 
Variables Demographic Features      
 Gender n Mean s.d. t p 
I treat the others I work with as if 
they are objects 

Woman 42 1,52 1,065  
-1,168 

 
0,050 Man 94 1,77 1,140 

 Age n Mean s.d. F p 

I treat the others I work with as if 
they are objects 

15-29 58 1,93 1,296  
2,837 

 

 
0,041 30-39 44 1,36 0,780 

40-49 26 1-85 1,190 
50 and more 8 1,25 0,463 

I think my job causes me to cave in 

15-29 58 2,45 1,172  
5,603 

 
0,01 30-39 44 1,82 0,946 

40-49 26 2,38 0,941 
50 and more 8 1,25 0,463 

I do not care the people I serve 

15-29 58 1,97 1,228  
4,687 

 
0,04 30-39 44 1,36 0,838 

40-49 26 3,31 1,569 
50 and more 8 1,25 0,463 

I feel that I am accused by people I 
serve due to some problems 

15-29 58 2,40 1,309  
4,560 

 
0,04 30-39 44 1,73 0,817 

40-49 26 2,62 1,098 
50 and more 8 2,50 0,926 

 Marital Status n Mean s.d. t p 
I treat the others I work with as if 
they are objects 

Married  64 1,41 0,830  
8,260 

 
0,05 Single 72 1,94 1,277 

Since I started to work in this job, I 
started to remain insensitive to others 

Married  64 1,44 0,906  
14,221 

 
0,01 Single 72 2,17 1,290 

I think my job causes me to cave in Married  64 1,88 0,968  
8,970 

 
0,03 Single 72 2,42 1,123 

 Educational Situation n Mean s.d. F p 

I treat the others I work with as if 
they are objects 

Primary School 4 4,00 1,155  
 

5,139 

 
 

0,01 
High School 12 1,67 0,985 
University 114 1,60 1,062 
Master 4 2,00 1,155 
Other 2 2,00 0,000 

Since I started to work in this job, I 
started to remain insensitive to others 

Primary School 4 3,50 1,732  
 

3,277 

 
 

0,013 
High School 12 2,33 1,435 
University 114 1,72 1,093 
Master 4 2,00 1,155 
Other 2 1,00 0,000 

 Professional Experience n Mean s.d. F p 

I treat the others I work with as if 
they are objects 

5 years and less 36 1,83 1,276  
 

5,489 

 
 

0,001 
6 – 10 years 50 1,64 1,102 
11 - 15 years 20 1,40 0,820 
16 - 20 years 12 2,83 1,115 
20 years and more 18 1,11 0,323 

Since I started to work in this job, I 
started to remain insensitive to others 

5 years and less 36 2,17 1,231  
 

4,626 

 
 

0,002 
6 – 10 years 50 1,68 1,096 
11 - 15 years 20 1,70 0,923 
16 - 20 years 12 2,67 1,775 
20 years and more 18 1,11 0,323 

I think my job causes me to cave in 

5 years and less 36 2,50 1,134  
 

2,809 

 
 

0,028 
6 – 10 years 50 2,08 1,140 
11 - 15 years 20 2,10 0,818 
16 - 20 years 12 2,50 1,314 
20 years and more 18 1,56 0,705 

I do not care the people I serve 

5 years and less 36 2,00 1,394  
 

3,766 
 

 
 

0,006 
6 – 10 years 50 1,52 0,814 
11 - 15 years 20 1,80 1,281 
16 - 20 years 12 2,83 1,750 
20 years and more 18 1,44 0,856 
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The statistical differences of the data about gender, marital status, age, educational 
status and professional experience that exist in the analysis conducted on variables 
composing sub-dimensions of “Sense of Individual Success” of practitioners of 
accountancy are shown on Table 3. As for dimension of Sense of Individual Success: 
the statement “I can establish a peaceful environment with the people I work with” 
significantly varies across gender groups in terms of statistics (p=0,050). 

It has been examined that there is asignificant difference in statistical analysis 
considering age groups of accountancy practitioners (p<0,05) in the statements like “I 
think that I am affected positively with the lives of others in my job, I make a major 
contribution to my job and I deal with the emotional problemsin my job calmly”. In the 
statistical analysis conducted according to the marital status of practitioners of 
accountancy; it has been found that there is a statistical significance (p<0,046) in the 
sentence “Dealing with the people I serve closely affects me positively. The reason of 
both differences is caused by the practitioners of accountancy of primary school 
graduates. 

In the statistical analysis conducted according to the educational status of 
practitioners of accountancy; it has been found that there is a statistically significant 
difference (p<0,05) in the sentences “I can understand the feeling of people I am 
working with, I deal with the emotional problems in my job calmly, I can establish a 
peaceful environment with the people I work withand I deal with the problems of people 
I am working with”. The reason of both two differences is caused by the practitioners of 
accountancy aged 50 and above.The reason of this difference is caused generally by the 
practitioners of accountancy of high school graduates and bachelor’s degree. Besides, it 
is seen that the burnout syndrome may be occurred when statistically examining the 
statements“I feel energetic thanks to my job” (p=0,079) and I can understand the 
feelings of people I am working with”(p=0,063). 
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Table 3: The Demographically Comparison of the Variables of the Sense of 
Individual Success 

6. Conclusion and Suggestions 
In the conclusion part of this study the opinions about the fact of burnout of 

practitioners of accountancy working in Diyarbakır are presented as follows:  

It was found out that the practitioners of accountancy have advanced the level of 
burnout relatively to the sub-dimension of emotional burnout. However, it was 
understood that the average of emotional burnout is higher in male practitioners 

 
Variables 

Demographic 
Features 

     

 Gender n Mean s.d. t p 
I can establish a peaceful environment with the people 
I am working with 

Women 42 4,10 0,932 1,485 0,011 
Men 94 3,79 1,190 

 Age n Mean s.d. F p 

I think that I am affected positively with the lives of 
others in my job 

15 - 29 58 3,52 1,080  
4,069 

 

 
0,008 30 - 39 44 4,00 1,057 

40 - 49 26 3,54 0,859 
50 and more 8 2,75 1,165 

I deal with the emotional problems in my job calmly 

15 - 29 58 3,48 1,047  
3,114 

 
0,029 30 - 39 44 4,05 0,987 

40 - 49 26 3,38 0,941 
50 and more 8 3,50 1,773 

I make a major contribution to my job 15 - 29 58 3,83 0,881  
 

3,706 

 
 

0,013 
30 - 39 44 4,14 0,930 
40 - 49 26 4,31 0,736 
50 and more 8 3,25 1,581 

 Marital Status n Mean s.d. t p 
Dealing with the people I serve closely affects me 
positively 

Married 64 4,00 1,098  
4,060 

 
0,046 Single 72 3,61 1,145 

 Educational 
Status 

n Mean s.d. F p 

I can understand the feelings of people I am working 
with 

Primary School 4 3,00 2,309  
 

3,983 

 
 

0,004 
High School 12 2,67 1,303 
University 11

4 
3,86 1,003 

Master 4 4,00 0,000 
Other 2 4,00 0,000 

I deal with the emotional problems in my job calmly 

Primary School 4 1,50 0,577  
 

7,877 

 
 

0,001 
High School 12 2,50 0,798 
University 11

4 
3,72 1,156 

Master 4 4,00 0,000 
Other 2 5,00 0,000 

I can establish a peaceful environment with the people 
I am working with 

Primary School 4 2,50 0,577  
 

4,392 

 
 

0,002 
High School 12 2,83 1,403 
University 11

4 
3,12 1,098 

Master 4 4,00 1,155 
Other 2 3,00 0,000 

I deal with the emotional problems in my job calmly 

Primary School 4 2,50 0,577  
 

3,758 

 
 

0,006 
High School 12 3,00 1,477 
University 11

4 
4,00 1,048 

Master 4 4,50 0,577 
Other 2 4,00 0,000 
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compared to the women practitioners and also, the practitioners of both genders aged 40 
have more burnout syndrome than the others.  

The averages of answers of single practitionersof accountancy in the dimension of 
emotional burnout is higher when compared to the married practitioners of accountancy, 
as for educational status; the average of answers of the practitioners of accountancy of 
primary school graduates is higher when compared to those ofother educational status 
and the average of the practitioners of accountancy aged 16-20 is higher when 
compared to those belonging to other occupational groups.  

It was seen that the desensitization of the practitioners of accountancy is generally 
low in depersonalization sub-dimension, whereas when the age factor is considered, it 
was seen that the depersonalizationof the practitioners of accountancy is high.  

The occurrence of significant difference in almost every statement of 
depersonalizationof practitioners of accountancy in every age scale means that each age 
group have dimension of depersonalization highly.  

It was seen that the results in the sub-dimension of sense of individual success of 
practitioners of accountancy weregenerally satisfying. However, it was seen that there is 
more significant difference for the educational status factor compared to other factors as 
for personal success level. It was determined that the level of individual success of the 
practitioners of accountancy of primary or high school graduates is generally low. 
However, it has been determined that the level of individual success of the practitioners 
of accountancy of post graduate degree is high.  

In conclusion, according to the research results of practitioners of accountancy 
working in Diyarbakır; the emotional burnout composing sub dimensions of burnout is 
low whereas depersonalization is high especially when considering age groups; the 
dimension of the sense of individual success stays in the average.  

According to the results of the study, the following points are suggested to the 
practitioners of accountancy: 

1) In increased ages, the practitioners of accountancy should act more sensitively 
and carefully to others; especially to people they are working with in order to maintain 
their relationships effectively. 

2) Owing the fact that the emotional burnout increases in accordance with age 
factor, considering this situation, occupational motivation factors that can prevent the 
burnout syndrome should be used. 

3) Owing the fact that the occupational self-confidence expressed as the sense of 
individual success and occupational sufficiency increases in accordance with the level 
of education, the opportunity should be given to those who have vocational education 
and also the educational level of the current practitioners of accountancy should be 
increased.  
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Abstract 
The aim of the study is to determine the level of job burnout of practitioners of 

accountancy. The study is carried out on 136 practitioners of accountancy that are 
operating in Diyarbakir. As the scale of job burnout “Maslach Burnout Inventory” 
consisting of 22 questionshas been used. As a result, practitioners of accountancy’ the 
burnout sub-dimensions that make up the overall low level of emotional exhaustion 
subscale are measured. However this varies depending on age. The personal 
achievement sense subscale is determined as the size of moderate. However, the 
depersonalization is found as a high level from age groups point of view. However this 
varies depending on age. The results are similar with the results of other research that 
have been done before in different occupation groups. 
Keywords: Practitioners of Accountancy, Burnout, Job Burnout, Diyarbakır 

 
1. Introduction 
When considering in terms of vocational work and intensity, it can be said that, 

the profession having one of the highest work tempo is accountancy. When considering 
the requirement regarding undertaking the works in accountancy in detail and precisely, 
the vocational, psychological and social problems that may arise can be clearly 
understood.  

The term of “Burnout”, having the lexical meaning that the consumption of 
individual efforts, powers or resources under demanding conditions and feeling of 
exhaustion, was firstly coined by Dr.Herbert J. Freudenberger, an American 
Psychoanalyst. The “Burnout” is expressed as a job stress that leaves person feeling 
powerless and exhausted caused by feeling disappointed when person set big targets and 
couldn’t achieve them. 
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One of the results of this situation that occurs in business life and the feeling of 
defencelessness is the feeling of burnout in someone. The Burnout is considered as a 
problem that should be prevented as it can come with negative results in terms of both 
private and organizational life of a person.  

2. Accounting And Accountancy As a Profession 
In our country, the profession of accountancy, the subject of profession and 

expectations from practitioners of accountancy are expressed in the following law of 
Accountancy, Public Practice Accounting, Public Accountant and Certified Public 
Accountant. 

The subject of professions of Accountancy and Public Accountant, enterprises and 
business belonging to natural and legal persons: 

a) Keeping the accounts, drafting balance sheets, statements of profit and loss and 
other documents and similar works in accordance with the generally accepted 
accounting principles and legislation provisions. 

b) Designing and developing accounting systems, organising business 
management, accounting, finance, fiscal legislation and their implementations or 
providing consultancy in related subjects. 

c) Conducting examination, analysis and audit in the above mentioned written 
fields based on its documents and expressing written opinions in the fields of  financial 
statements, reporting and organising as well as conducting arbitration and providing 
expertise and other similar works.  

A person who conducts above mentioned works without belonging to any 
organisation is called Freelance Certified Public Accountant 

(B) The subject of Certified Public Accountant: 
Apart from conducting the above mentioned issues stated inthe clauses of article 

(a) (b) and (c), the Certified Public Accountant also conducts affirmation issues within 
the framework of the legislation that will be issued according to the 12.clauses of Law.  

Certified Public Accountants can neither keep books nor have accounting office 
and they can’t become a partner with accounting office (see the law no.3568, Public 
Practice Accounting, Independent Accountant Financial Advisor and Certified Public 
Accountant law, clause 2) 

Accounting and Accountancy profession is very essential for the efficiently 
assessment and collection of tax which is an important income item in this country.  
However, with reference to this clause, accountancy profession should not be perceived 
as an issue that is only for the determination of tax liability. Hence, the law also looks at 
this profession in perspective and refers to the woks about determination of the 
operating results and the policies of profit distribution, taking financial decisions and 
meeting the needs of information seekers such as corporations and providing 
consultancy for the related issues (Kutlu, 2008).  

Accountancy profession is being conducted by the people who devoted 
themselves to their professions in our country despite the difficulties in occupational 
conditions. People having this profession are bent to preserve the structure that depends 
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on professional discipline without stepping out of line of the legislation and the 
sensibility required for the profession (Yereli, 2006). 

3. Literature Related to Burn Out  
There are so many definitions and approaches about the term of Burnout in 

national and international literature. The term is usually seen in occupational groups that 
maintains their business life in intensive tempo and faces with several problems both in 
their business and family life throughout their occupation. It can be said that, the 
profession with one of the highest work tempo is accountancy in terms of vocational 
work and intensity. Considered the requirement in terms of undertaking the works in 
accountancy in detail and precisely, the vocational, psychological and social problems 
that may arise can be clearly understood. 

The lexical meaning of “Burnout” is the consumption of individual efforts, 
powers or resources under demanding conditions and feeling of exhaustion.The burnout 
is used as a concept referring to a physical trouble remaining at the same level as 
chronical due to job stress following the decrease in psychological and physical energy 
(Otacıoğlu, 2008).  

After the term of burnout was coined in 1972 by Dr. Herbert J. Freudenberger, an 
American Psychoanalyst, the term was defined as a job stress that leaves person feeling 
powerless and exhausted caused by feeling disappointed when person set big targets and 
couldn’t achieve them (Freudenberger, 1974). 

Afterwards, the burnout was identified and also some important approaches were 
developed by Meher, Jones, Shirom, Pines and Aranson, as it is a state that people can’t 
undertake their responsibilities required for their professions due to their hardworking 
efforts (Gökoğlan, 2010). 

Currently, the most well-known and accepted term among the others is the term 
that coined by Christina Maslach. According to the Maslach, the burnout is an 
attitude,that is seen on people who are exposed to high emotional demands as part of 
their job while working face to face with the other people all the time, occurred by the 
negative reflection of the emotions of physical exhaustion, long standing tiredness, 
hopelessness and demoralisation to the ongoing job, life and other people (Maslach, 
1978).In other words, the emotional burnout seen on people who are required to be in 
contact with other people as part of their job, is defined as desensitisation and low 
individual success emotion(Maslach and Zimbardo, 1982). The term of the emotional 
burnout shows the individual stress rate of burnout and reflects “the decrease in 
emotional and physical resources of the individual”. “Desensitisation” which is an 
approach, represents the interpersonal dimension of burnout and the term states harsh 
feelings against customers and alienation to work. In the meantime, “the low individual 
success emotion” is described as “an attitude of a person who has a tendency to make 
negative self-evaluations”.  

According to the other approach, the burnout is described as “a loss of progressive 
idealism, energy and goal that is gained as an experience as a result of the job of human 
service professionals” (Sturgess and Poulsen, 1983).According to Chemiss, the burnout 
is defined as “an illness of excessive commitment”. In other words, he defined this term 
as an attitude in which a person commits himself to work and also he called this 
situation as an illness (Cherniss, 1980). 



 
 

M. Zincirkıran – H. Tiftik  5/4 (2013) 240-253 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 243

There are also researchers who defined the term of burnout as “occupational 
burnout”. According to these researchers, the occupational burnout is expressed as a 
feeling that occur when a person feels tired and exhausted after being disappointed 
when he set big targets and couldn’t achieve them. According to the studies about the 
level of burnout performed on teachers, it can be said that the level of burnout will be 
increased if the duration of contact with others in the workplace environment extends, 
the number of customer increases and the customers being served have big problems.It 
was set forth that this situation is inevitable for a teacher that establishes continual and 
constant face-to-face relations with students, parents, directors and staff in his/ her 
workplace environment and working at ever-crowding classes and schools affect the 
level of burnout (Cemaloğlu, 2007). 

In the research about occupational burnout performed on police officers, burnout 
situations were studied in terms of age, marital status and career. Looking at the 
research from an age point of view, the senior employees have more burnout symptoms 
than the junior employees do and the emotional burnout and the desensitisation are seen 
more on senior employees whereas it has been examined that the decrease in personal 
success isn’t directly related to the age of a person. Single employees feel more general 
burnout, more emotional burnout and desensitisation than married employees whereas it 
was examined that the decrease in personal success wasn’t directly related to the marital 
status of people. Besides, it was concluded that people who areat the peak of their 
careers have more burnout than those who are at the outset of their career. Evaluating in 
terms of gender, there is no difference seen between men and women in terms of 
general burnout and desensitisation, the decrease in sense of achievement. However, it 
was concluded that women have more emotional burnout than men do 
(AzizoğluandÖzyer, 2010). 

Individual burnout is a feeling that occurs and is examined in physical, mental and 
sensual conditions when person can’t cope with stress. Poor interpersonal 
communication, over work load and stress cause individual burnout. Naktiyok tried to 
make connection between workaholism and burnout syndrome. According to the 
research which Naktiyokconducted on academicians, it was expected that there would 
be the positive connection between workaholism and burnout syndrome. It was seen 
that the workaholism increased the individual burnout. According to the results obtained 
from the research,it was seen that the aspect of working relation and working tendency 
thatincreases workaholism and the conditionswhen the person feels obliged to work and 
thinks of his job even in his free times as a result of internal oppression increase the 
physical, mental and sensual burnout syndrome. On the other hand, it was seen that the 
aspect of pleasure of working that decreases workaholism and the condition from which 
the person takes pleasure by working without feeling obliged decrease the physical, 
mental and sensual burnout syndrome (Naktiyok and Karabey, 2005). 

People face with pressure and difficulty in every part of their lives. This pressure 
and difficulty leaves a person defenceless and weak with complexity that may destroy 
the vital energy of him through disturbingboth the psychological and sociological 
balance of people (Avşaroğlu et al, 2005). 

One of the effects of this desperateness and defenceless in business life is the 
sense of burnout syndrome occurring in the person. This feeling should be considered as 
a problem requiring them to be prevented that will cause adverse outcomes in terms of 
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both personal and organizational life of people. At first, the burnout was identified as a 
syndrome about stress, defined as it occurred as a result of stress and even accepted as it 
was synonymous with the stress (Çiper, 2006). 

Even though burnout is accepted as a syndrome caused by stress, the syndrome 
leaves a more negative impression than stress due to the fact that it causes a person to 
feel desperate, exhausted and stucked. The most important feature differentiating 
burnoutfrom stress is that burnout arises from the social relationship between the 
employee and the second party (Sünter et al.,2008). 

It was stated that the physical problems like tiredness, sleeplessness, anorexia, 
headache, indigestion and emotional problems like sensitiveness are frequently seen on 
individuals who face with occupational burnout. It was also ensued that another field 
causing the burnout affect is the relations with colleagues, customers, friends and family 
members (Türker, 2007). 

The term of burnout is examined in three different aspects that categorise the 
feelings interms of emotional burnout, desensitization and personal success. The 
emotional burnout defines the aspect of individual stress and also describes the decrease 
in emotional and physical resources of individual. The desensitisation represents the 
interpersonal aspect of burnout and it also defines negative feelings towards others and 
alienation to work. The feeling of individual success is defined as a tendency in which a 
person makes negative self-evaluation (Budak and Sürgevil, 2005). 

4. Research Method 

4.1. The purpose and Importance of the Research 
The purpose of the study is to determine the level of the occupational burnout 

among accountancy practitioners and develop solution offers for the problems that may 
occur. Besides, the study also aims to contribute to the practitioners in performing their 
works more effectively through sharing the results to be foundwith the members of the 
profession.The other purpose of the study is to contribute to the members of the 
profession being in managerial position in developing new management approaches in 
order to prevent the occupational burnouts of the employees.  

4.2. Limitations 
The study covers only the independent accountants, financial advisors and 

certified public accountants working in the city of Diyarbakır. Therefore, the results are 
not reflecting the ideas of all members of the profession. Besides, taking into account 
the work load of the members of the profession, it should be considered that the level of 
the survey answers is not sufficient.  

4.3. Population and Sample 
The population of the study is constituted by the members of the profession in the 

city of Diyarbakır. According to the records of the Union of Chambers of Certified 
Public Accountants of Turkey (TÜRMOB); there are 369 members of the profession 
registered in Chamber of Certified Public Accountants of Diyarbakır. The survey was 
conducted on 150 of those members and feedbacks were received from 136 of them. 
The level of this amount is sufficient according to the sample size that is acceptable in 
scientific research methods (Sekaran, 2003). 
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4.4. Data Collection Tool 
 The Maslach Burnout Model that was adapted to Turkish by Ergin (1992) was 

used in this study in order to measure the level of the occupational burnout. The validity 
and reliability analysis for measuring emotional burnout, desensitisation and individual 
success that compose three sub aspects of burnout consists of 22 questions.  

Emotional Burnout covers 9, Desensitisation 5 and Individual Success 8 
questions. The scale includes5 answersin Likert method. The terms on the scale are 
answered as follows: 1. Never, 2. Rarely, 3. Sometimes, 4. Usually and 5. Always. If 
the emotional burnout and desensitisation points are high and individual success points 
are low, it will show the burnout syndrome.  

4.5. Analysis of Data 
The data obtained from the survey were transferred to computer and analysed 

through using SPSS 16.0 packet programme. T test and One Way ANOVA test were 
used in Independent samples as an analysis method. Turkey and LSD test were used in 
determining the differences that occurred during the One Way ANOVA result. The 
reliability coefficients of Cronbach Alpha of the survey was calculated as; the 
dimension of emotional burnout is 0,83, desensitization is 0,83 and individual success is 
0,83. This data shows that the questionnaire is reliable. The error probability of tests 
was chosen as α=0,05.  

5. Findings and Discussion 
5.1. Descriptive Findings 
42 (30,9 %)practitioners of accountancy who composed the sample in the study 

are women and 94 (69,1 %) of them are men. Besides, 58 (42,6 %) of them are aged 15-
29, 44 (32,4 %) of them 30-39, 26 (19,1 %) of them 40-49 and 8 (5,9 %) of them are 
above the age of 50. As for their marital status; while 64 (47,1 %) of them are married, 
72 (52,9 %) of them are single. Considered their educational level; 4 (2,9 %) of them 
are primary school graduates, 12 (8,8 %)of them are high school graduates, 114 (83,8 
%) of them have bachelor’s degree, 4 (2,9 %) of them have post graduate degree and 2 
(1,5 %) belong to other group. As for their professional experience; 36 (26,5 %) of them 
have experience between 1-5 years, 50 (36,8%) of them 6-10 years, 20 (14,7 %) of them 
11-15 years, 12 (8,8 %) 16-20 years, and 18 (13,2 %) of them declared that they have 
more than 20 years of experience in this field.  

5.2. Findings About Burnout 
The informations about gender, marital status, age, educational status and 

professional experience having statistical difference in analysis conducted on variables 
composing sub dimensions of “Emotional Burnout” of practitioners of accountancy is 
shown on Table 1. Accordingly, as for emotional burnout sub dimension: the statements  
“I am feeling emotionally exhausted due to my job” and “I think that I am working very 
intensively in my job” significantly vary across gender groupsin terms of statistical 
(p<0,05) value. This situation corresponds to the results of the study carried on women 
by Bez and Emhan. As for age factor; there is a significant difference(p=0,014) in the 
statement “I can’t stand my job anymore”. The difference stems from the practitioners 
aged 30-39 and the practitioners aged 40-49. It is examined that the practitioners aged 
40-49 are bored more of their jobs.  
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As for marital status; the statements “I am feeling emotionally exhausted due to 
my job and I am feeling desperate due to my job “show statistical significance(p<0,05). 
Besides, for marital status the burnout will occur in the statement “I can’t stand my job 
anymore” with the statistical value of (p=0,075).As for educational status; the statement 
“I am feeling embarred due to my job and I am feeling desperate due to my job” shows 
statistical significance (p<0,05). 

When taking professional experience into considerationthe statement “I can’t 
stand my job anymore” shows statistical significance (p=0,014). The difference stems 
from the practitioners with 6-10 and 16-20 years of experiences. The practitioners with 
16-20 years of experience declared that they couldn’t stand their jobs anymore. Besides, 
when taking into consideration the statements “I think that I am working very 
intensively in my job (p=0,62) andI am feeling desperate due to my job (p=0,54) 
showing professional experience factor and “Working with other people all day makes 
me depressed” (p=0,66) showing educational status factor,  it has beenfound that the 
emotional burnout has a high probability to occur. 

Table 1: The Demographically Comparison of the Variables of Emotional Burnout 

 

 
Variables 

Demographic 
Features 

     

 Gender n Mean s.d. t p 
I am feeling emotionally exhausted due to 
my job 

Woman 42 3,00 1,082 -0,544 0,008 
Man 94 3,11 1,042 

I think that I am working very intensively in 
my job 

Woman 42 3,10 1,078 -2,238 0,003 
Man 94 3,55 1,113 

 Age n Mean s.d. F p 
 
I can’t stand my job anymore 

15-29 58 2,48 1,260  
3,569 

 
0,014 30-39 44 1,95 1,033 

40-49 26 2,84 1,317 
50 and more 8 2,00 0,755 

 Marital Status n Mean s.d. F p 
I am feeling emotionally exhausted due to 
my job 

Married 64 2,84 1,130  
5,986 

 
0,016 Single 72 3,28 0,938 

 
I am feeling desperate due to my job. 

Married 64 1,66 0,930  
5,178 

 
0,024 Single 72 2,08 1,219 

 Educational Status n Mean s.d. F p 
 
 
I am feeling embarred due to my job 

Primary School 4 4,00 1,155  
 
5,586 

 
 
0,001 

High School 12 2,83 0,937 
University 114 2,30 1,012 
Master 4 1,00 0,000 
Other 2 3,00 0,000 

 
 
I am feeling desperate due to my job 

Primary School 4 4,00 1,155  
 
6,369 
 
 

 
 
0,001 
 
 

High School 12 2,50 1,314 
University 114 1,77 1,013 
Master 4 1,00 0,000 
Other 2 2,00 0,000 

 Professional 
Experience 

n Mean s.d. F p 

 
 
I can’t stand my job anymore 

5 years and less  36 2,17 1,082  
 
3,238 

 
 
0,14 

6 - 10 years 50 2,12 1,189 
11 - 15 years 20 2,70 1,302 
16 - 20 years 12 3,33 1,303 
20 years and higher 18 2,33 1,085 
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The information about gender, marital status, age, educational status and 
professional experience having statistical difference in analysis conducted on variables 
composing sub-dimensions of “Depersonalization” of practitioners of accountancy are 
shown on Table 2. As for dimension of desensitization the statement “I treat those I 
workwith as if they are objects” significantly varies across gender groups statistically 
(p=0,050). 

It has been examined that there is a significant difference in statistical analysis 
considering age groups of accountancy practitioners (p<0,05) in the statements “I treat 
those I work with as if they are objects, I think my job causes me to cave in, I do not 
care the people I serve and I feel that I am accused by people I serve due to some 
problems”. It has also been found that the possibility of emotional burnout syndrome is 
high (p=0,08) in the statement “Since I started to work in this job, I started to 
remaininsensitive to others”. Besides, as it is seen on the statistical analysis considering 
the age factor, it is seen that the practitioners of accountancy suffer from high burnout in 
desensitisationdimension as there is a significant difference in general statements 
ofdepersonalization. 

In the statistical analysis conducted according to the marital status of practitioners 
of accountancy; it has beenfound that there is a statistically significant difference 
(p<0,05) in the sentences like “I treat the others I work with as if they are objects,I think 
my job causes me to cave in, I do not care the people I serve,and I feel that I am accused 
bypeople I serve due to some problems”. The reason of both two differences is caused 
by the practitioners of accountancy of primary school graduates. 

In the statistical analysis conducted according to the educational status of 
practitioners of accountancy; it has beenfound that there is a statistically significant 
difference (p<0,05) in the sentences like“I treat the others I work with as if they are 
objects and Since I started to work in this job, I started to remain insensitive to others”. 
The reason of both two differences is caused by the practitioners of accountancy aged 
50 and above. 

In the statistical analysis conducted according to the professional experiences of 
practitioners of accountancy; it has been found that there is a statistically significant 
difference (p<0,05) in the sentences like“I treat the others I work with as if they are 
objects,I think my job causes me to cave in, I do not care the people I serve, and I feel 
that I am accused by people I serve due to some problems and Since I started to work in 
this job, I started to remain insensitive to others”. The reason of these differences is 
generally causedby the practitioners of accountancy of primary school and high school 
graduates. 
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Table 2:  The Demographically Comparison of the Variables of Depersonalization 
Variables Demographic Features      
 Gender n Mean s.d. t p 
I treat the others I work with as if 
they are objects 

Woman 42 1,52 1,065  
-1,168 

 
0,050 Man 94 1,77 1,140 

 Age n Mean s.d. F p 

I treat the others I work with as if 
they are objects 

15-29 58 1,93 1,296  
2,837 

 

 
0,041 30-39 44 1,36 0,780 

40-49 26 1-85 1,190 
50 and more 8 1,25 0,463 

I think my job causes me to cave in 

15-29 58 2,45 1,172  
5,603 

 
0,01 30-39 44 1,82 0,946 

40-49 26 2,38 0,941 
50 and more 8 1,25 0,463 

I do not care the people I serve 

15-29 58 1,97 1,228  
4,687 

 
0,04 30-39 44 1,36 0,838 

40-49 26 3,31 1,569 
50 and more 8 1,25 0,463 

I feel that I am accused by people I 
serve due to some problems 

15-29 58 2,40 1,309  
4,560 

 
0,04 30-39 44 1,73 0,817 

40-49 26 2,62 1,098 
50 and more 8 2,50 0,926 

 Marital Status n Mean s.d. t p 
I treat the others I work with as if 
they are objects 

Married  64 1,41 0,830  
8,260 

 
0,05 Single 72 1,94 1,277 

Since I started to work in this job, I 
started to remain insensitive to others 

Married  64 1,44 0,906  
14,221 

 
0,01 Single 72 2,17 1,290 

I think my job causes me to cave in Married  64 1,88 0,968  
8,970 

 
0,03 Single 72 2,42 1,123 

 Educational Situation n Mean s.d. F p 

I treat the others I work with as if 
they are objects 

Primary School 4 4,00 1,155  
 

5,139 

 
 

0,01 
High School 12 1,67 0,985 
University 114 1,60 1,062 
Master 4 2,00 1,155 
Other 2 2,00 0,000 

Since I started to work in this job, I 
started to remain insensitive to others 

Primary School 4 3,50 1,732  
 

3,277 

 
 

0,013 
High School 12 2,33 1,435 
University 114 1,72 1,093 
Master 4 2,00 1,155 
Other 2 1,00 0,000 

 Professional Experience n Mean s.d. F p 

I treat the others I work with as if 
they are objects 

5 years and less 36 1,83 1,276  
 

5,489 

 
 

0,001 
6 – 10 years 50 1,64 1,102 
11 - 15 years 20 1,40 0,820 
16 - 20 years 12 2,83 1,115 
20 years and more 18 1,11 0,323 

Since I started to work in this job, I 
started to remain insensitive to others 

5 years and less 36 2,17 1,231  
 

4,626 

 
 

0,002 
6 – 10 years 50 1,68 1,096 
11 - 15 years 20 1,70 0,923 
16 - 20 years 12 2,67 1,775 
20 years and more 18 1,11 0,323 

I think my job causes me to cave in 

5 years and less 36 2,50 1,134  
 

2,809 

 
 

0,028 
6 – 10 years 50 2,08 1,140 
11 - 15 years 20 2,10 0,818 
16 - 20 years 12 2,50 1,314 
20 years and more 18 1,56 0,705 

I do not care the people I serve 

5 years and less 36 2,00 1,394  
 

3,766 
 

 
 

0,006 
6 – 10 years 50 1,52 0,814 
11 - 15 years 20 1,80 1,281 
16 - 20 years 12 2,83 1,750 
20 years and more 18 1,44 0,856 
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The statistical differences of the data about gender, marital status, age, educational 
status and professional experience that exist in the analysis conducted on variables 
composing sub-dimensions of “Sense of Individual Success” of practitioners of 
accountancy are shown on Table 3. As for dimension of Sense of Individual Success: 
the statement “I can establish a peaceful environment with the people I work with” 
significantly varies across gender groups in terms of statistics (p=0,050). 

It has been examined that there is asignificant difference in statistical analysis 
considering age groups of accountancy practitioners (p<0,05) in the statements like “I 
think that I am affected positively with the lives of others in my job, I make a major 
contribution to my job and I deal with the emotional problemsin my job calmly”. In the 
statistical analysis conducted according to the marital status of practitioners of 
accountancy; it has been found that there is a statistical significance (p<0,046) in the 
sentence “Dealing with the people I serve closely affects me positively. The reason of 
both differences is caused by the practitioners of accountancy of primary school 
graduates. 

In the statistical analysis conducted according to the educational status of 
practitioners of accountancy; it has been found that there is a statistically significant 
difference (p<0,05) in the sentences “I can understand the feeling of people I am 
working with, I deal with the emotional problems in my job calmly, I can establish a 
peaceful environment with the people I work withand I deal with the problems of people 
I am working with”. The reason of both two differences is caused by the practitioners of 
accountancy aged 50 and above.The reason of this difference is caused generally by the 
practitioners of accountancy of high school graduates and bachelor’s degree. Besides, it 
is seen that the burnout syndrome may be occurred when statistically examining the 
statements“I feel energetic thanks to my job” (p=0,079) and I can understand the 
feelings of people I am working with”(p=0,063). 
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Table 3: The Demographically Comparison of the Variables of the Sense of 
Individual Success 

6. Conclusion and Suggestions 
In the conclusion part of this study the opinions about the fact of burnout of 

practitioners of accountancy working in Diyarbakır are presented as follows:  

It was found out that the practitioners of accountancy have advanced the level of 
burnout relatively to the sub-dimension of emotional burnout. However, it was 
understood that the average of emotional burnout is higher in male practitioners 

 
Variables 

Demographic 
Features 

     

 Gender n Mean s.d. t p 
I can establish a peaceful environment with the people 
I am working with 

Women 42 4,10 0,932 1,485 0,011 
Men 94 3,79 1,190 

 Age n Mean s.d. F p 

I think that I am affected positively with the lives of 
others in my job 

15 - 29 58 3,52 1,080  
4,069 

 

 
0,008 30 - 39 44 4,00 1,057 

40 - 49 26 3,54 0,859 
50 and more 8 2,75 1,165 

I deal with the emotional problems in my job calmly 

15 - 29 58 3,48 1,047  
3,114 

 
0,029 30 - 39 44 4,05 0,987 

40 - 49 26 3,38 0,941 
50 and more 8 3,50 1,773 

I make a major contribution to my job 15 - 29 58 3,83 0,881  
 

3,706 

 
 

0,013 
30 - 39 44 4,14 0,930 
40 - 49 26 4,31 0,736 
50 and more 8 3,25 1,581 

 Marital Status n Mean s.d. t p 
Dealing with the people I serve closely affects me 
positively 

Married 64 4,00 1,098  
4,060 

 
0,046 Single 72 3,61 1,145 

 Educational 
Status 

n Mean s.d. F p 

I can understand the feelings of people I am working 
with 

Primary School 4 3,00 2,309  
 

3,983 

 
 

0,004 
High School 12 2,67 1,303 
University 11

4 
3,86 1,003 

Master 4 4,00 0,000 
Other 2 4,00 0,000 

I deal with the emotional problems in my job calmly 

Primary School 4 1,50 0,577  
 

7,877 

 
 

0,001 
High School 12 2,50 0,798 
University 11

4 
3,72 1,156 

Master 4 4,00 0,000 
Other 2 5,00 0,000 

I can establish a peaceful environment with the people 
I am working with 

Primary School 4 2,50 0,577  
 

4,392 

 
 

0,002 
High School 12 2,83 1,403 
University 11

4 
3,12 1,098 

Master 4 4,00 1,155 
Other 2 3,00 0,000 

I deal with the emotional problems in my job calmly 

Primary School 4 2,50 0,577  
 

3,758 

 
 

0,006 
High School 12 3,00 1,477 
University 11

4 
4,00 1,048 

Master 4 4,50 0,577 
Other 2 4,00 0,000 
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compared to the women practitioners and also, the practitioners of both genders aged 40 
have more burnout syndrome than the others.  

The averages of answers of single practitionersof accountancy in the dimension of 
emotional burnout is higher when compared to the married practitioners of accountancy, 
as for educational status; the average of answers of the practitioners of accountancy of 
primary school graduates is higher when compared to those ofother educational status 
and the average of the practitioners of accountancy aged 16-20 is higher when 
compared to those belonging to other occupational groups.  

It was seen that the desensitization of the practitioners of accountancy is generally 
low in depersonalization sub-dimension, whereas when the age factor is considered, it 
was seen that the depersonalizationof the practitioners of accountancy is high.  

The occurrence of significant difference in almost every statement of 
depersonalizationof practitioners of accountancy in every age scale means that each age 
group have dimension of depersonalization highly.  

It was seen that the results in the sub-dimension of sense of individual success of 
practitioners of accountancy weregenerally satisfying. However, it was seen that there is 
more significant difference for the educational status factor compared to other factors as 
for personal success level. It was determined that the level of individual success of the 
practitioners of accountancy of primary or high school graduates is generally low. 
However, it has been determined that the level of individual success of the practitioners 
of accountancy of post graduate degree is high.  

In conclusion, according to the research results of practitioners of accountancy 
working in Diyarbakır; the emotional burnout composing sub dimensions of burnout is 
low whereas depersonalization is high especially when considering age groups; the 
dimension of the sense of individual success stays in the average.  

According to the results of the study, the following points are suggested to the 
practitioners of accountancy: 

1) In increased ages, the practitioners of accountancy should act more sensitively 
and carefully to others; especially to people they are working with in order to maintain 
their relationships effectively. 

2) Owing the fact that the emotional burnout increases in accordance with age 
factor, considering this situation, occupational motivation factors that can prevent the 
burnout syndrome should be used. 

3) Owing the fact that the occupational self-confidence expressed as the sense of 
individual success and occupational sufficiency increases in accordance with the level 
of education, the opportunity should be given to those who have vocational education 
and also the educational level of the current practitioners of accountancy should be 
increased.  
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Özet 

İMKB' de işlem gören şirketler finansal tablolarını Uluslararası 
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlamak zorundadırlar.  TMS 40 
“Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı” da İMKB' de işlem gören şirketler 
tarafından uygulanmak zorunda olunan standartlardan bir tanesidir. Bu standartta da 
diğer birçok standartta olduğu gibi şirketlerin muhasebe uygulamalarında 
seçebilecekleri alternatif yöntemler ve finansal tablo dipnotlarında açıklanması gereken 
hususlar belirtilmiştir. Bu çalışmada öncelikle TMS 40 “Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller Standardı” açıklanmıştır. Daha sonra İMKB'de işlem gören ve SPK' ya 
tabi 259 adet şirketin 31.12.2012 tarihli finansal tabloları ve finansal tablo dipnotları 
incelenmiştir. Bu inceleme sonucu yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin olarak seçilen 
muhasebe politikaları ve TMS 40 gereği finansal tablo dipnotlarında açıklanması 
gereken bazı önemli hususların açıklanıp açıklanmadığı sektörler itibariyle ortaya 
konulmuştur. Araştırma sonucunda, işletmelerin finansal tablo dipnotlarında 
uyguladıkları muhasebe politikalarını ve açıklanması gereken zorunlu hususları 
açıklamakta gerekli hassasiyeti göstermedikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, muhasebe politikaları, değerleme 

Abstract 
Entities trading in Istanbul Stock Exchange have to prepare their financial 

tables according to International Accounting/Financial Reporting Standards. Turkey 
Accounting Standard 40 “Investment Property Standard” is one of these standards that 
must be executed by the entities trading in ISE. In this standard, as in some of other 
standards, alternative methods that can be selected by entities in accounting practices 
and matters that must be explained in financial table footnotes are indicated. Within the 
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study, first of all Turkey Accounting Standard 40 ‘Investment Property Standard’ is 
explained. And then, financial tables and financial table footnotes dated 31.12.2012 of 
259 entity trading in ISE and subjected to Capital Markets Board of Turkey, are 
investigated. As a result of the mentioned investigation, selected  accounting policies 
related to investment property due to Turkey Accounting Standard 40 and  if some 
important matters that must be expalined in financial table footnotes are expalined or 
not is exposured by sectors. At the end of the investigation, it is seen that, the entities do 
not show the needed sensitivity to declare the accounting policies they use and 
mandatory matters in their financial table footnotes. 

Key Words: Investment Property, accounting policies, assessment. 
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Extensive Summary 

 
Entities trading in Istanbul Stock Exchange have to prepare their financial tables 

according to International Accounting/Financial Reporting Standards. Turkey 
Accounting Standard 40 “Investment Property Standard” is one of these standards that 
must be executed by the entities trading in ISE. In this standard, as in some of other 
standards, alternative methods that can be selected by entities in accounting practices is 
indicated. By the selection of one of the mentioned alternative methods, the accounting 
policy of the entity is occured. The selected accounting policies can be resulted in 
differences in activity situation and results and analysis of financial tables. Therefore, 
users of finacial tables must know the accounting policies executed by the entity for 
making their comments healty. 

The aim of this study is to make a determination of situation related to which 
accounting policy is selected through the alternative accounting policies regarding 
investment property in the entities trading in ISE, and to betray if some important 
matters that must be explained in financial table footnotes are expalined or not is 
exposured by sectors. 

With this aim, first of all Turkey Accounting Standard 40 “Investment Property 
Standard” is explained. And then, financial tables and financial table footnotes dated 
31.12.2012 of 259 entity trading in ISE and subjected to Capital Markets Board of 
Turkey, are investigated. 

At the end of the investigation, the reached results concerning investment 
property at entities trading in ISE are listed below: 
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1. Most of the entities trading in ISE (66%) have investment property. 
2. Sectors that all entities have investment property is observed, however sectors 

that is composed of entities without investment property is observed, too. 
3. Investment Properties are reported at all of the trading in ISE entities’ balance 

sheet as a seperate item. 
4. When most of the entities (64%) do not give information concerning first 

entering books into accounts of investment property, cost amount is used by all 
of the information giving entities. 

5. In evaluation of investment property at later periods, fair value method is 
preferred more with a difference of 3% to cost method. 

6. When most of the entities that evaluate investment property by cost method in 
consequent periods (48%) are not giving depreciation information, the choice of 
entities that give information is linear depreciation without sectoral difference. 

7. When most of the entities that evaluate investment property by cost method in 
consequent periods (67,5%) are denoting the fair value of investment property at 
financial table footnotes, some of which do not give any information about fair 
value. The biggest care in this subject is expended by Technology (100%), Paper 
and Paper Products Edition and Publication (100%) and Chemistry, Gas Oil, 
Rubber and Plastic Products (83%) sectors. 

8. When the fair value is determined by a specialist in nearly half of the entities 
(55,6%) that use cost method in consequent periods and give information about 
fair value in footnotes; in some of which (22,2%) fair value is not determined by 
a specialist. 

9. Some of the entities (14%) that evaluate investment of property by fair value 
method  do not give information about if fair value is determined by a specialist 
or not. In all off the information giving entities at this subject, fair value is 
determining by a specialist. 

10. There is one entity declaring policy although it does not have investment 
property at Food, Drink and Tobacco Sector. 
 

According to the detections above, the study come to the conclusion that, the 
entities do not show the needed sensitivity to declare the accounting policies they use 
and mandatory matters in their financial table footnotes. 
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İMKB' de işlem gören şirketler finansal tablolarını Uluslararası 
Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlamak zorundadırlar.  TMS 40 
“Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardı” da İMKB' de işlem gören şirketler 
tarafından uygulanmak zorunda olunan standartlardan bir tanesidir. Bu standartta da 
diğer birçok standartta olduğu gibi şirketlerin muhasebe uygulamalarında 
seçebilecekleri alternatif yöntemler ve finansal tablo dipnotlarında açıklanması gereken 
hususlar belirtilmiştir. Bu çalışmada öncelikle TMS 40 “Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller Standardı” açıklanmıştır. Daha sonra İMKB'de işlem gören ve SPK' ya 
tabi 259 adet şirketin 31.12.2012 tarihli finansal tabloları ve finansal tablo dipnotları 
incelenmiştir. Bu inceleme sonucu yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin olarak seçilen 
muhasebe politikaları ve TMS 40 gereği finansal tablo dipnotlarında açıklanması 
gereken bazı önemli hususların açıklanıp açıklanmadığı sektörler itibariyle ortaya 
konulmuştur. Araştırma sonucunda, işletmelerin finansal tablo dipnotlarında 
uyguladıkları muhasebe politikalarını ve açıklanması gereken zorunlu hususları 
açıklamakta gerekli hassasiyeti göstermedikleri tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, muhasebe politikaları, değerleme 

Abstract 
Entities trading in Istanbul Stock Exchange have to prepare their financial 

tables according to International Accounting/Financial Reporting Standards. Turkey 
Accounting Standard 40 “Investment Property Standard” is one of these standards that 
must be executed by the entities trading in ISE. In this standard, as in some of other 
standards, alternative methods that can be selected by entities in accounting practices 
and matters that must be explained in financial table footnotes are indicated. Within the 
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study, first of all Turkey Accounting Standard 40 ‘Investment Property Standard’ is 
explained. And then, financial tables and financial table footnotes dated 31.12.2012 of 
259 entity trading in ISE and subjected to Capital Markets Board of Turkey, are 
investigated. As a result of the mentioned investigation, selected  accounting policies 
related to investment property due to Turkey Accounting Standard 40 and  if some 
important matters that must be expalined in financial table footnotes are expalined or 
not is exposured by sectors. At the end of the investigation, it is seen that, the entities do 
not show the needed sensitivity to declare the accounting policies they use and 
mandatory matters in their financial table footnotes. 

Key Words: Investment Property, accounting policies, assessment. 

1. Giriş 
Türkiye'deki tek menkul kıymetler borsası olan İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası (İMKB), ulusal ve uluslararası menkul kıymetlerin alım ve satımının 
yapılmasını sağlamak amacıyla Ocak 1986 yılında faaliyete başlamıştır (Marşap, Çil 
Koçyiğit ve Çına Bal, 2007, s. 100).  

Diğer taraftan Sermaye Piyasası Kurulu, tasarrufların menkul kıymetlere 
yatırılarak, halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak 
ve sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf 
sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 
yılında çıkarılan 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Sermaye 
piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını ve tasarruf sahiplerinin yani 
yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını sağlamak SPK’nın temel hedefleridir. 
Kurul bu hedeflere kanun, yönetmelik ve tebliğlerle düzenlemeler yaparak, piyasaların 
gözetim ve denetimini sağlayarak ulaşmaya çalışmaktadır 
(http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=0&pid=0&submenu
header=-1, 15.11.2013).  
  SPK’ nın söz konusu bu temel hedeflerine ulaşırken yaptığı düzenlemelerden bir 
tanesi de Seri: XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Hakkında 
Tebliğ" dir. İMKB' de işlem gören şirketler yıllık ve ara dönem finansal tabloları ile 
yıllık raporlarını SPK tarafından hazırlanan bu tebliğ hükümleri çerçevesinde 
hazırlamak zorundadırlar. Bu çerçevede, işletmeler Uluslararası Muhasebe/Finansal 
Raporlama Standartlarını uygularlar ve finansal tabloların UMS/UFRS' lere göre 
hazırlandığı hususuna dipnotlarda yer verirler. Ayrıca SPK tarafından Seri:XI, No:29 
sayılı Tebliğ hükmü çerçevesinde hazırlanacak finansal tablo ve dipnotlarda 
kullanılacak formatlar belirlenmiştir. Bu format 17.04.2008 tarih 11/467 sayılı kararı 
olarak “Kurul Haftalık Bülteni” ile kamuya duyurulmuştur. Borsa şirketleri faaliyet 
raporlarını Seri:XI, No:29 sayılı Tebliğin "Yönetim kurulu yıllık ve ara dönem faaliyet 
raporları" başlıklı 8'inci maddesi çerçevesinde hazırlamak 
zorundadırlar(http://www.spk.gov.tr/indexcont.aspx?action=showpage&menuid=12&pi
d=0&subid=5, 15.11.2013). 
 Çalışmamızın konusunu oluşturan TMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
Standardı” da Türkiye’de İMKB' de işlem gören şirketler tarafından uygulanmak 
zorunda olunan standartlardan bir tanesidir. Bu standartta da diğer bir çok standartta 
olduğu gibi şirketlerin muhasebe uygulamalarında seçebilecekleri alternatif yöntemler 
belirtilmiştir. Bu alternatif yöntemlerden birinin seçimi ile o şirketin muhasebe 
politikası oluşmaktadır. Farklı muhasebe politikalarının benimsenmesi sonucu aynı 



 
 

S. Çil Koçyiğit  5/4 (2013) 254-272 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 256

olaylar ve koşullan içeren tamamen farklı fînansal tablolar düzenlenebilir. Seçilen 
muhasebe politikaları işletmelerin faaliyet durum ve sonuçlarında ve finansal tabloların 
analizinde farklılıklara neden olabilmektedir. Hazırlanan fînansal tablolar kullanıcılar 
tarafından bu muhasebe politikalarının çerçevesinde yorumlanır. Bu nedenle fînansal 
tabloları kullananlar doğru bilgiye ulaşarak yorumlarını sağlıklı yapabilmek ve bu 
tablolarla ilgili güvenilir bir yargıya ulaşmak açısından işletmenin uyguladığı muhasebe 
politikalarını bilmek zorundadırlar. 

Bu çalışmanın amacı; İMKB de işlem gören işletmelerde yatırım amaçlı 
gayrimenkullere ilişkin olarak alternatif muhasebe politikaları arasından hangisini 
seçtiklerine dair durum tespit çalışması yapmaktır. Söz konusu işletmelerin yatırım 
amaçlı gayrimenkullerine ilişkin olarak muhasebe politikaları ortaya konulurken ayrıca 
yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin olarak TMS 40 gereği finansal tablo 
dipnotlarında açıklanması gereken bazı önemli hususların açıklanıp açıklanmadığını da 
bakılmıştır. 

Bu amaçla öncelikle TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller açıklanmış, daha 
sonra da SPK’ ya tabi işletmelerin finansal raporları incelenerek, yatırım amaçlı 
gayrimenkullere ilişkin olarak seçilen muhasebe politikaları ve TMS 40 gereği finansal 
tablo dipnotlarında açıklanması gereken bazı önemli hususların açıklanıp açıklanmadığı 
sektörler itibariyle ortaya konulmuştur. 

2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Tanımı ve Özellikleri 
  Yatırım amaçlı gayrimenkuller, sahibi veya finansal kiralama sözleşmesine göre 
kiracı tarafından, kira geliri veya değer artış kazancı ya da her ikisini birden elde etmek 
amacıyla elde tutulan gayrimenkullerdir (TMS 40, m. 5). Bu gayrimenkuller arsa, bina, 
binanın bir kısmı veya arsa veya binanın her ikisi birden olabilir. 

Yatırım amaçlı gayrimenkuller;  

(a) Mal veya hizmet üretiminde ya da tedarikinde veya idari amaçla kullanılmak 
veya 

(b) Normal iş akışı çerçevesinde satılmak  
üzere elde tutulan gayrimenkullerden farklıdır.  

Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller: Mal veya hizmet üretimi veya 
tedariki ya da idari amaçla kullanılmak üzere elde tutulan gayrimenkullerdir. Sahibi 
tarafından kullanılan gayrimenkullere “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” Standardı 
uygulanır. 

Normal iş akışı çerçevesinde satılmak üzere elde tutulan gayrimenkuller ise 
işletmenin stoklarını oluşturur ve bu gayrimenkuller için TMS 2 Stoklar Standardı 
uygulanır. 

Yatırım amaçlı gayrimenkulleri, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerden 
ayıran temel özellik, yatırım amaçlı gayrimenkullerin işletmenin sahip olduğu diğer 
varlıklardan büyük ölçüde bağımsız nakit akışları yaratmasıdır. Yatırım amaçlı 
gayrimenkuller kira geliri veya sermaye kazancı yarattığından diğer varlıklardan 
bağımsız ve doğrudan nakit akışı yaratırlar. Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller 
ise doğrudan nakit akışı yaratmayarak, sadece gayrimenkullerle değil, üretim veya 
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tedarik sürecinde kullanılan diğer varlıklarla da ilişkilendirilebilen nakit akışı yaratırlar 
(TMS 40, m. 7). 

Bir gayrimenkulün sahibi tarafından kullanılan gayrimenkulden ve satış için elde 
tutulan gayrimenkulden ayırt edilerek yatırım amaçlı gayrimenkul olup olmadığının 
tespiti için belirli bir muhakeme gerekir. İşletmeler söz konusu muhakeme işlemini 
yatırım amaçlı gayrimenkul tanımına uygun bir şekilde gerçekleştirebilmek için çeşitli 
kriterler geliştirirler (TMS 40, m. 14). Bu sınıflandırma işleminin zor olması durumunda 
ayırt etmede kullanılan kriterlerin dipnotlarda açıklanması gerekmektedir (TMS 40, m. 
75). 

Yatırım amaçlı gayrimenkullere aşağıdaki örnekler verilebilir (TMS 40, m 8): 
(a) Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede satılmaktan ziyade, uzun vadede 

sermaye kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan arsalar 
(b) Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsalar (işletme, araziyi 

sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul olarak kullanmaya veya normal iş akışı 
çerçevesinde kısa vadede satmaya karar vermemiş ise, söz konusu arazinin sermaye 
kazancı elde etmek amacıyla elde tutulduğu varsayılır) 

(c) İşletmenin sahip olduğu (veya finansal kiralama işlemi çerçevesinde işletme 
tarafından elde tutulan) ve bir veya daha fazla faaliyet kiralamasına konu edilen binalar 

(d) Bir veya daha fazla faaliyet kiralaması çerçevesinde kiralanmak üzere elde 
tutulan boş bir bina 

(e)  Gelecekte yatırım amaçlı gayrimenkul olarak kullanılmak üzere inşa 
edilmekte veya geliştirilmekte olan gayrimenkuller 

TMS 40 kapsamı dışında kalan ve yatırım amaçlı olmayan gayrimenkullere ise 
aşağıdaki örnekler verilebilir (TMS 40, m. 9): 

a) Olağan iş akışı içerisinde satılmak amacıyla elde tutulan veya satış amacıyla 
inşa veya geliştirme aşamasında olan stoklar, örneğin, sadece, yakın gelecekte elden 
çıkarılmak veya geliştirilmek ve satılmak amacıyla edinilen gayrimenkuller, 

(b) Üçüncü kişiler adına inşa edilmekte veya geliştirilmekte olan gayrimenkuller 
(örneğin inşaat sözleşmeleri gibi), 

(c) Çalışanların piyasa rayicine uygun kira ödeyip ödemediğine bakılmaksızın 
çalışanlar tarafından ikamet edilen lojmanlar, 

(d) Başka bir işletmeye finansal kiralama işlemi çerçevesinde kiralanan 
gayrimenkuller. 

3. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesi 
  Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi; ilk muhasebeleştirme 
ve izleyen dönemlerde değerleme olmak üzere ele alınmıştır.  

3.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin İlk Muhasebeleştirilmesi 
Yatırım amaçlı bir gayrimenkul, ancak ve ancak, aşağıda belirtilen koşulların 

sağlanmış olması durumunda bir varlık olarak muhasebeleştirilir (TMS 40, m. 16): 

(a) Gayrimenkulle ilgili gelecekteki ekonomik yararların işletmeye girişinin 
muhtemel olması ve 
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(b) Yatırım amaçlı gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir 
olması. 

Yukarıdaki şartları taşıyan yatırım amaçlı gayrimenkuller başlangıçta maliyet 
bedeli ile ölçülür. İşlem maliyetleri de başlangıç ölçümüne dahil edilir (TMS 40, m. 20). 

Satın alınan yatırım amaçlı bir gayrimenkulün maliyeti; satın alma fiyatı ile bu 
işlemle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalardan oluşur. Doğrudan yapılan 
harcamalara örnek olarak; avukatlık hizmetlerine ilişkin ödenen ücretler, gayrimenkul 
alım vergisi ve diğer işlem maliyetleri gösterilebilir (TMS 40, m. 21). 

 Yatırım amaçlı gayrimenkuller için izleyen dönemlerde yapılan 
harcamaların varlığın defter değerine eklenip eklenmeyeceği hususu da varlıklar ile 
ilgili genel hükümlerde olduğu gibidir. Harcamanın niteliğine göre ya doğrudan gider 
yazılır veya belli şartları taşıması durumunda varlığın defter değerine eklenebilir.  

Yatırım amaçlı gayrimenkule ilişkin günlük bakım onarım giderleri yatırım 
amaçlı gayrimenkulün defter değerine ilave edilemez. Bu maliyetler gerçekleştikçe kâr 
veya zararda muhasebeleştirilir (TMS 40, m. 18).  

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin yenilenmesine ilişkin giderler ise (iç duvarların 
yenilenmesi, çatının yenilenmesi, dış cephe mantolaması vb), muhasebeleştirme 
kriterlerini karşılaması durumunda, anılan maliyetin gerçekleştiği tarihte, yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin maliyetine dahil edilir. Yenilenen bölümlerin önceki maliyetleri ise 
(defter değerleri) varlığın maliyetinden çıkarılır (Karapınar ve diğerleri, 2011, s. 768). 

Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün maliyeti aşağıda belirtilen sebepler nedeniyle 
arttırılmaz (TMS 40, m. 23): 

(a) İlk tesis maliyetleri (anılan maliyetler, ilgili gayrimenkulün yönetimin 
amaçladığı şekilde faaliyet göstermesi için gerekli olmadığı sürece), 

(b) Yatırım amaçlı gayrimenkulün planlanan doluluk/kullanım düzeyine 
ulaşmasına kadar oluşan işletme zararları, 

(c) Gayrimenkulün inşası veya geliştirilmesi sırasında ortaya çıkan aşırı tutarda 
artık malzeme, kayıp işçilik veya diğer kaynaklar. 

3.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri İzleyen Dönemlerde Değerleme 
TMS 40’a göre; yatırım amaçlı gayrimenkullerin izleyen dönemlerde 

değerlemesine ilişkin iki yöntem söz konusu olabilir. Bunlar maliyet yöntemi ve 
gerçeğe uygun değer yöntemi şeklindedir. Bir işletme muhasebe politikası olarak 
maliyet yöntemini veya gerçeğe uygun değer yöntemini seçer ve seçilen yöntemi tüm 
yatırım amaçlı gayrimenkullerine uygular (TMS 40, m. 30). 
 Seçilen yöntem işletmenin muhasebe politikasıdır ve seçilen yöntemin ihtiyari 
olarak değiştirilmesi “TMS 8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde 
Değişiklikler ve Hatalar”  gereği; işletmenin muhasebe politikalarında ihtiyari olarak 
yapılan değişikliğin, yalnızca, işlem, olay, ya da koşulların etkilerine ilişkin olarak 
finansal tabloların güvenilir ve daha uygun bilgi sağlaması sonucunu doğurması 
durumunda mümkün olabilir. Ancak gerçeğe uygun değer yönteminden maliyet 
yöntemine geçişin daha uygun bir sunumla sonuçlanma ihtimali çok düşüktür. 
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Yatırım amaçlı gayrimenkullerinin izleyen dönemlerde değerlemesine ilişkin 
olarak seçilen yöntemin (gerçeğe uygun değer yöntemini mi yoksa maliyet yöntemini 
mi uyguladığı) dipnotlarda açıklanması gerekmektedir (TMS 40, m. 75).  

 3.2.1. Maliyet Yöntemi  
TMS 40’a göre; yatırım amaçlı gayrimenkullerin izleyen dönemlerde 

değerlemesine ilişkin seçilebilecek yöntemlerden birisi maliyet yöntemidir. 
Maliyet yönteminin seçilmesi durumunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin 

değerlemesi “TMS 16 Maddi Duran Varlıklar” da açıklanan “maliyet modeli” gibidir. 
Yatırım amaçlı gayrimenkul için maliyet modeli kullanan bir işletme, TMS 16 Maddi 
Duran Varlıklar’ da yer alan maliyet modelini uygulamak zorundadır. Yatırım amaçlı 
gayrimenkul varlık olarak muhasebeleştirildikten sonra finansal tablolarda maliyetinden 
birikmiş amortisman ve varsa birikmiş değer düşüklüğü zararları indirildikten sonraki 
değeri ile gösterilir (TMS 16, m. 30). Dolayısıyla bu yöntemde işletme yatırım amaçlı 
gayrimenkulleri için faydalı ömür belirleyerek amortisman hesaplar ve değer düşüklüğü 
karşılığı ayırır. 

Bu yöntemde, yatırım amaçlı gayrimenkullerin değeri aşağıdaki biçimde 
belirlenir: 

 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini izleyen dönemlerde değerlemede maliyet 
yöntemini kullanan işletmelerin; kullanılan amortisman yöntemini, yararlı ömrü veya 
kullanılan amortisman oranlarını, dönem başı ve dönem sonu itibariyle brüt defter 
değeri ile birikmiş değer düşüklüğü karşılığını da içermek üzere birikmiş amortisman 
tutarını açıklamaları gerekmektedir (TMS 40, m.79).  

Maliyet yöntemini uygulayan işletmelerinde yatırım amaçlı gayrimenkulün 
gerçeğe uygun değerini açıklamaları gerekmektedir (TMS 40, m. 79). Dolayısıyla tüm 
işletmeler, ölçüm (gerçeğe uygun değer yönteminin kullanılması durumunda) veya 
açıklama (maliyet yönteminin kullanılması durumunda) amacıyla yatırım amaçlı 
gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerlerini hesaplamak durumundadırlar (Öztürk, 
2011, s. 324).  

Maliyet yöntemi veya gerçeğe uygun değer yöntemini seçip uygulamak 
işletmenin tercihidir. Ancak işletmenin yatırım amaçlı bir gayrimenkulünün gerçeğe 
uygun değerinin sürekli olarak güvenilir bir biçimde ölçülmesinin mümkün olmadığı 
durumlarda yatırım amaçlı gayrimenkuller için maliyet yöntemi uygulanır. Örneğin, 
değerlemesi yapılacak gayrimenkullerin aktif bir piyasası olmadığında, mevcut 
durumda az sayıda cari işlem olması durumunda, fiyat kotasyonlarının güncel olmaması 
veya gözlemlenebilir işlem fiyatlarının satıcının baskı altında satış yaptığını göstermesi 
ve gerçeğe uygun değerin başka tür güvenilir yollarla (indirgenmiş nakit akım 
projeksiyonları vb) ölçümünün mümkün olmadığı durumlarda gayrimenkuller maliyet 
değeri üzerinden ölçülerek, gayrimenkul elden çıkarılana kadar TMS 16’uygulanır. 
Ancak bu durumda yatırım amaçlı söz konusu gayrimenkulün kalıntı değerinin sıfır 
olduğu kabul edilir (TMS 40, m. 53).  

Gerçeğe uygun değerin güvenilir olarak ölçülememesinden dolayı zorunlu 
olarak yatırım amaçlı gayrimenkullerini maliyet yöntemi ile ölçmek zorunda kalan 
işletmeler, söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkul için maliyet yöntemini uygularken, 
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geri kalan bütün gayrimenkullerinin her birini gerçeğe uygun değer yöntemine göre 
muhasebeleştirmeye devam ederler (TMS 40, m. 54). 

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerinin güvenilir bir şekilde 
ölçülmesinin mümkün olmamasından dolayı maliyet yönteminin kullanılması 
durumunda; yatırım amaçlı gayrimenkulün tanımı, gerçeğe uygun değerin neden 
güvenilir bir şekilde ölçülemediğine ilişkin açıklama ve mümkünse gerçeğe uygun 
değerin arasında gerçekleşme olasılığının en yüksek olduğu tahmin edilen değer 
aralıklarının açıklanması gerekmektedir (TMS 40, m. 79). 

3.2.2. Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi 
TMS 40’a göre; yatırım amaçlı gayrimenkullerin izleyen dönemlerde 

değerlemesine ilişkin seçilebilecek yöntemlerden bir diğeri ise gerçeğe uygun değer 
yöntemidir. 

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde 
gerçekleşecek olağan bir işlemde bir varlığın satışında elde edilecek veya bir borcun 
devrinde ödenecek fiyattır (TMS 40, m.5).  

Yatırım amaçlı gayrimenkuller açısından da gerçeğe uygun değer aktif bir 
piyasada oluşabilir. Gayrimenkuller için aktif bir piyasanın olmaması durumunda değer 
belirlemede; farklı gayrimenkullerin işlem gördüğü diğer aktif piyasalarda oluşan 
işlemler, daha az aktif piyasalarda işlem gören benzer gayrimenkullerin fiyatları, 
mevcut kira sözleşmeleri, benzer özelliklere sahip gayrimenkullere ilişkin kira 
sözleşmeleri dikkate alınır. Hesaplamalar sonucunda birden fazla değer ortaya çıkabilir. 
Bu durumda işletme koşulları dikkate alınarak en güvenilir olan değer seçilir (Karapınar 
ve diğerleri, 2011, s. 768). 

Yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun değerindeki değişimden 
kaynaklanan kazanç veya kayıp, oluştuğu dönemde kâr veya zarar olarak 
muhasebeleştirilir (TMS 40, m. 35). Bu yöntemde her dönem sonunda varlığın gerçeğe 
uygun değeri tespit edilip, değer artış ve azalışları gelir tablosuna yansıtıldığı için, 
amortisman ayrılması da söz konusu değildir (Özerhan ve Yanık, 2012, s. 323). 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin gerçeğe uygun değerinin ölçümü, eğer 
mümkünse konuyla ilgili yetkiye ve gerekli mesleki birikime sahip ve söz konusu 
yatırım amaçlı gayrimenkulün sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız bir 
değerleme uzmanı tarafından yapılan değerleme işleminin esas alınması suretiyle 
belirlenmelidir. TMS 40’ta bu husus her ne kadar zorunlu tutulmamış olsa da 
işletmelerin bu konuda teşvik edildiği hususu m. 32’de yer almaktadır. Böyle bir 
değerlendirmenin yapılmamış olması durumunda söz konusu husus dipnotlarda 
açıklanmalıdır (TMS 40, m. 75 ).  

Bir işletmenin, yatırım amaçlı bir gayrimenkulünü gerçeğe uygun değer 
üzerinden ölçmüş olması durumunda, söz konusu gayrimenkulü elden çıkarıncaya kadar 
(veya ilgili gayrimenkul sahibi tarafından kullanılan gayrimenkul haline gelene kadar 
veya işletme gayrimenkulü geliştirerek olağan iş akışı sürecinde satıncaya kadar), 
karşılaştırılabilir piyasa işlemleri azalmış veya piyasa fiyatları daha ender elde edilebilir 
hale gelmiş dahi olsa, anılan gayrimenkulü gerçeğe uygun değer üzerinden ölçmeye 
devam eder (TMS 40, m. 55). 

 



 
 

S. Çil Koçyiğit  5/4 (2013) 254-272 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 261

4. ARAŞTIRMA  

 4.1. Araştırmanın Amacı 
Bu çalışmanın amacı; İMKB de işlem gören işletmelerin yatırım amaçlı 

gayrimenkullerine ilişkin alternatif muhasebe politikaları arasından hangisini 
seçtiklerine dair durum tespit çalışması yapmak ve ayrıca TMS 40 Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkuller Standardı gereği finansal tablo dipnotlarında açıklanması gereken bazı 
önemli hususların açıklanıp açıklanmadığını ortaya koymaktır. 

4.2. Araştırmanın Yöntemi ve Sınırlılıkları   
Araştırma; İMKB'de işlem gören ve SPK' ya tabi 259 adet şirketin 31.12.2012 

tarihli finansal tabloları ve finansal tablo dipnotları incelenerek yapılmıştır. 31.12.2012 
tarihi itibariyle İMKB Hisse Senetleri Piyasasında 406 şirket işlem görmektedir (http:// 
www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid = 922&fn=922.pdf, 10. 10. 
2013). Borsada işlem gören bu şirketlerden mali kuruluşlar (bankalar, özel finans 
kurumları, finansal kiralama ve factoring şirketleri, holdingler, aracı kurumlar, 
gayrimenkul yatırım ortaklıkları, menkul kıymet yatırım ortaklıkları) kapsam dışı 
bırakılarak 259 adet şirketin faaliyet raporuna ulaşılmıştır. Borsada işlem görmekte olan 
bu şirketlerden araştırmaya dahil edilenlerin sektörler bazında dağılımı Tablo 1'de 
verilmiştir. 

Tablo 1: Araştırmaya Dahil Edilen Şirketlerin Sektörler İtibariyle Dağılımı 
Sektörler Toplam 

TARIM ORMAN VE BALIKÇILIK      2 
MADENCİLİK  3 
İMALAT SANAYİİ  
Gıda, içki ve Tütün  30 
Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri  25 
Orman Ürünleri Ve Mobilya  3 
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın  17 
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler 29 
Taş ve Toprağa Dayalı  29 
Metal Ana Sanayi  15 
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım  31 
Diğer İmalat Sanayi  3 
ELEKTRİK GAZ VE SU  5 
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK  6 
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET OTEL VE LOKANTA 25 
ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA  10 
EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ.SOSYAL HİZMETLER 6 
TEKNOLOJİ  16 
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK FAALİYETLER 1 
İDARİ VE DESTEK HİZMET FAALİYETLERİ 2 
GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 1 
TOPLAM 259 

4.3. Araştırmanın Bulguları  
İMKB' de işlem gören şirketlerin, yatırım amaçlı gayrimenkullerine ilişkin 

muhasebe politikalarının incelenmesi sonucu aşağıdaki bulgular elde edilmiştir. 
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4.3.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri Bulunan ve Bulunmayan İşletme 
Sayısı 
Yatırım amaçlı gayrimenkulleri bulunan ve bulunmayan işletme sayıları Tablo 

2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri Bulunan ve Bulunmayan İşletme Sayısı 
Sektörler Yatırım Amaçlı 

Gayrimenkulü 
Bulunan İşletme 

Sayısı 

Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkulü 
Bulunmayan 
İşletme Sayısı 

 
Toplam 

TARIM ORMAN VE BALIKÇILIK      0 2 2 
MADENCİLİK  3 0 3 
İMALAT SANAYİİ    
Gıda, içki ve Tütün  8 22 30 
Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri  13 12 25 
Orman Ürünleri Ve Mobilya  0 3 3 
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın  7 10 17 
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler 9 20 29 
Taş ve Toprağa Dayalı  8 21 29 
Metal Ana Sanayi  6 9 15 
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım  8 23 31 
Diğer İmalat Sanayi  1 2 3 
ELEKTRİK GAZ VE SU  0 5 5 
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK  6 0 6 
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 
OTEL VE LOKANTA 

9 16 25 

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE 
DEPOLAMA 

3 7 10 

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE 
DİĞ.SOSYAL HİZMETLER 

0 6 6 

TEKNOLOJİ  4 12 16 
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK 
FAALİYETLER 

0 1 1 

İDARİ VE DESTEK HİZMET 
FAALİYETLERİ 

1 1 2 

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 1 0 1 
TOPLAM 87 172 259 

Genel olarak, araştırmaya dahil edilen işletmelerin çoğunluğunda (% 66 oranla) 
yatırım amaçlı gayrimenkul bulunmadığı, sadece % 34’ünde yatırım amaçlı 
gayrimenkul bulunduğu tespit edilmiştir. Bu husus, sektörel açıdan 
değerlendirildiğinde;  

İnşaat ve Bayındırlık sektörü ile Madencilik sektöründeki işletmelerin 
tamamında (% 100’ünde) yatırım amaçlı gayrimenkul bulunduğu görülmüştür. Bunu % 
52 oranla Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri, % 41 oranla Kağıt Ve Kağıt Ürünleri, 
Basım ve Yayın, % 40 oranla Metal Ana Sanayi sektöründeki işletmeler takip 
etmektedir.  

Bazı sektörlerde ise yatırım amaçlı gayrimenkulleri hiç bulunmayan işletmelere 
rastlanılmıştır. Bu sektörler; Tarım Orman ve Balıkçılık, Orman Ürünleri Ve 
Mobilya, Elektrik Gaz ve Su, Sağlık Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler, Mesleki 
Bilimsel ve Teknik Faaliyetler şeklindedir.  
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4.3.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Bilançoda Ayrı Bir Kalem Olarak 
Raporlanıp Raporlanmadığı  
Yapılan araştırma sonucunda yatırım amaçlı gayrimenkullerin araştırmaya dahil 

edilen bütün işletmelerin bilançosunda ayrı bir kalem halinde raporlandığı görülmüştür.  

4.3.3. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin İlk Muhasebeleştirilmesi  
Yukarıda da belirtildiği gibi yatırım amaçlı gayrimenkuller başlangıçta maliyet 

bedeli ile ölçülmektedir. Araştırmaya dahil edilen işletmelerin finansal tablo dipnotları 
incelendiğinde yatırım amaçlı gayrimenkullerin ilk muhasebeleştirilmesine ilişkin 
aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. 

Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri bulunan işletmelerde, yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin ilk muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak; işletmelerin çoğunluğu (% 
64 oranla) bilgi vermezken, işletmelerin % 36’sı maliyet bedeli ile değerlendirildiğini 
belirtmiştir (bkz. Tablo 3).   

Tablo 3: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin İlk Muhasebeleştirilmesi 
Sektörler Maliyet Bedeli Bilgi Yok Toplam 

TARIM ORMAN VE BALIKÇILIK        0 
MADENCİLİK  1 2 3 
İMALAT SANAYİİ   0 
Gıda, içki ve Tütün  5 3 8 
Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri  4 9 13 
Orman Ürünleri Ve Mobilya    0 
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın  3 4 7 
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler 2 7 9 
Taş ve Toprağa Dayalı  1 7 8 
Metal Ana Sanayi  2 4 6 
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım  4 4 8 
Diğer İmalat Sanayi   1 1 
ELEKTRİK GAZ VE SU    0 
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK  2 4 6 
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 
OTEL VE LOKANTA 

3 6 9 

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE 
DEPOLAMA  

2 1 3 

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ.SOSYAL 
HİZMETLER 

  0 

TEKNOLOJİ  1 3 4 
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK 
FAALİYETLER 

  0 

İDARİ VE DESTEK HİZMET 
FAALİYETLERİ 

1  1 

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ  1 1 
TOPLAM 31 56 87 

4.3.4. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri İzleyen Dönemlerde Değerleme 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin izleyen dönemlerde değerlemesine 

bakıldığında (Tablo 4); işletmelerin % 46’sında maliyet yöntemi ile değerlendiği, % 
49’unda ise gerçeğe uygun değer yöntemi ile değerlendiği görülmektedir. Bu konuda % 
5 gibi bir oranla da bilgi verilmediği görülmektedir.  
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Sektörler bazında bakıldığında; tamamında yatırım amaçlı gayrimenkulü 
bulunan işletmelerden oluşan sektörler olan İnşaat ve Bayındırlık sektörü (% 66,7)  ile 
Madencilik sektöründe büyük oranla (% 66,7) gerçeğe uygun değer yönteminin 
seçildiğini görmekteyiz (bkz Tablo 4). 

Maliyet yöntemini en çok tercih eden sektörler ise; Teknoloji (% 75), Kimya, 
Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler (% 66,7), Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama 
(% 66,7), Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın (% 57) şeklindedir (bkz Tablo 4). 

Tablo 4: Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri İzleyen Dönemlerde Değerleme 

Sektörler Maliyet 
Yöntemi 

Gerçeğe 
Uygun 
Değer 

Yöntemi 

Bilgi Yok Toplam 

TARIM ORMAN VE BALIKÇILIK         0 
MADENCİLİK  1 2  3 
İMALAT SANAYİİ     
Gıda, içki ve Tütün  4 4  8 
Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri  3 8 2 13 
Orman Ürünleri Ve Mobilya     0 
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın  4 3  7 
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler 6 2 1 9 
Taş ve Toprağa Dayalı  3 4 1 8 
Metal Ana Sanayi  3 3  6 
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım  3 5  8 
Diğer İmalat Sanayi   1  1 
ELEKTRİK GAZ VE SU      
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK  2 4  6 
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 
OTEL VE LOKANTA 

5 4  9 

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE 
DEPOLAMA  

2 1  3 

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞ. 
SOSYAL HİZMETLER 

   0 

TEKNOLOJİ  3 1  4 
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK 
FAALİYETLER 

   0 

İDARİ VE DESTEK HİZMET 
FAALİYETLERİ 

 1  1 

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ 1   1 
TOPLAM 40 43 4 87 

4.3.4.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini İzleyen Dönemlerde Maliyet 
Yöntemi İle Değerleyenlerin Uyguladıkları Amortisman Yöntemi 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini izleyen dönemlerde maliyet yöntemi ile 

değerleyenlerin uyguladıkları amortisman yöntemi için Tablo 5’e bakıldığında bu 
konuda işletmelerin % 48’inin bilgi vermediğini görmekteyiz. Bilgi veren işletmelerin 
tamamı ise doğrusal amortisman yöntemini kullandıklarını belirtmiştir1.  

 

                                                
1 Doğrusal amortisman içine dahil edilen 4 şirket, doğrusal amortismanı normal amortisman olarak ifade 
etmiştir. 
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Tablo 5: Uygulanan Amortisman Yöntemi 

Sektörler Doğrusal 
Amortisman 

Yöntemi 

Bilgi Yok Toplam 

TARIM ORMAN VE BALIKÇILIK         
MADENCİLİK  1  1 
İMALAT SANAYİİ    
Gıda, içki ve Tütün  2 2 4 
Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri  1 2 3 
Orman Ürünleri Ve Mobilya     
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın  1 2 32 
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler 3 3 6 
Taş ve Toprağa Dayalı  2 1 3 
Metal Ana Sanayi  1 2 3 
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım  2 1 3 
Diğer İmalat Sanayi     
ELEKTRİK GAZ VE SU     
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK  2  2 
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 
OTEL VE LOKANTA 

3 2 5 

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE 
DEPOLAMA  

1 1 2 

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE 
DİĞ.SOSYAL HİZMETLER 

   

TEKNOLOJİ  1 2 3 
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK 
FAALİYETLER 

   

İDARİ VE DESTEK HİZMET 
FAALİYETLERİ 

   

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ  1 1 
TOPLAM 20 19 39 

4.3.4.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini İzleyen Dönemlerde Maliyet 
Yöntemi İle Değerleyenlerin Açıkladıkları Gerçeğe Uygun Değer Bilgisi 
Yatırım amaçlı gayrimenkullerini izleyen dönemlerde maliyet yöntemi ile 

değerleyen işletmelerinde yatırım amaçlı gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerini 
dipnotlarda açıklamaları gerektiğine yukarıda değinilmişti. Bu konuda Tablo 6’ya 
bakıldığında maliyet yöntemini uygulayan işletmelerin % 67,5’inin yatırım amaçlı 
gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerini belirttikleri, % 32,5‘inin ise bu konuda 
hiçbir bilgi vermedikleri görülmektedir.  

Yatırım amaçlı gayrimenkullerini izleyen dönemlerde maliyet yöntemi ile 
değerleyen işletmelerin Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerini 
dipnotlarda açıklamaları konusunda en büyük titizliği Teknoloji (% 100), Kağıt ve 
Kağıt Ürünleri Basım ve Yayın (% 100), Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler 
(% 83) sektöründe faaliyet gösteren işletmeler göstermiş olup, en çok bu sektörlerde 
Gerçeğe Uygun Değer bilgisi veren işletmelere rastlanılmıştır3 (bkz Tablo 6).  

                                                
2 Bu sektörde, yatırım amaçlı gayrimenkullerini izleyen dönemlerde maliyet yöntemi ile değerleyen 4 
şirket olmasına rağmen, 4 şirketten bir tanesi söz konusu yatırım amaçlı gayrimenkullerini amortismana 
tabi tutmamıştır. 
3 Söz konusu sektörler yatırım amaçlı gayrimenkullerinin değerlemesinde Gerçeğe Uygun Değer 
yöntemine kıyasla daha fazla Maliyet Yöntemini tercih eden sektörlerdir. 
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Tablo 6: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini İzleyen Dönemlerde Maliyet Yöntemi 
İle Değerleyenlerin Gerçeğe Uygun Değer Bilgisi Verip Vermedikleri 

Sektörler GUD Değer  
Bilgisi Var 

GUD  Değer 
Bilgisi Yok 

Toplam 

TARIM ORMAN VE BALIKÇILIK         
MADENCİLİK  1  1 
İMALAT SANAYİİ    
Gıda, içki ve Tütün  2 2 4 
Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri  1 2 3 
Orman Ürünleri Ve Mobilya     
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın  4  4 
Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler 5 1 6 
Taş ve Toprağa Dayalı  2 1 3 
Metal Ana Sanayi  2 1 3 
Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım  2 1 3 
Diğer İmalat Sanayi     
ELEKTRİK GAZ VE SU     
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK  2  2 
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 
OTEL VE LOKANTA 

3 2 5 

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE 
DEPOLAMA  

 24 2 

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE 
DİĞ.SOSYAL HİZMETLER 

   

TEKNOLOJİ  3  3 
MESLEKİ, BİLİMSEL VE TEKNİK 
FAALİYETLER 

   

İDARİ VE DESTEK HİZMET 
FAALİYETLERİ 

   

GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ  1 1 
TOPLAM 27 13 40 

4.3.4.3. Gerçeğe Uygun Değerin Değerleme Uzmanı Tarafından Belirlenip 
Belirlenmediği Bilgisi  
İşletmenin zorunlu olmamakla beraber, yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe 

uygun değerini, konuyla ilgili yetkiye ve gerekli mesleki birikime sahip ve söz konusu 
yatırım amaçlı gayrimenkulün sınıf ve yeri hakkında güncel bilgisi bulunan bağımsız bir 
değerleme uzmanı tarafından yapılan değerleme işlemini esas almak suretiyle ölçmesi 
konusunda teşvik edildiğine ve böyle bir değerlendirmenin yapılmamış olması 
durumunda söz konusu hususun dipnotlarda açıklanması gerektiği hususuna yukarıda 
değinilmişti. Bu konuda işletmenin faaliyet raporları incelenmiş ve tespit edilen 
hususlar Maliyet Yöntemini kullanan işletmeler ve Gerçeğe Uygun Değer Yöntemini 
Uygulayan işletmeler açısından ayrı ayrı olmak üzere sunulmuştur.  

 

 

                                                
4 Bu 2 şirketten 1’i fayda maliyet analizi çerçevesinde gerçeğe uygun değer (rayiç değer) bilgisinin 
belirtilmediğini bildirmiştir. 
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4.3.4.3.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini İzleyen Dönemlerde Maliyet 
Yöntemi İle Değerleyen İşletmelerde Gerçeğe Uygun Değerin Değerleme 
Uzmanı Tarafından Belirlenip Belirlenmediği Bilgisi 
Maliyet yöntemini uygulayan ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerinin gerçeğe 

uygun değerini dipnotlarda açıklayan işletmelerde, gerçeğe uygun değerin değerleme 
uzmanı tarafından belirlenip belirlenmediğine ilişkin bilgi Tablo 7’de sunulmuştur. 
Tablo 7’den de görüldüğü gibi izleyen dönemlerde maliyet yöntemini uygulayan 
işletmelerin % 55,6’sı gerçeğe uygun değerin bir değerleme uzmanı tarafından 
belirlendiğini belirtirken, % 22,2’si gerçeğe uygun değerin bir değerleme uzmanı 
tarafından belirlenmediğini belirtmiştir. İşletmelerin % 22,2’si de bu konuda bilgi 
vermemiştir. 

Sektörler açısından bakıldığında, Maliyet Yöntemini uygulayan işletmelerden, 
gerçeğe uygun değerin bir değerleme uzmanı tarafından belirlendiğini belirten sektörler 
arasında % 100 oranla İnşaat ve Bayındırlık sektörü dikkat çekmektedir (Söz konusu 
İnşaat ve Bayındırlık sektörü, bu sektöre dahil olan işletmelerin tamamında yatırım 
amaçlı gayrimenkulü bulunan bir sektördür). Ayrıca bu sektörün yanında Metal Ana 
Sanayi ile Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım sektöründe de % 100 oranla gerçeğe 
uygun değer bilgisinin bir değerleme uzmanı tarafından belirlendiği belirtilmiştir (bkz 
Tablo 7). Bu konuda en fazla bilginin verilmediği sektör ise; Kimya, Petrol Kauçuk ve 
Plastik Ürünler sektörüdür. 

Tablo 7: İzleyen Dönemlerde Maliyet Yöntemini Uygulayan İşletmelerde Gerçeğe 
Uygun Değerin Değerleme Uzmanı Tarafından Belirlenip Belirlenmediği 

 

Sektörler 

GUD 
Değerleme 

Uzmanı 
Tarafından 
Belirlenen 

GUD 
Değerleme 

Uzmanı 
Tarafından 

Belirlenmeyen 

GUD Değ. 
Uzmanı 
Tarafından 
Belirlenip 
Belirlenmedi 
Bilgisi Yok 

 

Toplam 

TARIM ORMAN VE BALIKÇILIK         
MADENCİLİK  1   1 
İMALAT SANAYİİ     
Gıda, içki ve Tütün  1 1  2 
Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri  1   1 
Orman Ürünleri Ve Mobilya      
Kağıt-Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayın  3  1 4 
Kimya,Petrol Kauçuk ve Plastik Ürün 1 1 3 5 
Taş ve Toprağa Dayalı  1  1 2 
Metal Ana Sanayi  2   2 
Metal Eşya, Mak.ve Gereç Yapım  2   2 
Diğer İmalat Sanayi      
ELEKTRİK GAZ VE SU      
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK  2   2 
TOP.VE PER.TİC. OTEL VE LOK. 1 2  3 
ULAŞTIRMA,HABERLEŞME DEP.     
EĞT,SAĞ.SPOR VE DİĞ.SOS.HİZ.     
TEKNOLOJİ   2 1 3 
MES., BİLİMSEL VE TEK.FAAL     
İDARİ-DESTEK HİZMET FAAL.     
GAYRİMENKUL  FAAL.     
TOPLAM 15 6 6 27 
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4.3.4.3.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini İzleyen Dönemlerde Gerçeğe 
Uygun Değer Yöntemi İle Değerleyen işletmelerde, Gerçeğe Uygun Değerin 
Değerleme Uzmanı Tarafından Belirlenip Belirlenmediği Bilgisi 
Tablo 8’den de görüldüğü gibi yatırım amaçlı gayrimenkullerini izleyen 

dönemlerde Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi ile değerleyen işletmelerin % 14’ü Gerçeğe 
Uygun Değerin bir değerleme uzmanı tarafından belirlenip belirlenmediğine ilişkin bilgi 
vermezken, bu konuda bilgi verenlerin tamamı (% 86 ) sektör farkı olmaksızın gerçeğe 
uygun değerin bir değerleme uzmanı tarafından belirlendiğini belirtmişlerdir.  

Tablo 8: İzleyen Dönemlerde GUD Yöntemini Uygulayan İşletmelerde Gerçeğe 
Uygun Değerin Değerleme Uzmanı Tarafından Belirlenip Belirlenmediği 

 

                    

Sektörler 

GUD 
Değerleme 

Uzmanı 
Tarafından 
Belirlenen 

GUD  
Değerleme 

Uzmanı 
Tarafından 

Belirlenmeyen 

GUD 
Değerleme 

Uzmanı 
Tarafından 
Belirlenip 

Belirlenmedi 
Bilgisi Yok 

 

 

Toplam 

TARIM ORMAN VE 
BALIKÇILIK      

    

MADENCİLİK    2 2 
İMALAT SANAYİİ     
Gıda, içki ve Tütün  3  1 4 
Dokuma, Giyim Eşyası Ve Deri  7  1 8 
Orman Ürünleri Ve Mobilya      
Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve 
Yayın  

2  1 3 

Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik 
Ürünler 

2   2 

Taş ve Toprağa Dayalı  3  1 4 
Metal Ana Sanayi  3   3 

Metal Eşya, Makine ve Gereç 
Yapım  

5   5 

Diğer İmalat Sanayi  1   1 
ELEKTRİK GAZ VE SU      
İNŞAAT VE BAYINDIRLIK  4   4 
TOPTAN VE PERAKENDE 
TİC. OTEL VE LOKANTA 

4   4 

ULAŞTIRMA, HABERLEŞME 
VE DEPOLAMA  

1   1 

EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE 
DİĞ.SOSYAL HİZMETLER 

    

TEKNOLOJİ  1   1 

MESLEKİ, BİLİMSEL VE 
TEKNİK FAALİYETLER 

    

İDARİ VE DESTEK HİZMET 
FAALİYETLERİ 

1   1 

GAYRİMENKUL 
FAALİYETLERİ 

    

TOPLAM 37 0 6 43 
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5. Sonuç  
Bu çalışmada İMKB'de işlem gören ve SPK' ya tabi 259 adet şirketin 31.12.2012 

tarihli finansal tabloları ve finansal tablo dipnotları incelenmiştir. Bu inceleme sonucu 
yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin olarak seçilen muhasebe politikaları ve TMS 40 
gereği finansal tablo dipnotlarında açıklanması gereken bazı önemli hususların açıklanıp 
açıklanmadığı sektörler itibariyle ortaya konulmuştur. 

Araştırma sonucunda ÎMKB de işlem gören işletmelerde yatırım amaçlı 
gayrimenkullerle ilgili olarak ulaşılan sonuçlar aşağıdaki gibidir: 
  1. İMKB’de işlem gören işletmelerin çoğunluğunda (% 66 oranla) yatırım 
amaçlı gayrimenkul bulunmaktadır.  
   2. İnşaat ve Bayındırlık sektörü ile Madencilik sektöründeki işletmelerin 
tamamında (% 100’ünde) yatırım amaçlı gayrimenkul bulunmaktadır.  

3. Bazı sektörlerde ise yatırım amaçlı gayrimenkulleri hiç bulunmayan 
işletmelere rastlanılmıştır. Bu sektörler; Tarım Orman ve Balıkçılık, Orman Ürünleri 
Ve Mobilya, Elektrik Gaz ve Su, Eğitim Sağlık Spor ve Diğer Sosyal Hizmetler, 
Mesleki Bilimsel ve Teknik Faaliyetler şeklindedir.  

4. Yatırım amaçlı gayrimenkuller İMKB’de işlem gören işletmelerin tamamının 
bilançosunda ayrı bir kalem halinde raporlanmaktadır. 

5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulleri bulunan işletmelerde, yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin ilk muhasebeleştirilmesine ilişkin olarak; işletmelerin çoğunluğu (% 
64 oranla) bilgi vermemiştir. Bilgi verenlerin tamamında ise beklenildiği gibi maliyet 
bedeli kullanılmıştır.   

6. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin izleyen dönemlerde değerlemesinde 
gerçeğe uygun değer yöntemi (% 49), maliyet yöntemine (% 46)’ne göre % 3 gibi bir 
farkla daha fazla tercih edilmiştir. 

7. Tamamında yatırım amaçlı gayrimenkulü bulunan işletmelerden oluşan 
İnşaat ve Bayındırlık sektörü (% 66,7) ile, Madencilik sektöründe (% 66,7)  büyük 
oranla gerçeğe uygun değer yöntemi tercih edilmiştir 

8. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerini izleyen dönemlerde maliyet yöntemi ile 
değerleyenlerin uyguladıkları amortisman yöntemine ilişkin olarak; işletmelerin % 48’i 
bilgi vermemiştir. Bilgi veren işletmelerin tamamında ise sektör farkı olmaksızın 
doğrusal amortisman yöntemi kullanılmıştır.  

9. Yatırım amaçlı gayrimenkullerini izleyen dönemlerde maliyet yöntemi ile 
değerleyen işletmelerin çoğunluğu (% 67,5 oranla) yatırım amaçlı gayrimenkullerinin 
gerçeğe uygun değerini finansal tablo dipnotlarında belirtirken, bir kısmı ise (% 32,5 
ile) ise bu konuda hiçbir bilgi vermemiştir. 

10. Yatırım amaçlı gayrimenkullerini maliyet yöntemi ile değerleyen 
işletmelerin Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerini dipnotlarda 
açıklamaları konusunda en büyük titizliği Teknoloji (% 100), Kağıt ve Kağıt Ürünleri 
Basım ve Yayın (% 100), Kimya, Petrol Kauçuk ve Plastik Ürünler (% 83) 
sektöründe faaliyet gösteren işletmeler göstermiştir. Söz konusu sektörler yatırım 
amaçlı gayrimenkullerinin değerlemesinde Gerçeğe Uygun Değer yöntemine kıyasla 
daha fazla Maliyet Yöntemini tercih eden sektörlerdir. 
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11. İzleyen dönemlerde maliyet yöntemini uygulayan ve Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkullerinin gerçeğe uygun değerini dipnotlarda açıklayan işletmelerin % 
55,6’sı gerçeğe uygun değerin bir değerleme uzmanı tarafından belirlendiğini 
belirtirken, % 22,2’si gerçeğe uygun değerin bir değerleme uzmanı tarafından 
belirlenmediğini belirtmiştir. İşletmelerin % 22,2’si de bu konuda bilgi vermemiştir. 

12. İzleyen dönemlerde maliyet yöntemini uygulayan işletmelerden, gerçeğe 
uygun değerin bir değerleme uzmanı tarafından belirlendiğini belirten sektörler 
arasında; sektöre dahil olan işletmelerin tamamında yatırım amaçlı gayrimenkulü 
bulunan bir sektör olan İnşaat ve Bayındırlık (% 100) sektörü yanında, Metal Ana 
Sanayi (% 100) sektörü ile Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım (% 100) sektörü 
başta gelmektedir.  

13. Yatırım amaçlı gayrimenkullerini Gerçeğe Uygun Değer Yöntemi ile 
değerleyen işletmelerin % 14’ü Gerçeğe Uygun Değerin bir değerleme uzmanı 
tarafından belirlenip belirlenmediğine ilişkin bilgi vermemiştir. Bu konuda bilgi 
verenlerin tamamı ise (% 86) sektör farkı olmaksızın gerçeğe uygun değerin bir 
değerleme uzmanı tarafından belirlendiğini belirtmiştir. 

14. Gıda, İçki ve Tütün sektöründe yatırım amaçlı gayrimenkulleri olmamasına 
rağmen politika açıklayan 1 şirket söz konusudur. 

Yukarıda yer verilen tespitlerden yola çıkarak, işletmelerin finansal tablo 
dipnotlarında uyguladıkları muhasebe politikalarını ve açıklanması gereken zorunlu 
hususları açıklamakta gerekli hassasiyeti göstermedikleri sonucuna varılmıştır.  
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Extensive Summary 
 

Entities trading in Istanbul Stock Exchange have to prepare their financial tables 
according to International Accounting/Financial Reporting Standards. Turkey 
Accounting Standard 40 “Investment Property Standard” is one of these standards that 
must be executed by the entities trading in ISE. In this standard, as in some of other 
standards, alternative methods that can be selected by entities in accounting practices is 
indicated. By the selection of one of the mentioned alternative methods, the accounting 
policy of the entity is occured. The selected accounting policies can be resulted in 
differences in activity situation and results and analysis of financial tables. Therefore, 
users of finacial tables must know the accounting policies executed by the entity for 
making their comments healty. 

The aim of this study is to make a determination of situation related to which 
accounting policy is selected through the alternative accounting policies regarding 
investment property in the entities trading in ISE, and to betray if some important 
matters that must be explained in financial table footnotes are expalined or not is 
exposured by sectors. 

With this aim, first of all Turkey Accounting Standard 40 “Investment Property 
Standard” is explained. And then, financial tables and financial table footnotes dated 
31.12.2012 of 259 entity trading in ISE and subjected to Capital Markets Board of 
Turkey, are investigated. 

At the end of the investigation, the reached results concerning investment 
property at entities trading in ISE are listed below: 
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1. Most of the entities trading in ISE (66%) have investment property. 

2. Sectors that all entities have investment property is observed, however sectors 
that is composed of entities without investment property is observed, too. 

3. Investment Properties are reported at all of the trading in ISE entities’ balance 
sheet as a seperate item. 

4. When most of the entities (64%) do not give information concerning first 
entering books into accounts of investment property, cost amount is used by all 
of the information giving entities. 

5. In evaluation of investment property at later periods, fair value method is 
preferred more with a difference of 3% to cost method. 

6. When most of the entities that evaluate investment property by cost method in 
consequent periods (48%) are not giving depreciation information, the choice of 
entities that give information is linear depreciation without sectoral difference. 

7. When most of the entities that evaluate investment property by cost method in 
consequent periods (67,5%) are denoting the fair value of investment property at 
financial table footnotes, some of which do not give any information about fair 
value. The biggest care in this subject is expended by Technology (100%), Paper 
and Paper Products Edition and Publication (100%) and Chemistry, Gas Oil, 
Rubber and Plastic Products (83%) sectors. 

8. When the fair value is determined by a specialist in nearly half of the entities 
(55,6%) that use cost method in consequent periods and give information about 
fair value in footnotes; in some of which (22,2%) fair value is not determined by 
a specialist. 

9. Some of the entities (14%) that evaluate investment of property by fair value 
method  do not give information about if fair value is determined by a specialist 
or not. In all off the information giving entities at this subject, fair value is 
determining by a specialist. 

10. There is one entity declaring policy although it does not have investment 
property at Food, Drink and Tobacco Sector. 

 
According to the detections above, the study come to the conclusion that, the 

entities do not show the needed sensitivity to declare the accounting policies they use 
and mandatory matters in their financial table footnotes. 
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Özet 
İşletmenin elinde bulunan gayrimenkuller kullanım amaçlarına göre farklı 

standartlara tabi bulunmaktadır. İşletmenin kira geliri ve/veya değer artış kazancı 
edinmek amacıyla elde tuttuğu gayrimenkuller nakit üretmesi ve değer artışı sağlaması 
yönünden diğerlerinden ayrılmaktadır ve farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 
Bu çalışmanın amacı, gayrimenkulleri TMS açısından sınıflandırmak ve yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin TMS-40 standardı kapsamında muhasebeleştirmesini göstermektir. 
Çalışmada, TMS-40 açıklanmış ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin standarda uygun 
olarak muhasebeleştirilmesi ile ilgili örnek uygulamalara yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, Gayrimenkuller, Türkiye 
Muhasebe Standartları 

Abstract 
With regard to intended use, property in the hands of business is subject to 

different standarts. Hand- held properties to get rental income and to acquire capital 
gain are different from other properties with respect to cash generation and capital 
gain. The objective of this study is to classify the property according to TMS and 
demonstrated of accounting of investment properties under the scope of the TMS-40. 
With this study, we explain TMS-40 and give examples for accounting of investment 
property to analyze IAS 40 applications. 
Key Words: Investment Property, Property, Turkish Accounting Standards 

                                                
1 Bu çalışma 6-7 Eylül 2013 tarihinde Mumeyek Vakfı tarafından Balıkesir’de düzenlenen 3. Uluslararası 
Türk Dünyasında UFRS Sempozyumunda sunulan bildiriden türetilmiştir. 
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Extensive Summary 

 
The main aim of Accounting Standarts is to provide accurate information to 

financial statement users. So, property should be classified correctly in the financial 
statements. Properties is generally defined as land and all things that are permanently 
attached to it. With regard to intended use, properties is subject to different standarts. 
Accordingly:  

 Property held for sale in the ordinary course of business or in the process of 
construction of development for such sale (IAS 2 Inventories) 

 Property being constructed or developed on behalf of third parties (IAS-
11 Construction Contracts) 

 Owner-occupied property (IAS 16 Property, Plant and Equipment), including 
property held for future use as owner-occupied property, property held for future 
development and subsequent use as owner-occupied property, property occupied 
by employees and owner-occupied property awaiting disposal. 

 Investment property is property (land or a building or part of a building or both) 
held (by the owner or by the lessee under a finance lease) to earn rentals or for 
capital appreciation or both. (IAS 40 Investment property) 

With the standart no 40, “ Accounting of Investment Property”, notion of property 
has took on a different. Distinguishing between investment and owner-occupied 
property is justified by reference to differing economic characteristics. Hand- held 
properties to get rental income and to acquire capital gain are different from other 
properties with respect to cash generation and capital gain. Determination of cash 
generating units from property is to be essential for both making a correct analysis and 
providing accurate information to financial statement users.  
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Management is required to choose between the application of the fair value model 
and the cost model for the accounting of investment properties. Once the decision is 
taken, it is applied consistently to all investment properties. There is a requirement to 
re-measure property under construction at fair value if the fair value model is applied. 
According to the fair  value model in IAS 40, investment properties should be 
continually reported at their fair value, and changes in value represent a component of 
profit for the year.  

IAS 40.07 explains that investment property generates cash flows that are largely 
independent of other assets of the business while the cash flows generated by owner-
occupied property are interdependent with other assets of the firm.Examples of 
investment property: [IAS 40.8] 

 land held for long-term capital appreciation 
 land held for undetermined future use 
 building leased out under an operating lease 
 vacant building held to be leased out under an operating lease 
 property that is being constructed or developed for future use as investment 

property 

The objective of this study is to classify the property according to  TMS and 
demonstrated of accounting of investment properties under the scope of the TMS-40. 
Real Estate Properties for investment purposes have been examined under the scope of 
the TMS 40 in the study and model practice relevant with the subject were attempted to 
be given. 
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With regard to intended use, property in the hands of business is subject to 

different standarts. Hand- held properties to get rental income and to acquire capital 
gain are different from other properties with respect to cash generation and capital 
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demonstrated of accounting of investment properties under the scope of the TMS-40. 
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1 Bu çalışma 6-7 Eylül 2013 tarihinde Mumeyek Vakfı tarafından Balıkesir’de düzenlenen 3. Uluslararası 
Türk Dünyasında UFRS Sempozyumunda sunulan bildiriden türetilmiştir. 
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1. Giriş 
Finansal tablo kullanıcıları için bu tabloların işletmenin gerçek durumunu 

göstermesi son derece önemlidir. Tablolarda yer alan bilgilerin analiz edilmesinde 
istenilen sonuçların elde edilmesi için bu bilgilerin doğru ve tam olmasının yanında,  
uygun şekilde sınıflandırılması da önemlidir.  

Bir işletme farklı amaçlarla gayrimenkuller elde edebilir. İşletme amaçlarını 
gerçekleştirmek üzere kullanmak, kısa vadede satmak, sermaye ve/veya kira geliri elde 
etmek için gayrimenkul elde edebilir. Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı Tekdüzen 
Hesap Planında (TDHP) gayrimenkuller, duran varlıklar grubu içerisinde maddi duran 
varlık olarak yer almaktadır. TDHP’na göre gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesinde 
bunların hangi amaçla elde edildiği ve elde tutulduğuna bakılarak herhangi bir ayırıma 
gidilmemiştir. Buna göre bir işletme bir gayrimenkulü ister işletme amaçları 
doğrultusunda kullanmak için elinde bulundursun, ister kira geliri elde etmek veya 
sermaye kazancı elde etmek için elinde bulundursun hepsini maddi duran varlık olarak 
nitelendirip, raporlamaktadır. Ancak, Uluslararası Muhasebe Standartlarına uygun 
olarak hazırlanan Türkiye Muhasebe Standartlarıyla birlikte gayrimenkullerin 
sınıflandırılması ile ilgili yaklaşım değişmiş, işletmenin gayrimenkulleri kullanım ve 
elde etme amacına bağlı olarak hem dönen varlıklar hem de duran varlıklar içerisinde 
sınıflandırılmıştır. Ayrıca gayrimenkullerin zaman içerisinde nitelik değiştirmesi 
durumunda yeni niteliğine bağlı olarak dönen varlık sınıfından duran varlık sınıfına  
veya duran varlık sınıfından dönen varlık sınıfına aktarılabilmektedir.  

Bu çalışmada, işletmenin farklı amaçlarla elinde bulundurduğu gayrimenkuller, 
elde etme amacına bağlı olarak TMS açısından sınıflandırılarak, nakit girişi sağlama ve 
değer kazancı elde etme açısından diğer gayrimenkullerden ayrılan yatırım amaçlı 
gayrimenkuller TMS-40 kapsamında incelenmiştir. Ülkemizde muhasebe uygulamaları 
açısından yeni bir kavram ve sınıflandırma olan yatırım amaçlı gayrimenkullerin 
muhasebeleştirilmesi ile ilgili uygulama örneklerine yer verilmiştir. 

2. Çalışmanın Amacı ve Önemi 
Türkiye’de muhasebe standartlarının benimsenmesi ve tam olarak anlaşılması 

önündeki en büyük engellerden birisi de standartlarla ilgili uygulama eksikliğidir. Bu 
çalışmanın amacı, muhasebe standartları ile birlikte inşaat ve gayrimenkullerin 
muhasebeleştirilmesi ile ilgili ortaya çıkan farklılıkları belirtmek ve Türkiye’deki  
muhasebe uygulamalarına muhasebe standartları ile birlikte giren yatırım amaçlı 
gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili uygulama örneklerine yer vererek  
literatüre katkıda bulunmaktır. Bu çalışma, muhasebe standartları açısından inşaat ve 
gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ile ilgili genel bir bakış oluşturmak, yatırım 
amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi, raporlanması transferi ve değerlemesi 
konularında ilgili muhasebe standartlarındaki ifadelerin daha iyi anlaşılmasını 
sağlayacak uygulama örneklerini içermesi açısından önemlidir. 

3. Türkiye Muhasebe Standartları Açısından Gayrimenkullerin 
Sınıflandırılması  

Finansal raporlama standartları gayrimenkulleri edinim amaçlarına bağlı olarak 
farklı şekillerde sınıflandırmaktadır. Buna göre; 

- Bir işletmenin esas faaliyet konusunu gayrimenkul inşa etme ve bunların satışını 
oluşturuyorsa, bu gayrimenkuller satılmak üzere üretilen veya elde tutulan stoklardır. 
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Bu tür gayrimenkuller TMS-2 Stoklar standardına göre sınıflandırılmaktadır. Özellikle 
ülkemizde yap-sat inşaat işletmeleri olarak ifade edilen, kendi nam ve hesabına 
gayrimenkul inşa edip bunları satan işletmelerin bu gayrimenkulleri üretim 
işletmelerinin ürettiği birer stok niteliğindedir ve stoklar grubunda sınıflandırılır. Aynı 
şekilde, eğer işletme bir gayrimenkulü kendi amaçları doğrultusunda kullanmak yerine 
satmak üzere edinmişse söz konusu gayrimenkul yine TMS-2 Stoklar standardına göre 
muhasebeleştirilmelidir. 

- Bir inşaat taahhüt sözleşmesine dayanarak başkasının adına inşa edilen inşaatlar 
TMS-11 İnşaat Sözleşmeleri standardına göre sınıflandırılır. Örneğin, bir inşaat şirketi 
bir hastane yapım işini üstlenmişse, söz konusu hastane inşaatı ile ilgili muhasebe ve 
raporlama işlerini TMS-11 standardı kapsamında yapmalıdır. 

- İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmek üzere, normal iş akışı içerisinde sahibi 
tarafından kullanılan gayrimenkuller TMS-16 Maddi Duran Varlıklar Standardına göre 
sınıflandırılmaktadır. Mal ve hizmet üretmek veya satmak amacıyla veya yönetim 
faaliyetlerinde kullanılmak amacıyla elde bulundurulan gayrimenkuller bu standarda 
göre sınıflandırılmaktadır. Örneğin, bir otel işletmesinin bahçesinde inşa edilen bir 
kafeterya ayrı bir bölüm olsa bile, işletme amacını gerçekleştirmek üzere inşa edildiği 
ve işletmenin diğer varlıkları ile birlikte nakit girişi sağladığı için TMS-16 standardı 
kapsamında sınıflandırılmalıdır. 

- İşletmenin aktifinde kayıtlı bir duran varlığın satışına karar verildiğinde, bu 
varlığın duran varlıklar grubundan çıkarılması ve TFRS-5 Satış Amaçlı Elde Tutulan 
Duran Varlıklar standardı uyarınca dönen varlıklar grubu içerisine alınması gerekir. 
Şirketin yetkili kurulları tarafından satılmaya karar verilen, piyasa fiyatı ile elden 
çıkarmaya müsait olan ve bir yıl içinde satılması olası görülen bu varlıkların duran 
varlık niteliğini kaybettiği ve dönen varlık vasfını kazandığı varsayılır. 

- İşletmenin kira geliri ve/veya sermaye kazancı elde etmek için elde tuttuğu 
gayrimenkuller yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak değerlendirilmekte ve TMS-40 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standardına göre sınıflandırılmaktadır. Buna göre, bir 
işletme gelecekteki değer artışından faydalanmak için bir arsa satın alırsa, kira geliri 
elde etmek için bir alışveriş merkezi inşa ederse veya daha önce işletme amaçları 
doğrultusunda kullandığı bir binayı kira geliri elde etmek amacıyla kiraya verirse, bu 
gayrimenkulleri TMS-40 kapsamında yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak 
sınıflandırması gerekecektir. 
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Şekil-1. TFRS’na Göre Gayrimenkullerin Sınıflandırılması 

4. Gayrimenkul ve Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Kavramları 
Gayrimenkulün sözlük anlamı “taşınmaz”dır. Bir varlığın taşınamaz bir nitelikte 

olması, diğer bir deyişle bir yerden bir yere taşınmasının söz konusu olmaması, sabit 
durumunda olması halinde gayrimenkul olarak değerlendirilebilir. Gayrimenkul, fiziksel 
bir yapı olarak arazi ve bu arazinin üstüne yapılan yapılardır. Bu anlamda bina, arsa, 
araziler bu anlamda taşınmaz, yani gayrimenkul olarak sayılabilir. Elektrik, su, ısıtma 
tesisatı ve asansör gibi tüm sabit bina eklentileri de gayrimenkulün bir parçasıdır. 
Gayrimenkul ayrıca hem toprak üstü hem de toprak altı tüm eklentileri içerir (Şengel, 
2013, s.163). 

 Vergi Usul Kanunu (VUK) md. 269’de Gayrimenkuller şöyle sıralanmıştır;  

• Gayrimenkullerin mütemmim cüzleri ve teferruatı,  
• Tesisat ve makineler,  

• Gemiler ve diğer taşıtlar ve  
• Gayri maddi haklar 

TMS-16 Maddi Duran 
Varlık Standardına 
göre sınıflandırılır. 
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Satılmak üzere üretilmiş veya 
elde edilmişse 

TMS-2 Stoklar 
Standardına göre 
sınıflandırılır. 

Başkasının nam ve hesabına bir 
taahhüt sözleşmesine bağlı 
üretilmişse 

TMS-11 İnşaat 
Sözleşmeleri 
Standardına göre 
sınıflandırılır. 

Sahibi tarafından işletme  
amaçları doğrultusunda 
kullanılıyorsa 

Kira ve/veya sermaye kazancı 
sağlamak için elde tutuluyorsa 

TMS-40  Yatırım 
Amaçlı 
Gayrimenkuller 
Standardına göre 
sınıflandırılır. 
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Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin örneklere aşağıda yer verilmiştir: (Şengel, 
2013, s.165). 

 Normal iş akışı çerçevesinde kısa vadede satılmaktan ziyade, uzun vadede 
sermaye kazancı elde etmek amacıyla elde tutulan arsalar 

 Gelecekte nasıl kullanılacağına karar verilmemiş arsalar (işletme, araziyi sahibi 
tarafından kullanılan gayrimenkul olarak kullanmaya veya normal iş akışı çerçevesinde 
kısa vadede satmaya karar vermemiş ise, söz konusu arazinin sermaye kazancı elde 
etmek amacıyla elde tutulduğu varsayılır) 

 İşletmenin sahip olduğu (veya finansal kiralama işlemi çerçevesinde işletme 
tarafından elde tutulan) ve bir veya daha fazla faaliyet kiralamasına konu edilen binalar 

 Yatırım amaçlı gayrimenkullerin en önemli ayırıcı özelliği, işletmenin sahip 
olduğu diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız nakit akışları yaratmasıdır. Örneğin 
idari amaçlarla kullanılan bir bina işl 

 etmeye doğrudan nakit akışı sağlamamakta, kiraya verilen bir bina ise doğrudan 
kira geliri olarak işletmeye nakit akışı sağlamaktadır. 

Bir gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul olup olmadığının tespiti için 
belirli bir muhakeme gerekir. Gayrimenkulleri ayrımında gayrimenkulün elde 
bulundurma amacı önemlidir. Buna göre aşağıdaki gayrimenkuller, yatırım amaçlı 
gayrimenkul olarak değerlendirilmezler (TMS-40, md.9). 

 (a) Olağan iş akışı içerisinde satılmak amacıyla elde tutulan veya satış amacıyla 
inşa veya geliştirme aşamasında olan (TMS 2 Stoklar), örneğin, sadece, yakın gelecekte 
elden çıkarılmak veya geliştirilmek ve satılmak amacıyla edinilen gayrimenkuller. 

(b) Üçüncü kişiler adına inşa edilmekte veya geliştirilmekte olan gayrimenkuller 
(TMS 11 İnşaat Sözleşmeleri). 

(c) Diğer unsurların yanı sıra, gelecekte sahibi tarafından kullanılmak ya da, 
geliştirilmek ve ardından sahibi tarafından kullanılmak amacıyla elde tutulan, 
çalışanların ikamet ettiği gayrimenkuller (çalışanların piyasa rayicine uygun kira ödeyip 
ödemediğine bakılmaksızın) ile sahibi tarafından kullanılmakta olup elden çıkarılmayı 
bekleyen gayrimenkuller dahil, sahibi tarafından kullanılan gayrimenkuller (TMS 16). 

(d) Başka bir işletmeye finansal kiralama işlemi çerçevesinde kiralanan 
gayrimenkuller. 

5. TMS-40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardının İncelenmesi  
5.1. Standardın Amacı ve Kapsamı 
Standardın amacı; kira geliri, sermaye kazancı veya her ikisini birden elde etmek 

amacıyla edinilen yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi ve yapılması 
gereken açıklamalara ilişkin esasları belirlemek olduğu standartta ifade edilmiştir. 

Standardın kapsamı ise,  yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi, 
ölçülmesi ve açıklaması olarak ifade edilmiştir. Finansal kiralama işlemi çerçevesinde 
bir kiracının finansal tablolarında muhasebeleştirilen yatırım amaçlı gayrimenkul 
hakları ile, kiraya verenin finansal tablolarında faaliyet kiralaması işlemi çerçevesinde 
kiracıya sağlanan yatırım amaçlı gayrimenkullerin ölçülmesine ilişkin hükümler de bu 
standart kapsamındadır. "TMS 17 Kiralama İşlemleri" Standardında düzenlenen 
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hususlar, aşağıdakiler de dahil olmak üzere,  bu Standardın kapsamına girmez (TMS-40, 
md.3): 

 (a)    Kiralamaların finansal ya da faaliyet kiralaması olarak sınıflandırılması; 

 (b) Yatırım amaçlı gayrimenkullerden elde edilen kiralama gelirlerinin 
muhasebeleştirilmesi (ayrıca "TMS 18 Hasılat" Standardına bakınız); 

 (c)  Faaliyet kiralaması çerçevesinde edinilen gayrimenkul hakkının kiracının 
finansal tablolarında ölçülmesi. 

 (d)  Finansal kiralamaya konu net yatırımın kiraya verenin finansal tablolarında 
ölçülmesi, 

 (e)    Satış ve geri kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, 
 (f)  Finansal kiralamalara ve faaliyet kiralamalarına ilişkin olarak kamuoyuna 
yapılacak açıklama. 
Bu Standart aşağıdakiler için uygulanmaz (TMS-40, md.4): 

 (a)   Tarımsal faaliyetlere ilişkin canlı varlıklar ve 
  (b) Petrol, doğal gaz ve benzeri geri kazanılması mümkün olmayan kaynaklara 
ait maden hak ve rezervleri 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, kira geliri veya sermaye kazancı ya da her ikisini 

birden elde etmek amacıyla elde tutulur. Bu nedenle, yatırım amaçlı bir gayrimenkul 
işletmenin sahip olduğu diğer varlıklardan büyük ölçüde bağımsız nakit akışları yaratır. 
Bu durum yatırım amaçlı gayrimenkulleri sahibi tarafından kullanılan 
gayrimenkullerden ayırır (TMS-40, md.7).  

Gayrimenkullerin işletmenin diğer varlıklarından bağımsız olarak nakit akışı 
sağlaması önemli bir husustur. Zira işletmenin elinde bulunan birçok gayrimenkul nakit 
akışı sağlayabilir ancak söz konusu nakit akışı işletmenin diğer varlıklarıyla birlikte 
sağlanıyorsa bu gayrimenkul yatırım amaçlı olarak kabul edilemez. 

5.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin İlk Muhasebeleştirilmesi 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller, gayrimenkul ile ilgili potansiyel bir ekonomik 

faydanın ileride işletmeye girmesinin muhtemel olması ve yatırım amaçlı 
gayrimenkulün maliyetinin güvenilir bir şekilde ölçülebilmesi halinde bir varlık olarak 
muhasebeleştirilir.  

Yatırım amaçlı gayrimenkullere ait maliyetler, söz konusu maliyetler ortaya 
çıktığı anda değerlendirilir. Bu maliyetler, başlangıçta yatırım amaçlı gayrimenkulün 
elde edilmesine ilişkin olarak gerçekleştirilen maliyetler ile yatırım amaçlı bir 
gayrimenkule daha sonradan yapılan ilave, değişiklik veya hizmet maliyetlerini 
içermektedir (Gökçen, Akgül ve Çakıcı, 2006, s.358 ). 

Yatırım amaçlı gayrimenkullere ilişkin günlük hizmet giderleri gerçekleştikçe kâr 
veya zararda muhasebeleştirilmektedir. Günlük hizmet giderleri işçilik ve sarf 
malzemelerinden oluşmakla birlikte, küçük parçalara ilişkin maliyetlere de ait olabilir. 
Bu tür harcamalar genellikle ilgili gayrimenkule ilişkin bakım ve onarım harcamaları 
olarak nitelendirilmektedir (Demir, 2007, s.63).    
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5.3. İlk Muhasebeleştirme Sonrasında Ölçme 
Yatırım amaçlı gayrimenkuller başlangıçta maliyeti ile ölçülür. İşlem maliyetleri 

de başlangıç ölçümüne dahil edilir. Satın alınan yatırım amaçlı bir gayrimenkulün 
maliyeti; satın alma fiyatı ile bu işlemle doğrudan ilişkilendirilebilen harcamalardan 
oluşur. Doğrudan yapılan harcamalara örnek olarak; avukatlık hizmetlerine ilişkin 
ödenen ücretler, gayrimenkul alım vergisi ve diğer işlem maliyetleri gösterilebilir. 
(TMS-40, md. 20-21). 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin ilk muhasebeleştirme sonrası değerlemede 
gerçeğe uygun değer ya da maliyet yöntemlerinden biri seçilebilir. İlk muhasebeleştirme 
işleminin ardından, gerçeğe uygun değer yöntemini seçmiş olan bir işletme, tüm yatırım 
amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer yöntemi ile ölçer.  

Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün gerçeğe uygun değeri; karşılıklı pazarlık 
ortamında, bilgili ve istekli gruplar arasında bir varlığın el değiştirmesi ya da bir borcun 
ödenmesi durumunda ortaya çıkması gereken tutardır. Gerçeğe uygun değer, bir varlığın 
belirli bir tarihteki değeri yani piyasa değeridir. Yatırım amaçlı gayrimenkuller gerçeğe 
uygun değer ile değerlendikten sonra değerinde değişmeler söz konusu olabilir. Böyle 
bir durumda ortaya çık farklar oluştukları dönemde kâr veya zarar olarak kaydedilir. 

Bir işletme yatırım amaçlı gayrimenkullerini gerçeğe uygun değer ile 
değerlediğinde, her dönem sonunda varlık gerçek değeri ile mali tablolarda yer 
alacağından ayrıca amortisman uygulamasına gerek kalmayacaktır. Ancak maliyet 
yöntemi ile gayrimenkullerini değerleyen işletmelerde amortisman uygulamasına devam 
edilecektir.  

İlk muhasebeleştirme işleminden sonra maliyet yöntemini seçen bir işletme tüm 
yatırım amaçlı gayrimenkullerini söz konusu yöntem için TMS 16 Maddi Duran 
Varlıklar’da belirtilen hükümler çerçevesinde maliyet yöntemiyle ölçer. Vergi Usul 
Kanunu (md.269) iktisadi işletmelere dahil bilumum gayrimenkuller maliyet bedelleri 
ile değerleneceğini belirtmektedir. İşletmenin yatırım amaçlı gayrimenkulün (inşa 
edilmekte olan yatırım amaçlı gayrimenkulün dışında) gerçeğe uygun değerini güvenilir 
bir şekilde tespit etmenin her zaman mümkün olmadığını belirlemesi durumunda, 
işletme, yatırım amaçlı gayrimenkulünü maliyet yöntemi ile ölçer (Şengel, 2013:168). 

6. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesi İle İlgili Örnek 
Uygulamalar 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebe standartlarına uygun olarak 
muhasebeleştirilmesi için hesap planında duran varlıklarda ayrı bir grup olarak 
gösterilmesi gerekir. Bu amaçla Tekdüzen hesap planında boş bulunan 20. grup Yatırım 
Amaçlı Gayrimenkuller için kullanılabilir ve aşağıdaki şekilde düzenlenebilir (Akdoğan 
ve Sevilengul, 2007, s.264): 

20 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
     200 Yatırım Amaçlı Araziler 

     201 Yatırım Amaçlı Arsalar 
     202 Yatırım Amaçlı Binalar 

     207 Birikmiş Amortismanlar Ve Değer Düşüklüğü Karşılığıı(-) 
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Ayrıca gelecekte yatırım amaçlı bir gayrimenkul olarak değerlendirilmek üzere 
inşa edilecek binalar  için 208 Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller adı 
altında ayrı bir hesap daha açılması önerilmektedir (Öztürk, 2009, s.116) 

Yatırım amaçlı gayrimenkullerden kaynaklanan gelir ve giderler gelir tablosu 
dipnotlarında açıklanması gerekir. Bunun için 649 DİĞER OLAĞAN GELİR VE 
KARLAR HESABI ve 659 DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR HESABI’nın 
alt hesapları kullanılabilir. Ancak işletmede yatırım amaçlı gayrimenkuller önemli 
düzeye ulaşmışsa ayrı hesaplar açılması gerekli olabilir. Bu durumda tekdüzen hesap 
Planı değiştirilerek aşağıdaki hesaplar açılabilir (Örten ve diğerleri, 2010, s.621). 

640 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERDEN GELİRLER VE DEĞER 
ARTIŞ KAZANÇLARI 

650 YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERDEN GİDERLER VE DEĞER 
AZALIŞ ZARARLARI 

6.1. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Peşin Satın Alınması 
Peşin satın alınan bir yatırım amaçlı gayrimenkul maliyet bedeli üzerinden 

kayıtlara alınır.  
Örnek: İşletme kiraya vermek ve değer artışından faydalanmak için %18 KDV 

hariç 200.000 TL’ye bir adet işyeri satın almıştır. 

    

202 Yatırım Amaçlı Binalar 
191 İndirilecek KDV 

                                   102 Bankalar Hesabı 

200.000 

36.000 

 

 
236.000 

    

6.2. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Vadeli Satın Alınması 
Yatırım amaçlı gayrimenkule ilişkin ödemenin ertelenmiş olması durumunda, 

gayrimenkulün maliyeti eşdeğer peşin ödeme tutarıdır. Bu tutar ile toplam ödemeler 
arasındaki fark, kredi süresi boyunca faiz gideri olarak muhasebeleştirilir (TMS-40, 
md.24). Vadeli alınan bir yatırım amaçlı gayrimenkulün vade farkları varlığın 
maliyetine dahil edilmez. Vade farkları TMS-23 Borçlanma Maliyetleri standardına 
göre faiz gideri olarak muhasebeleştirilir. 

Örnek: Kira geliri elde etmek amacıyla Peşin fiyatı 1.000.000 TL olan bir işyeri 
banka kredisiyle 4 yıl vadeli olarak 1.400.000 TL’ye satın alınmıştır. KDV tutarı peşin 
olarak bankadaki hesaptan ödenmiştir. 
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202 Yatırım Amaçlı Binalar 
191 İndirilecek KDV 
402 Ertelenmiş Borçlanma Maliyetleri 
                                  400  Banka Kredileri 
                                   102 Bankalar  
                                

1.000.000 
180.000 
400.000 

 

 

 
 

1.400.000 
180.000 

    

6.3. Gelecekte Yatırım Amaçlı Olarak Kullanılmak Üzere İnşa Edilen 
Gayrimenkullerin Muhasebeleştirilmesi 

İşletmeler gelecekte yatırım amaçlı olarak kullanılmak üzere bir gayrimenkulü 
kendisi de inşa edebilir. Bu durumda inşa süreci boyunca katlanılan tüm maliyetler, 
YAPILMAKTA OLAN YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER HESABI adı 
altında açılacak bir hesaba kaydedilir. İnşaat bittiğinde bu hesapta biriken tutar 
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER hesabına aktarılarak inşaat aktife alınır.  

İnşa edilmekte olan yatırım amaçlı gayrimenkuller TMS 23 hükümlerine göre 
özellikli varlık sınıfına girmektedir. TMS 23 madde 5’ e göre özellikli varlıklar; 
amaçlanan kullanıma veya satışa hazır duruma getirilebilmesi zorunlu olarak uzun bir 
süreyi gerektiren varlıklardır. Buna göre inşa sürecinde katlanılan borçlanma maliyetleri 
yatırım amaçlı gayrimenkullün maliyetine eklenecektir. 

İşletme inşa edilmekte olan yatırım amaçlı gayrimenkul için ilk muhasebeleştirme 
işleminin ardından gerçeğe uygun değer seçilmişse ve gerçeğe uygun değerin güvenilir 
bir biçimde tespit edilememesi durumu var ise TMS 40 madde 53’de yapılan değişiklik 
uyarınca; işletmenin inşa edilmekte olan yatırım amaçlı gayrimenkulün gerçeğe uygun 
değerinin güvenilir bir biçimde tespit edilmesinin mümkün olmadığını, ancak söz 
konusu gayrimenkulün inşaatı tamamlandığında gerçeğe uygun değerinin de güvenilir 
bir şekilde belirlenebileceğini tahmin ettiği durumlarda, gerçeğe uygun değeri güvenilir 
bir biçimde tespit edilinceye veya inşaatı tamamlanıncaya kadar (hangi durum önce 
gerçekleşirse), söz konusu inşa edilmekte olan yatırım amaçlı gayrimenkul, maliyeti 
üzerinden ölçülür (Güngör, 2011, s.95).  

Örnek: Kiraya verilmek üzere inşa edilen bir dükkân için inşaat süresince 
katlanılan maliyetler aşağıdaki gibidir. 

208 Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 

 Hammadde Maliyeti           30.000 

İşçilik Maliyetleri                45.000 
Diğer Maliyetler                  35.000  

 
                                           110.000 
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İnşaat bittiğinde binaya ait maliyetlerin toplamı 110.000 TL olup, aktarma işlemi 
ile ilgili yevmiye kaydı aşağıdaki gibi olacaktır. Yatırım amaçlı gayrimenkul maliyet 
modeli ile değerlenecekse dönem sonunda amortisman kaydının yapılması gerekir. 

  

202 Yatırım Amaçlı Binalar 
                  208 Yapılmakta Olan Yatırım Amaçlı 
                           Gayrimenkuller                   

  Tamamlanan Dükkânın Aktife Alınması                       

   110.000 

 

 

 110.000 
 

    

Yatırım amaçlı gayrimenkul maliyet modeli ile değerlenecekse dönem sonunda 
amortisman kaydının yapılması gerekir. 

Eğer tamamlanan binanın gerçeğe uygun değeri ölçülebiliyorsa gerçeğe uygun 
değer farkının ilgili hesaplara aktarılması gerekir. Buna göre, örneğin tamamlanan 
binanın gerçeğe uygun değeri 150.000 TL olarak ölçülmesi durumunda gerçeğe uygun 
değerinde 40.000 TL artış meydana gelmiş olacak ve aşağıdaki şekilde bir kayıt 
yapılabilecektir. 

 
202 Yatırım Amaçlı Binalar 
                    
                   649 Diğ.Olağan Dışı Gelir ve Kârlar 

veya 
         640Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden  
               Gelirler ve Değer Artış Kazançları   

Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Değer Artış Kazancının 
kaydedilmesi           

40.000  

 
40.000 

    

Gerçeğe uygun değeri 100.000 TL olarak ölçülmesi durumunda ise gerçeğe uygun 
değerinde 10.000 TL azalış meydana gelecek ve aşağıdaki şekilde kayıt yapılabilecektir. 

  
659 Diğ.Olağan Dışı Gider ve Zararlar                                
                            veya 
650 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden  
Giderler ve Değer Artış Zararları 
 
                             202 Yatırım Amaçlı Binalar 
 
Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Değer Artış Kazancının 
kaydedilmesi        

 
10.000 

 
 

 
 

10.000 
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Gerçeğe uygun değer farklarının dönemin gelir veya giderlerine aktarıldığı göz 
önünde bulundurulduğunda, gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde objektif ölçütlere 
dikkat edilmeli, subjektif değerlendirmelerden kaçınılmalıdır. 

6.4. Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Transferi (Nitelik Değiştirmesi) 
Yatırım amaçlı bir gayrimenkulün bu amacı dışında kullanılmaya başlanması veya 

işletme amaçları doğrultusunda kullanılan bir gayrimenkulün kira ve/veya sermaye 
kazancı elde etmek amacıyla kullanılmaya başlanması gayrimenkulün nitelik 
değiştirdiği anlamına gelir ve ilgili hesaplara transferlerini gerektirir. Gayrimenkullerin 
nitelik değiştirmesi kararının verilmesi, standartta belirtilen ilkeler çerçevesinde sağlıklı 
bir mesleki yargı ile mümkündür.  

Yatırım amaçlı gayrimenkullerden, stoklara ve/veya sahibi tarafından kullanılan 
gayrimenkullere geçişlerde veya bunun tersi durumlarda, gayrimenkullerin 
değerlemesinde geçiş tarihi önem kazanır. Bu tarihten önce gayrimenkuller, eski 
özelliklerinin gerektirdiği yönteme göre, bu tarihten sonra ise yeni özelliklerinin 
gerektirdiği yöntemlere göre değerlemeye tabi tutulurlar. Nitelik değiştiren bir 
gayrimenkulün değerlemesinde yeni niteliği önem kazanır. İşletme, gayrimenkulün yeni 
niteliğine göre değerleme yöntemine karar verir. Örneğin, sahibi tarafından kullanılan 
ve maliyet bedeli yöntemine göre değerlenen bir gayrimenkul, yatırım amaçlı 
gayrimenkul haline geldiğinde, işletme söz konusu gayrimenkulü gerçeğe uygun değer 
esasına göre değerleyebilir (Örten ve diğerleri, 2010, s.628). 

Yatırım amaçlı gayrimenkul maliyet değeri ile değerleniyorsa, varlığın nitelik 
değiştirmesi durumunda kayıtlı değerinde herhangi bir değişiklik yapılmadan maliyet 
bedeli ile izlenmeye devam edilir. Gerçeğe uygun değer ile değerlenmesi durumunda en 
son gerçeğe uygun değer üzerinden kayıtlara alınacaktır. Buna göre; 

- Daha önce yatırım amaçlı kullanılan bir gayrimenkulün sahibi tarafından 
kullanılmaya başlanması veya satış amacıyla stoklara alınması durumunda, zaten 
gerçeğe uygun değerle kayıtlı oldukları için aynı değer üzerinden ilgili hesaplara 
aktarılacaktır. 

- Sahibi tarafından kullanılan bir gayrimenkulün yatırım amaçlı olarak 
kullanılmaya başlanması durumunda, geçiş tarihindeki değeri ile kayıtlı değeri 
arasındaki farkın olumsuz olması halinde, bir başka ifade ile varlığın değerinde azalma 
olması halinde azalış tutarı doğrudan dönem gideri olarak kaydedilir. Ancak varlığa 
ilişkin önceden bir değer artış fonu varsa öncelikle değer azalışı buradan indirilmelidir. 
Değer artışı söz konusu ise yeniden değerleme artışı olarak özkaynak grubunda 
gösterilir. Ancak varlığa ilişkin önceden bir değer azalış kaydı söz konusu ise değer 
azalış tutarı kadar öncelikle dönem karına eklenir ve aşan kısmı özkaynaklarda 
gösterilir. Özkaynaklar grubunda gösterilecek değer artışlarının 524 YATIRIM 
AMAÇLI GAYRİMENKULLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞ FONU adı altında 
açılacak yeni bir hesaba kaydedilmesini öneriyoruz. 

- Stoklardan, gerçeğe uygun değer esasından izlenecek olan yatırım amaçlı 
gayrimenkullere yapılan bir transferde; gayrimenkulün transfer tarihindeki gerçeğe 
uygun değeri ile daha önce belirlenmiş olan defter değeri arasındaki fark kâr veya zarar 
olarak muhasebeleştirilir (TMS-40. Md.63). 
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6.4.1. Sahibi Tarafından Kullanılan Gayrimenkulün Yatırım Amaçlı 
Gayrimenkul Sınıfına Transferi  

Örnek  İşletmenin aktifinde maddi duran varlık olarak kayıtlı, maliyet bedeli 
150.000 TL, birikmiş amortismanı 15.000 TL olan bir binanın yatırım amaçlı olarak 
kullanılmasına karar verilmiştir. Binanın ekonomik ömrü 50 yıl olup, maliyet modeli ile 
değerlemesine devam edilmesine karar verilmiştir. 

 

202 Yatırım Amaçlı Binalar 
257 Birikmiş Amortismanlar 

                                   252 Binalar Hesabı 

135.000 
15.000 

 
 

150.000 

    

Örnek  Daha önce işletme tarafından kullanılan bir depo boşaltılarak kiraya 
verilmiştir. Deponun maliyet bedeli 100.000 TL, birikmiş amortisman ve değer azalışı 
30.000 TL’dir (Birikmiş Amortisman: 20.000, Değer Azalışı:10.000). Alınan ekspertiz 
raporunda deponun gerçeğe uygun değerinin 130.000 TL olduğu tespit edilmiştir.  
Binanın Net Değeri = Maliyet bedeli- Birikmiş Amortisman ve Değ.Düş. 

           = 100.000 – 30.000 
          = 70.000 

Gerçeğe Uygun Değeri    = 130.000 
Değer Artışı                     = 130.000 - 70.000= 60.000 

Yeniden Değerleme fonuna kaydedilecek tutar = 60.000 -10.000 = 50.000 
Burada, daha önce değer azalışından dolayı 10.000 liralık zarar yazılmış 

olduğundan, değer artışının 10.000 liralık kısmı gelir olarak kaydedilecek, kalan kısmı 
yeniden değerleme artışı olarak öz kaynaklarda gösterilecektir. 

 

252 Binalar 
               522 MDV Yeniden Değerleme Artış Fonu  

50.000 
 

 
   50.000 

    

202 Yatırım Amaçlı Binalar 
257 Birikmiş Amortismanlar ve Değer Düşüklüğü Karşılığı 

                   252 Binalar Hesabı 
                  640 Yat. Amaçlı Gayrimenkullerden     

                         Gelirler ve Değ. Artış Kazançları  

130.000 
30.000 

 
 
 
150.000 

   10.000 
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6.4.2. Yatırım Amaçlı Bir Gayrimenkulün Sahibi Tarafından Kullanılan 
Gayrimenkul Sınıfına Transferi  

Örnek: İşletme gerçeğe uygun değerle değerlemekte olduğu yatırım amaçlı 
binasının değeri 500.000 TL’dir. İşletme kiraya verdiği bu binayı yönetim binası olarak 
kullanma kararı almıştır. Gayrimenkulün kullanım şeklindeki değişikliğin gerçekleştiği 
tarihteki gerçeğe uygun değeri 550.000 TL’dir.  

252 Binalar 
               202 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 
               640 Yat.Amaçlı Gayrimenkullerden    

                       Gelirler ve Değ.Artış Kazançları 

550.000 

 

 
500.000 
   50.000 

    

6.4.3. Stoklarda İzlenen Gayrimenkulün Yatırım Amaçlı Gayrimenkul 
Sınıfına Transferi 

Örnek: İşletmenin satış amacıyla inşa edip tamamladığı ve stoklara aldığı 
200.000 TL değerindeki bir binayı satmaktan vazgeçmiş, kiraya vermeye karar 
vermiştir. Niteliğin değiştiği tarihteki binanın gerçeğe uygun değeri 300.000 TL’dir.  

202 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller  

191 İndirilecek KDV 

620 Satılan Mamullerin Maliyeti Hesabı 

                          152 Mamuller Hesabı 

                          391 Hesaplanan KDV  

                          600 Yurtiçi Satışlar Hesabı 

300.000 
54.000 

200.000 
 

 
 

 

 

200.000      

  54.000   

300.000 

    

6.5. Yatırım Amaçlı Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi 
Kira veya sermaye kazancı elde etmek için edinilen gayrimenkullerin kiraya 

verilmesinde elde gelir işletmenin esas faaliyetlerinin dışından elde edildiği için diğer 
faaliyetlerden elde edilen gelir olarak kaydedilmesi gerekir. 

Örnek: İşletmenin aktifinde kayıtlı 1 adet dükkan kiraya verilmiş ve %18 kdv 
hariç 5.000 liralık kira geliri tahsil edilmiştir. 
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102 Bankalar 

                 640 Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerden  
                 Gelirler ve Değer Artış Kazançları 

                 391 Hesaplanan KDV 

5.900 
 

 
5.000 

 
900 

    

7. SONUÇ 
Uluslararası Muhasebe Standartları, farklı ülkelerdeki muhasebe uygulamalarının 

ortak bir dil ile sunulmasını sağlayarak, finansal tablo kullanıcılarının objektif bilgi 
ihtiyacını karşılamaktır. Türkiye Muhasebe Standartları da bu standartların çevirisi 
olarak yayınlanmıştır. Standartlar, gayrimenkullere farklı bir bakış açısı getirmiş, 
geleneksel uygulamalardan farklı olarak işletmenin gayrimenkulü elde etme ve 
kullanma amacına uygun olarak değişik gruplarda sınıflandırmıştır.  

Bu çalışmada, öncelikle işletmenin elinde bulunduğu gayrimenkullerin standartlar 
bakış açısıyla nasıl sınıflandırıldığı ortaya konulmuştur. Daha sonra ülkemiz için de 
yeni bir uygulama olan yatırım amaçlı gayrimenkuller TMS-40 standardı kapsamında 
incelenmiştir. İşletmenin sahip olduğu diğer varlıklardan bağımsız nakit girişi sağlayan, 
sermaye kazancı veya kira geliri veya her ikisini birden sağlama amacıyla edinilen 
gayrimenkullerin satın alınması, inşa edilmesi, nitelik değiştirmesi ve kiraya verilmesi 
ile ilgili temel muhasebe politikaları açıklanmış, konu ile ilgili örnek uygulamalara yer 
verilmiştir. Sahibi tarafından kullanılan gayrimenkullerin yatırım amaçlı 
gayrimenkullere ve yatırım amaçlı gayrimenkullerin sahibi tarafından kullanılan 
gayrimenkullere transferi gibi ilgili standartta yer alan hükümlerin daha iyi anlaşılması 
için örneklerle açıklamalarda bulunulmuştur. Böylece yatırım amaçlı gayrimenkullerin 
sınıflandırılması ve muhasebeleştirilmesi ile ilgili literatürde sınırlı olan çalışmalara 
katkıda bulunulmuş, uygulama örnekleri ile uygulamacılara yol gösterilmiştir.  

Gayrimenkullerin nitelik değiştirmesi kararının verilmesinde, standartta belirtilen 
ilkeler çerçevesinde doğru bir mesleki yargının ortaya konulması gerekir. Gerçeğe 
uygun değerle değerlenen gayrimenkullere ilişkin gerçeğe uygun değer farkları dönemin 
gelir veya giderlerine aktarılacağından, subjektif değerlendirmelerden uzak 
durulmalıdır.  
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Extensive Summary 
 

The main aim of Accounting Standarts is to provide accurate information to 
financial statement users. So, property should be classified correctly in the financial 
statements. Properties is generally defined as land and all things that are permanently 
attached to it. With regard to intended use, properties is subject to different standarts. 
Accordingly:  

 Property held for sale in the ordinary course of business or in the process of 
construction of development for such sale (IAS 2 Inventories) 

 Property being constructed or developed on behalf of third parties (IAS-
11 Construction Contracts) 

 Owner-occupied property (IAS 16 Property, Plant and Equipment), including 
property held for future use as owner-occupied property, property held for future 
development and subsequent use as owner-occupied property, property occupied 
by employees and owner-occupied property awaiting disposal. 

 Investment property is property (land or a building or part of a building or both) 
held (by the owner or by the lessee under a finance lease) to earn rentals or for 
capital appreciation or both. (IAS 40 Investment property) 

With the standart no 40, “ Accounting of Investment Property”, notion of property 
has took on a different. Distinguishing between investment and owner-occupied 
property is justified by reference to differing economic characteristics. Hand- held 
properties to get rental income and to acquire capital gain are different from other 
properties with respect to cash generation and capital gain. Determination of cash 
generating units from property is to be essential for both making a correct analysis and 
providing accurate information to financial statement users.  

Management is required to choose between the application of the fair value model 
and the cost model for the accounting of investment properties. Once the decision is 
taken, it is applied consistently to all investment properties. There is a requirement to 
re-measure property under construction at fair value if the fair value model is applied. 
According to the fair  value model in IAS 40, investment properties should be 
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continually reported at their fair value, and changes in value represent a component of 
profit for the year.  

IAS 40.07 explains that investment property generates cash flows that are largely 
independent of other assets of the business while the cash flows generated by owner-
occupied property are interdependent with other assets of the firm.Examples of 
investment property: [IAS 40.8] 

 land held for long-term capital appreciation 
 land held for undetermined future use 
 building leased out under an operating lease 
 vacant building held to be leased out under an operating lease 
 property that is being constructed or developed for future use as investment 

property 
The objective of this study is to classify the property according to  TMS and 

demonstrated of accounting of investment properties under the scope of the TMS-40. 
Real Estate Properties for investment purposes have been examined under the scope of 
the TMS 40 in the study and model practice relevant with the subject were attempted to 
be given. 

 
 


