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Özet 
Son yıllarda iş dünyasında yaşanan yoğun rekabet şartları işletmelerin varlıklarını 

sürdürmelerini giderek zorlaştırmaktadır. Yaşanan bu rekabetle beraber örgütlerde yeni 
anlayışlar ortaya çıkmıştır. İş tatmini, motivasyon, iletişim, örgütsel bağlılık gibi 
alanlarda sürekli, hızlı bir değişim ve gelişim yaşanmaktadır. Örgütler bu gelişme ve 
değişim süreci içerisinde sürekli bir rekabet üstünlüğü arayışı içerisindedirler. İşgörenin 
örgüte olan katkıları da bu bağlamda uzun yıllar üzerinde durulan konulardan biri 
olmuştur, halen de güncelliğini sürdürmektedir. İş görenin örgüte katkılarının yanı sıra, 
geçen süreç içerisinde iş görenin örgütten beklentileri sorgulanmış ve örgütten 
beklentilerine olumlu cevap alan bireylerin, işine dört elle sarıldığı yapılan çalışmalarda 
ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte eğitim de zaman içersinde işgörenden en fazla faydayı 
elde etmek için başvurulan yöntemlerden biri aynı zamanda işletmeler için en önemli bir 
tercih nedeni olmuştur. Araştırma, örgütsel bağlılık ile eğitim düzeyi arasındaki 
farklılığı ve örgütsel bağlılığın alt boyutları, duygusal, devam, normatif bağlılık ile 
eğitim düzeyi arasındaki farklılığın ne düzeyde olduğu ortaya koymak amacıyla 
yapılmıştır.  Araştırmada söz konusu örgütsel bağlılık ile alt boyutların genel eğitim 
durumuna, turizm eğitimine, hizmet içi eğitim alma durumuna göre farklılık gösterip 
göstermediği araştırılmıştır. Araştırma kapsamında Belek bölgesi çalışmanın uygulama 
alanını oluşturmuştur. Uygulama turizm sektöründe hizmet veren Belek bölgesindeki 5 
yıldızlı otellerde yapılmıştır.  Araştırma sonucunda eğitim düzeyi ile örgütsel bağlılık 
arasındaki farklılık ortaya konulmuş, özellikle duygusal bağlılığın geliştirilmesi 
konusunda eğitimin önemine değinilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Eğitim, Duygusal-Devam-Normatif Bağlılık 

Abstract 
Nowadays it is highly hard to gol on the life of the enterprises in a dense 

competition conditions day by day. New perspectives emerge in the organizations with 
the competition process. There is a constant and rapid change and progress in some 
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positions such as job satisfaction, motivation, communication and the organizational 
commitment. In this developing process, the organizations are in search for competition 
without stopping. In this context, the contributions of the servers have been analyzed for 
years and still go on their consistency. In addition to the contributions of the servers to 
the organizations, the expectations of the servers are examined and according to the 
survey results, the individuals who get positive reply to their expectations buckle down 
to their duties. One of the methods that are applied for increasing the benefit from the 
servers becomes education in time and the most important motive for prefer for 
organizations. The main aim of our study is underlying the level of the relationship 
between the organizational commitment and education; and the lower dimension of the 
organizational commitment such as the permanence, the normative and the emotional 
commitment and education. Whether the stated organizational commitment and the 
lower dimensions level change or not according to the general education, tourism 
education and service training is examined. The Belek region is chosen as a field of 
application of the study. The application is carried out at five star hotels in the Belek 
region. The study underlines the relationship between the training and organizational 
commitment and put emphasis on the importance for increasing thee emotional 
commitment. 
Keywords: Organizational Commitment, Education, Emotional-Permanence-Normative 
Commitment. 

GİRİŞ 
Örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanların örgütteki üretime katılımları da yüksek 

olacak, bununla birlikte iş görenler örgüt yararına daha fazla özgün ve yenilikçi 
düşünceler üretebileceklerdir. Otel işletmeleri hizmet işletmeleri olmalarından dolayı, 
işgörenlerine daha çok bağımlıdır. Otel işletmelerinde işgören devir hızı oldukça 
yüksektir.  Otel işletmelerinin en stratejik silahı olan işgörenlerin bağlılıkları bu gibi 
nedenlerden dolayı daha çok önem kazanmaktadır. Çalışanlarını motive eden, iş 
tatminini sağlayan, iyi iletişim kuran, çalışanlarına değer veren ve bağlılıklarını 
sağlayan işletmelerin müşteri tatmini daha yüksek olacaktır. Zeffane’nin de (1994:978) 
belirttiği gibi, örgütsel başarıya ulaşmada, iş görenlerin örgütlerine bağlılık ve sadakat 
düzeyleri önemli bir faktördür.  

Araştırmanın ana amacı, işgörenlerin eğitim durumları, turizm eğitimi ve hizmet 
içi eğitim faktörleri ile örgütsel bağlılık ilişkisidir. Araştırmada ayrıca eğitim ile 
örgütsel bağlılık alt boyutları arasındaki ilişkinin varlığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  

Turizm işletmeleri yoğun rekabet şartlarında ayakta kalabilmek, kâr elde 
edebilmek ve mevcut pazar payını koruyabilmek için gerekli önlemleri almalıdır. 
Turizm sektörü ülkelerin gelişmesinde katalizör görevini üstlenmektedir. Sektörün bu 
katalizör etkiyi oluşturabilmesi büyük ölçüde emek yoğun özelliklerinden dolayı 
işgörenlerine bağlıdır. Sektör için örgütsel bağlılığın sağlanması, planlanan hedeflere 
ulaşma açısından önem arz etmektedir. Örgütsel bağlılığın önemli davranış 
sonuçlarından biri de iş gücü devir oranını düşürmesidir. Bağlılığı yüksek olan 
işgörenler örgütte daha fazla kalmayı ve örgütün amaçları doğrultusunda çalışmayı arzu 
ederler. Yapılan araştırmalarda iş gücü devir oranı ile örgütsel bağlılık arasında 
istatistiksel olarak önemli derecede ilişki bulunmuştur (Çırpan, 2003:67).  

Örgütsel bağlılıkla ilgili literatürde farklı tanımlar söz konusudur. Dünya’da 
1950’li yıllardan itibaren farklı çalışmalar yapılmıştır. Etzioni’nin (1961) örgüte katılım 
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modeli örgütsel bağlılıkla ilgili ilk çalışmalardan biridir (Karabey, 2010:3). Balay’a 
(2000:3) göre örgütsel bağlılık, bir bireyin, örgütünün amaç ve değerlerine taraflı ve 
etkili bir şekilde benimsemesi olarak tanımlanmaktadır. Bağlılık duyan bir işgören, 
örgütün amaç ve değerlerine güçlü bir biçimde inanmakta, emir ve beklentilere 
gönülden uymaktadır. Örgütsel bağlılığı, Mowday ve arkadaşları; “çalışanların örgüt 
amaç ve değerlerine inanması ve benimsemesi, örgüt amaçları için yoğun çaba sarf etme 
isteği; örgütte kalmak ve örgüt üyeliğini sürdürmek için duyduğu güçlü bir arzu” 
şeklinde tanımlamıştır (Mowday vd., 1979:224). Örgütsel bağlılık; örgütün sahip 
olduğu özelliklerin ve vizyonunun birey tarafından içselleştirilmesi ve kabul edilme 
derecesi olarak tanımlanır (O’Reilly ve Chatman, 1986:493). Meyer ve Allen (1991:67) 
örgütsel bağlılığı, “çalışanların örgütte kalma kararlarına ve örgütle var olan ilişkilerine 
yön veren psikolojik bir durum” olarak nitelemişlerdir. 

Örgütsel bağlılık, bireyin, örgütle kendisini bütünleştirmesi olarak değerlendirilir. 
Bu açıdan bakınca örgütsel bağlılığın üç önemli öğesinin olduğu söylenebilir. Bunlar; iş 
görenin örgüt amaçlarını kabulü ve onlara duyduğu güçlü inanç, iş görenin örgüt için 
beklenenden daha fazla çaba gösterme isteği, iş görenin örgütteki üyeliğini devam 
ettirmedeki kesin arzusu (Çetin, 2004:90; Balay, 2000:18). 

Örgütsel bağlılığı sınıflandırması ile ilgili yapılan ilk çalışmalardan biri Etzioni’ye 
aittir. Etzioni örgütün üyeler üzerindeki güç veya yetkilerinin, üyenin örgüte 
yakınlaşmasından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Örgütsel bağlılığı, üyelerin örgüte 
yakınlaşmaları açısından üçe ayırmaktadır. Bunlar; ahlaki açıdan yakınlaşma, çıkara 
dayalı yakınlaşma, yabancılaştırıcı yakınlaşmadır (Balay, 2000: 15-16). 

Kanter’in yaklaşımına göre örgütsel bağlılık üç şekilde ayrılmıştır. Bunlar 
(Kanter, 1968): Devamlılık bağlılığı (devama yönelik bağlılık), işgörenin kendini, 
örgütün yaşamını devam ettirmesine, örgütün faaliyetlerine devam etmesine adaması 
olarak ifade edilmektedir. İkinci bir bağlılık türü kenetlenme bağlılığı da denilen birlik 
bağlılığıdır. Örgütte grup birleşmesinin değerini arttıracak biçimde işgörenin önceki 
sosyal bağlarını bırakarak, örgütte yeni sosyal ilişkiler yaratması sonucunda oluşur. Son 
olarak ta kontrol bağlılığı, işgörenlerin örgütte, örgüt normlarına ve değerlerine uygun 
davranışta bulunmaları ile örgüt normlarını ve değerlerini temsil ettiklerine inandıkları 
zaman kontrol bağlılığı oluşur (Güçlü, 2006:11–12). 

Bunların dışında O’Really ve Chatman (1986), bir örgüte bağlılığı üç boyutta ele 
almaktadır: (Balay, 2000:22). Bunlar; uyum, özdeşleşme, içselleştirmedir. 

Allen ve Meyer’e (1990) göre örgütsel bağlılık literatürde ele alınan farklı 
sınıflandırmaların temelinde; duygusal, rasyonel ve normatif bağlılık olmak üzere üç 
ana öğeye dayanmaktadır. Literatürde en çok ele alınan öğe duygusal bağlanma öğesidir 
(Kolamaz, 2007:50). 

Duygusal bağlılık, bireyin örgüt ile özdeşleşmesi, örgüte katılımı ve örgütle 
arasında duygusal bir bağ hissetmesidir. Örgüt işgören için büyük anlam ve önem 
taşımakta, bireyler örgüt üyeliğine devam etmekte ve bundan mutluluk duymaktadır 
(Allen ve Meyer, 1990:2). Duygusal olarak çalıştığı işletmeye bağlı olan işgörenler 
örgütte çalışma konusunda isteklidir. Bu istek bireyin örgütle özdeşleşme ve örgütsel 
amaçlara ulaşma isteğini artırır (Ketchland, 1998:112). 

Çalışanların örgütsel amaç ve değerleri kabullenmesi ve örgüt yararına olağanüstü 
çaba sarf etmesi anlamına gelen duygusal bağlılık, tutumsal kaynaklıdır. Duygusal 
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bağlılığı etkileyen faktörlerin genellikle kişisel, işe ilişkin, iş yaşantıları ve yapısal 
faktörler olmak üzere çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. (Allen ve Meyer, 1990:4). 

Allen ve Meyer (1990); Meyer ve Allen (1997) çalışmalarında değindiği diğer 
bağlılık boyutu olan rasyonel bağlılıkta bireyin çalıştığı örgütten ayrılması durumunda 
ortaya çıkacak maliyetlerden veya iş alternatiflerinin azlığından ötürü örgüt üyeliğini 
sürdürmesidir. Bir çalışanın örgütte çalıştığı süre içinde sarf ettiği emek, zaman, çaba, 
edindiği para, statü gibi kazanımlar (yatırımlar) ne kadar fazla ise örgütten ayrıldığı 
takdirde ayrılmanın getireceği maliyetler o kadar fazla olur ki bu da bireyin örgüte 
bağlılığını artırır. Ayrıca, çalışanlar kendileri için uygun iş alternatiflerinin az olduğuna 
inanıyorlarsa mevcut işyerine veya işverenlerine bağlılıkları daha yüksek olacaktır  
(Uyguç ve Çımrın, 2004:92). Devam bağlılığı yaş, örgütsel hizmet süresi, yükselme 
olanakları, ödemeden sağlanan doyum, örgütten ayrılma isteği, iş devri, evlilik 
kavramları ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Devam bağlılığını etkilediği düşünülen bir 
diğer unsur çalışanın sahip olduğu iş alternatifleridir. Pek çok iş alternatifine sahip 
olduklarını düşünen çalışanlar daha az bağlılığa sahiptir (Çakar ve Ceylan, 2005:56). 

Bağlılık boyutlarından sonuncusu normatif bağlılıktır. Wasti’ye (2002:526) göre, 
normatif bağlılık kişinin çalıştığı örgüte karşı sorumluluğu ve yükümlülüğü olduğuna 
inanması ve bu yüzden kendini örgütte kalmaya zorunlu görmesine dayanan bir 
bağlılıktır. Kişi, sadakatin önemli olduğuna inanmakta ve bu konuda ahlaki bir 
zorunluluk hissetmektedir (Yalçın ve İplik, 2005:398). Normatif bağlılık bireylerin 
ahlaki bir yükümlülük duygusu ile zorunluluk hissederek gösterdikleri bağlılıktır. 
Normatif bağlılık çalışanın örgütüne bağlılık göstermesini bir görev olarak algılaması 
ve örgüte bağlılığın doğru olduğunu düşünmesi sonucunda geliştiğinden diğer iki tür 
bağlılıktan farklı bir boyutu temsil etmektedir (Gül, 2002:45). Meyer ve Smith 
(2000:320) örgütsel bağlılığın üçüncü boyutunu oluşturan normatif bağlılığı (normative 
commitment) en genel tanımıyla, örgüt üyeliğinin sürdürülmesi konusunda çalışanların 
hissettiği yükümlülük duygusu olarak tanımlamıştır. 

Örgütsel bağlılığın bu boyutları nihayetinde bazı sonuçlar meydana gelmektedir. 
Bunlar örgütsel bağlılığın olumlu ve olumsuz sonuçlarıdır. İş tatmini, sadakat, 
beklentileri tam olarak karşılama, insan kaynaklarının etkin kullanımı yüksek moral, 
işgücü devir oranında düşüş, yüksek performans, motivasyon, karara katılma ve örgütte 
kalma arzusu bağlılıkla olumlu; iş değiştirme ve devamsızlık ise bağlılıkla olumsuz 
ilişkili bulunan en önemli davranışsal sonuçlardandır. 

İş görenlerin örgüt ile ilgili bilgi düzeyleri örgütsel bağlılığın gerçekleşmesinde 
önemlidir. Bilgi sistemini oluşturmak için iş görenlere, örgütün amaçları, işleyiş düzeni, 
görev ve yetki tanımları, iletişim kanalları, çalışma koşulları hakkında bir örgüt içi 
eğitimin verilmesi gerekmektedir. Kurumsallaşmış örgütlerde eğitim faaliyetleri 
süreklidir. Eğitimin düzenli olarak gerçekleştirilmesi, çalışanları bilinçlendirmekte ve 
bağlılık duygusunu artırmaktadır (Akat ve Atılgan, 1992:11). 

Durkheim’a göre eğitim, fiziksel ve toplumsal çevrenin insan üzerinde meydana 
getirdiği etkidir. Kant’a göre insanın mükemmelleştirilmesidir. J.S. Mill’e göre bireyin 
kendisi ve başkaları için bir mutluluk aracıdır. H.Spencer ve Herbart’a göre de iyi 
yaşama olanakları sağlayan etkinliklerin tümüdür (Tezcan, 1998:5). Eğitim, yeni bilgi, 
beceri ve tutum gereksinimi olanlara yol göstererek, öğrenme sürecinin devamını 
sağlayıp, öğrencilerin öğrenme coşkusunu arttırmak ve öğrenme becerilerini 
geliştirmektir şeklinde ifade edilebilir. 
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Yapılan araştırma ve çalışmalar da eğitim ile örgütsel bağlılık arasında çift yönlü 
bir ilişkinin varlığı belirtilmiştir. Tannenbaum’a göre bireylerin örgüte bağlılık 
düzeyleri, eğitimin kendileri ve örgüt için faydalı olup olmadığı noktasındaki 
görüşlerini etkilemektedir. Bu bağlamda da örgütsel bağlılık derecesi yüksek olan iş 
görenlerin eğitimin gerekliği ve faydalarına yüksek inanç duymaktadırlar. Bu inancın 
neticesinde de örgütsel ve bireysel olarak olumlu sonuçları görmek mümkündür (Tolay, 
2003:30–31). 

İşletmelerde verilen eğitimin çalışanların bağlılığını arttırdığı düşünülmektedir. 
Örgüt tarafından eğitim ile kendilerine değer verildiğini düşünen çalışanların duygusal 
bağlılığının artacağı, işgörenlere sağlanan faydanın karşılığını ödemenin gerekliliğini 
düşünen çalışanlar için normatif bağlılığın oluşacağı düşünülmektedir.  

ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Araştırmanın Amacı 
Otel işletmelerinin en önemli özelliklerinden biri emek yoğun olarak insanların 

ihtiyaçlarının giderilmesidir. Hizmet üreten otel işletmelerindeki işgörenlerin yönetimi, 
işletme başarısını ve verimliliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bağlılığın sağlanması 
bu açıdan önem kazanmaktadır. İşletmenin amaçları ile kendi amaçlarını birleştirebilen, 
işletme çıkarlarını kendi içine sindirebilmiş personelin varlığı, işletmelerin başarısı için 
önemli bir etkendir. Buradan hareketle çalışmada örgütsel bağlılıkla eğitim düzeyi 
arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılacaktır. Araştırmanın ana amacı iş görenlerin 
eğitim durumları, turizm eğitimi ve hizmet içi eğitim faktörleri ile örgütsel bağlılık 
arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve incelemektir. 

Verilerin Toplanması 
Eğitim ile örgütsel bağlılık, örgütsel bağlılığın alt boyutlarından devam bağlılığı, 

duygusal bağlılık ve normatif bağlılık arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla 
örneklerden elde edilecek verilerin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. 

Araştırmanın amaçları doğrultusunda anketin ilk başında katılımcının cinsiyeti, 
yaşı, sektördeki çalışma yılı, işletmedeki çalışma yılı, eğitim durumu, çalıştıkları 
departman ve hizmet içi eğitim alma durumuna ait sorularının yer aldığı denek bilgi 
formundan yararlanılmıştır. Örgütsel bağlılığı ölçmek için Meyer, Allen ve Smith’in 
(1993) “Commitment to Occupations: Extension and Test of a Three-Component 
Conceptualization”  adlı çalışmasında kullandıkları 18 sorudan oluşan ölçekten 
faydalanılmıştır. Meyer, Allen ve Smith’in bağlılık ölçeği 5’li likert tipinde 
hazırlanmıştır. Meyer, Allen ve Smith’in ölçeğinde likert ifadeleri; “(1) Kesinlikle 
katılmıyorum, (2) Katılmıyorum,  (3) Ne katılıyorum Ne Katılmıyorum, (4) 
Katılıyorum, (5) Kesinlikle Katılıyorum” olarak düzenlenmiştir. 

Ölçek üç farklı bağlılık boyutunu ele almıştır. Bunlar; duygusal bağlılık, 
devamlılık bağlılığı ve normatif bağlılıktır. Meyer, Allen ve Smith çalışmalarında alfa 
değerlerini duygusal bağlılık için 0,82, devam bağlılığı için 0,74 ve normatif bağlılık 
için 0,83 bulmuşlardır. Kullanılan ölçeğe literatürde sıkça rastlanılmıştır. Meyer ve 
Allen’in geliştirdiği ölçeğin daha önce Özdevecioğlu (2003); Gül ve Oktay (2003); 
Yalçın ve İplik (2005) vb. birçok çalışmada kullanıldığı görülmektedir.  

Çalışmada kullanılan Meyer, Allen ve Smith’in (1993) örgütsel bağlılık ölçeği alt 
boyutları ve tüm ölçeğin güvenilirliği analiz edilmiştir. Örgütsel bağlılıkla ilgili olarak 
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ölçeğin Cronbach Alpha (α) değerleri; duygusal bağlılık: 0,8026; devam bağlılığı: 
0,7400; normatif bağlılık: 0,6261; tüm ölçek için Alpha (α) değeri 0,8041 olarak tespit 
edilmiştir. Ölçeğin geneli ve alt boyutları için Cronbach Alpha değerinin sosyal bilimler 
açısından kabul edilebilir bir düzeyde olduğu söylenebilir.  

Evren ve Örneklem 
Araştırma için Belek bölgesindeki 5 yıldızlı otellerde çalışanlar evren olarak 

belirlenmiştir. Araştırmanın turizm sektöründe faaliyet gösteren konaklama işletmeleri 
gibi geniş bir alanı kapsaması iş görenlerin tümüne ulaşmada bir takım zorluklar 
getirecektir. Bu sebeple, araştırmada belirlenen bu evren üzerinden örneklem alınma 
yoluna gidilmiştir. 

Araştırma örneklem sayısının belirlenmesinde, Ryan’ın (1995), Öztürk ve 
Türkmen  (2006), Ünlüönen ve Sevim (2005) ve Yaylı ve Çöp’ün (2008) çalışmalarında 
kullandığı formül kullanılmıştır.  

n=NPq×Z²\((N–1)B²+Pq) 
Formülde yer alan sembollerin anlamları: 

n= Örnekleme sayısını (araştırma için uygulama yapılacak iş gören sayısı), 
N= Araştırmaya konu olan topluluğun yığın birim sayısı (araştırmaya evrenindeki 

iş gören sayısı), 
P= Topluluk oranını veya tahminini, q= 1-P’yi, 

B= Katlanılabilir hata oranını, 
Z= İstenilen güven aralığını ifade etmektedir 

Araştırmanın uygulama kısmını oluşturan Belek bölgesinde BETUYAB (Belek 
Turizm Yatırımcılar Birliği)  tanıtım kitapçığındaki verilere göre 46 adet 5 yıldızlı otel 
ve 11 adet Golf Club bulunmaktadır. Uluslar arası standartlara göre otel işletmelerinde 
odabaşına 1,1 iş gören istihdam edilir (Olalı,  1993:21). Bölgede ki otellerde 17586 oda 
vardır. Uluslar arası standartlar göz önüne alındığında 19344 iş gören istihdam 
edilmektedir. Ryan (1995) tarafından kullanılan formül dikkate alınarak yapılan 
hesaplamada örneklem sayısı 377 olarak bulunmuştur. Bölgeden 394 adet analiz 
edilebilir anketin geri dönüşü sağlanmıştır. Bu sayınında evreni temsil ettiği 
varsayılmıştır. 

Verilerin Analizi 
Deneklerin ölçme araçlarına verdikleri cevapların geri dönüşümünden sonra 

bilgisayarda veri tabanı oluşturulmuş, sonuçlarının değerlendirilmesinde SPSS 11.0 
istatistik paket programı kullanılmıştır. 

Anket uygulaması sonucu elde edilen verilerin çözümünde öncelikle demografik 
bilgiler için frekans yüzde yöntemi kullanılmıştır. Araştırmaya katılan deneklerin 0,05 
anlamlılık düzeyinde almış oldukları eğitim, turizm eğitimini aldıkları kurum, hizmet içi 
eğitim alma durumları ile bağlılık alt boyutları arasında farklılık olup olmadığına 
parametrik testlerden olan “t testi” ve “Anova testi”  ile bakılmıştır 

 
 



 
 

A. Tayfun – K. Palavar – S. Çöp / İşletme Araştırmaları Dergisi 2/4 (2010) 3-18 

 9 

BULGULAR 
Araştırmanın evrenini tanımlayıcı istatistikler, örgütsel bağlılık ve örgütsel 

bağlılık alt boyutlarının çalışanların eğitim durumlarına farklılık gösterip göstermediği 
bu bölümde analiz edilmiştir. 

 Araştırmaya katılan işgörenlerin cinsiyetlerine göre dağılımı Tablo-1’de 
gösterilmiştir. Buna göre otel işletmelerinde araştırmaya katılan işgörenlerin 68,8’i bay, 
% 31,2’si bayandır. Araştırmaya katılan iş görenlerin yaşlarına göre dağılımı ise, en 
fazla % 63,6 ile 21–30 yaş aralığında, en az % 3,1 ile 40 ve üzeri yaş aralığındadır. Yaş 
dağılımlarına bakıldığında genç çalışanların istihdam edildiği bir sektör olduğu 
anlaşılmaktadır.  

Araştırmaya katılan iş görenlerin sektörde çalışma sürelerine göre dağılımı Tablo-
1’de gösterilmiştir. Buna göre otel işletmelerinde araştırmaya katılan iş görenler 
açısından 7 yıl ve üzeri sektörde çalışanların oranı % 33,4, en az % 8,5 ile 1 den az yıl 
aralığında oldukları görülmektedir. Dağılımlara bakıldığında araştırmaya katılanların 
yaklaşık % 50’sinin sektörde 5 yıldan daha fazla süredir çalıştığı görülmektedir. 
Araştırmaya katılan iş görenlerin işletmede çalışma sürelerine bakıldığında en fazla 1–3 
yıl aralığında çalışanların oranı % 56,1, en az % 5,4 ile 5-7 yıl aralığında oldukları 
görülmektedir. Buradan işgören devir oranının yüksek olduğu söylenebilir. Otel 
işletmelerindeki işgören devir oranının yüksek olması örgütsel bağlılığın düşük 
olduğunu göstermektedir. Örgütsel bağlılığı düşük olan çalışanların örgütten ayrılmaları 
daha kolaydır.  

Tablo 1. Çalışma Grubuna ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Kişisel Bilgiler f % Kişisel Bilgiler f % 
Bayan 119 31.2 Aldım 91 24,2 Cinsiyet 
Bay 262 68.8 

Hizmet içi 
Eğitim Almadım 285 75,8 

20 ve öncesi 13 3.4 Yiyecek İçecek 222 59,5 
21-30 245 63.6 İnsan Kaynak. 26 7,0 
31-40 115 29.9 Odalar 52 13,9 

Yaş 

40 ve üstü 12 3.1 Muhasebe 21 5,6 
İlköğretim 62 16,1 

Çalışılan 
Departman 

Diğer 52 13,9 
Lise 160 41,5 1 yıldan az 33 8.5 
Önlisans 97 25,1 1-3 yıl 78 20.1 Eğitim 
Lisans ve 
üstü 67 17,4 3-5 yıl 84 21.6 

1 yıldan az 115 31.2 5-7 yıl 64 16.5 
1-3 yıl 207 56.1 

Sektörde 
Çalışma 
Süresi 

7-+ 130 33.4 
3-5 yıl 27 7.3 Almadım 99 25,9 

İşletmede 
Çalışma 
Süresi 

5-7 yıl 20 5.4 Mesleki Kurs 111 29,1 
Meslek Lisesi 38 9,9 
Yüksekokul 96 25,1  

Turizm 
Eğitimi 
Alma 
Durumu 

Fakülte 38 9,9 

Araştırmaya katılan iş görenlerin eğitim durumları Tablo-1’de gösterilmiştir.  
Buna göre otel işletmelerinde iş görenlerin % 16,1’i ilköğretim, % 41,5’i lise, % 25,1’i 
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ön lisans ve % 17,4’ü lisans ve lisansüstü eğitimi almışlardır. Araştırmaya katılanların 
turizm eğitimi alma durumlarına bakılacak olursa işgörenlerin % 25,9’u turizm eğitimi 
almamış, %29,1’i mesleki kurslarda, %9,9’u meslek liselerinde, %25,1’i ön lisans, 
%9,9’u lisans ve lisansüstü düzeyinde turizm eğitimi almıştır. Araştırmaya katılan iş 
görenlerin çalıştıkları departman durumlarına bakıldığında en fazla % 59,5 ile yiyecek-
içecek departmanında, en az % 5,6 ile muhasebe departmanında çalışmaktadır. Yiyecek 
içecek departmanı otel işletmelerindeki en fazla çalışan sayısına sahip departmanlar 
arasındadır. Bu araştırma bulguları ile sektördeki çalışanların oranı arasında benzerlik 
görülmektedir. Araştırmaya katılanların hizmet içi eğitim alma durumlarına bakacak 
olursak, iş görenlerin  % 24,2’si hizmet içi eğitim almamış, % 75,8’i hizmet içi eğitim 
almıştır. Buradan otel işletmelerinde hizmet içi eğitime önem verildiği, işgörenlerin 
yaptıkları işle ilgili olarak bilgi birikimlerini arttırmaları için desteklendikleri 
söylenebilir.  

Tablo 2. Araştırmaya Katılan İş Görenlerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Bağlılık 
Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Eğitim Durumlarına Göre Farklılığının 

Tespitine Yönelik Anova Testi Sonucu 

BOYUT Eğitim 
Durumu n A.Ort. s.s F p 

İlköğretim 62 3,1317 0,7973 
Lise 160 3,2150 1,0408 
Önlisans 97 3,2784 0,9603 

Duygusal Bağlılık 
 

Lisans ve üstü 67 3,4055 0,7600 

1,041 0,374 

İlköğretim 62 3,2817 0,8865 
Lise 160 2,9008 0,8680 
Önlisans 97 2,6557 0,7317 Devamlılık Bağlılığı 

Lisans ve üstü 67 2,4846 0,7253 

12,235 0,000 

İlköğretim 62 2,9984 0,8306 
Lise 160 3,0069 0,8391 
Önlisans 97 3,0687 0,6944 

Normatif Bağlılık 
 

Lisans ve üstü 65 3,1379 0,6750 

0,542 0,654 

İlköğretim 62 3,1419 0,5756 
Lise 160 3,0414 0,6963 
Önlisans 97 3,0006 0,6080 

Genel Bağlılık 

Lisans ve üstü 67 2,9949 0,5638 

0,771 0,511 

Araştırmaya katılanların örgütsel bağlılık algısı ile eğitim durumu arasındaki 
farklılığı tespit amacıyla yapılan hesaplamalarda F=0,771 ve p=0,511 olarak tespit 
edilmiştir.  Buna göre,  örgütsel bağlılık ile eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık 
tespit edilememiştir. Alt boyutlardan devamlılık bağlılığı algısı ile eğitim durumu 
faktörü arasında F=12,235 ve p=0,000 olarak bulunmuş;  örgütsel bağlılığın alt 
boyutu olan devamlılık bağlılığı ile eğitim durumu arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilmiştir. Diğer alt boyutlarla eğitim arasında anlamlı bir farklılık söz konusu değildir. 
İşgörenin örgütte kıdeminin artması içinde eğitim faaliyetlerine katılması kendini 
geliştirmesi gerekir, eğitim faaliyetlerine katılarak yaptığı işi daha iyi yapacağı 
düşünülen işgören örgütten daha iyi çıkar sağlamaktadır. Buradan devam bağlılığının 
sağlanması için eğitimin önemi araştırmanın bu kısmında belirlenmiştir. 
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Tablo 3. Araştırmaya Katılan İş Görenlerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Bağlılık 
Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Turizm Eğitimi Alma Durumlarına Göre 

Farklılığının Tespitine Yönelik Anova Testi Sonucu 
BOYUT Turizm Eğitimi n A.Ort. s.s F p 

Almadım 99 3,1263 0,8617 
Mesleki Kurs 111 3,3153 1,0712 
Meslek Lisesi 38 2,8649 0,6647 
Ön Lisans 96 3,3368 0,9521 

Duygusal Bağlılık 
 

Lisans 38 3,5088 0,7112 

3,204 0,013 

Almadım 99 2,9606 0,9402 
Mesleki Kurs 111 2,9565 0,9072 
Meslek Lisesi 38 2,7640 0,6480 
Ön Lisans 96 2,5955 0,7313 

Devamlılık Bağlılığı 

Lisans 38 2,6360 0,6258 

3,749 0,005 

Almadım 97 2,8117 0,8011 
Mesleki Kurs 111 3,0928 0,8784 
Meslek Lisesi 38 3,0781 0,5686 
Ön Lisans 96 3,1302 0,7022 

Normatif Bağlılık 
 

Lisans 38 3,1132 0,5767 

2,746 0,028 

Almadım 99 2,9629 0,6199 
Mesleki Kurs 111 3,1217 0,7483 
Meslek Lisesi 38 2,8979 0,4147 
Ön Lisans 96 3,0210 0,6056 

Genel Bağlılık 

Lisans 38 3,0857 0,4573 

1,378 0,241 

Tablo 3’de araştırmaya katılan personelin duygusal, devam, normatif, genel 
bağlılık algısı ile işletmede iş görenlerin turizm eğitimi alma durumları arasında 
istatistiksel bir farklılığın olup olmadığı 0,05 önem seviyesinde araştırılmıştır. 
Araştırmaya katılanların örgütsel bağlılık algısı ile turizm eğitimi almaları arasında 
arasındaki farklılığı tespit amacıyla yapılan hesaplamada F=1,378 ve p=0,241 olarak 
bulunmuş; buna göre,  örgütsel bağlılık ile turizm eğitimi alma durumu arasında 
anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Örgütsel bağlılığın sağlamasında bir unsur 
olarak turizm eğitiminin varlığı söz konusu değildir. Örgütlerde işgörenlerin turizm 
eğitimi alma durumları genel olarak bağlılık duygusunu etkilememektedir. Elde edilen 
bulgulardan turizm eğitimi almanın işletmelerde örgütsel bağlılığın sağlanmasında 
farklılık yaratmadığı tespit edilmesine rağmen, alt boyutlardan duygusal bağlılık, 
devam bağlılığı ve normatif bağlılık ile turizm eğitimi alma durumu arasında anlamlı 
bir farklılık tespit edilmiştir.  

 

 
 

 



 
 

A. Tayfun – K. Palavar – S. Çöp / İşletme Araştırmaları Dergisi 2/4 (2010) 3-18 

 12 

Tablo 4. Araştırmaya Katılan İş Görenlerin Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Bağlılık 
Alt Boyutlarına İlişkin Algılarının Hizmet İçi Eğitim Alma Durumuna Göre 

Farklılığının Tespitine Yönelik t Testi Sonucu 

BOYUT Hizmet İçi Eğitim n A.Ort. s.s t p 
Aldım 91 3,0271 0,8435 Duygusal Bağlılık Almadım 285 3,3242 0,9696 3,646 0,057 

Aldım 91 3,1608 0,9560 Devamlılık Bağlılığı Almadım 285 2,7330 0,7882 4,236 0,040 

Aldım 89 3,0371 0,7482 Normatif Bağlılık Almadım 285 3,0439 0,7869 0,035 0,851 

Aldım 91 3,0642 0,5781 Genel Bağlılık Almadım 285 3,0350 0,6577 0,144 0,704 

Tablo 4’de araştırmaya katılan personelin duygusal, devam, normatif, genel 
bağlılık algısı ile işletmede iş görenlerin hizmet içi eğitim faktörü arasında istatistiksel 
bir ilişkinin olup olmadığı 0,05 önem seviyesinde araştırılmıştır. Araştırmaya 
katılanların örgütsel bağlılık algısı ile hizmet içi eğitim faktörü arasında F=0,144 ve 
p=0,704 olarak tespit edilmiştir.  Buna göre,  örgütsel bağlılık ile hizmet içi eğitim 
faktörü arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. Alt boyutlardan duygusal 
bağlılık ve normatif bağlılık ile hizmet içi eğitim alma durumu arasında da anlamlı bir 
farklılık tespit edilemezken; devam bağlılığı ile hizmet içi eğitim alma durumu arasında 
anlamlı bir farklılık (p=0,040) tespit edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle, devam 
bağlılığına sahip yani örgütten ayrılmanın maliyetli olacağını düşünen, çıkarları gereği 
hareket eden çalışanların örgüte bağlılığının sağlanmasında hizmet içi eğitim önem arz 
etmektedir. Özellikle genç yaştaki insanların istihdam edildiği turizm sektöründe 1980-
1990 aralığında doğanlar için işgörenin işletmeye bağlılığının sağlanmasında devamlılık 
bağlılığının daha etkili olduğu düşünülmektedir. 1980-1990 yıllarında doğanlar yaptıkları 
işle ilgili olarak kendilerini ifade etmeleri oldukça önemlidir. Bu yüzden de çalışanların 
örgüte bağlılığını sağlamak için yaptıkları işle ilgili olarak kendilerini ifade etme 
etmelerine izin verilmedir. Çalışmanın örneklemini oluşturanların genellikle 1980-1990 
aralığında doğanlardan oluşması, işletmeleri çalışanların bağlılığını sağlamada devamlılık 
bağlılığından yararlanmaya itmektedir. Devamlılık bağlılığını sağlamanın en önemli 
yollarından biri de eğitimdir.  

SONUÇ 
Entelektüel sermayenin işletme sermayesinden daha değerli olmaya başlamasıyla 

birlikte, işgörenlerin işletmeye çeşitli şekillerle bağlanması gerekliliği işletmelerin 
stratejik yönetim faaliyetlerinden biri haline gelmiştir. Örgütsel bağlılıktaki azalmanın, 
sistemdeki insan kaynaklarının etkin biçimde kullanılmaması ve bağlılık geliştirme 
stratejilerinin yeterince uygulanmamasıyla yüksek düzeyde ilişkilidir.   

Örgüt içersindeki eğitim arzusu, yapılan işin bir parçası olarak algılanmalı ve 
benimsenmelidir. Eğitim işletmeler için daha fonksiyonel, işletmelerin geleceğine yön 
veren stratejik bir araç haline getirilmelidir.  

Çalışmanın temel amacı işgörenlerin eğitim düzeyi ile örgütsel bağlılık düzeyleri 
arasındaki farklılığı ortaya çıkarmaktır. Yapılan çalışmada buna ek olarak bölgedeki 
otellerde çalışanların bağlılıkla ilgili durumları da ölçülmeye çalışılmıştır. Belek 
bölgesindeki otellerde çalışanlar için duygusal bağlılık ortalaması 3,26; devam bağlılığı 
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ile ilgili ortalama 2,82; normatif bağlılık ile ilgili ortalama 3,03 olarak tespit edilmiştir. Bu 
ortalamalarla ilgili olarak işletmeler tarafından istenilen en önemli bağlılık boyutu olan 
duygusal bağlılığın, diğer bağlılık boyutlarına göre ortalama değeri daha yüksektir. 
Duygusal bağlılık ortalamasının yüksek çıkması bölgedeki otel işletmelerinde 
çalışanların, gerçekten otellere kendilerini adamış, daha fazla sorumluluk almaya ve çaba 
sarf etmeye hazır çalışanlar olduğunun göstergesidir. Ölçeğin geneli için verilen 
cevapların ortalamaları ise 3,04 olarak tespit edilmiştir. Bu oran tabiî ki bölgedeki 
otellerin sayfiye otel grubunda yer alması, yazın sezonluk personel çalıştırması ile de 
yakından ilgilidir. Özellikle yüksek sezonda daha çok çalışan, daha fazla fedakarlık yapan 
ya da yapmak zorunda bırakılan personelin örgüte olan bağlılık algısının azalacağı 
düşünülmektedir. Buradan, daha sonra yapılacak çalışmalarda yönetim kademesi ile alt 
kademede bulunan personel arasında aynı bölge için bağlılığın farklılık gösterip 
göstermediğinin tespitinin yapılması önerilmektedir.  

Tespit edilen örgütsel bağlılık ortalamalarının işgörenlerin eğitim düzeyi ile olan 
farklılığına bakılmış, fakat eğitim ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir farklılık 
tespit edilememiştir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta eğitim seviyesi düştükçe 
örgütsel bağlılığın artmasıdır. Buradan, eğitim seviyesinin arttıkça örgütsel bağlılığın 
azaldığı sonucuna varılabilir. Çünkü eğitim seviyesi arttıkça çalışanların kendilerine 
güvenleri artmakta, farklı iş imkanlarına daha kolay ulaşmakta ve daha kolay iş 
bulabilmektedirler.  

Araştırmada turizm eğitimi alma durumu ile örgütsel bağlılık arasında anlamlı bir 
farklılık tespit edilememiştir. Fakat alt boyut olarak nitelendirilen duygusal bağlılık, 
devam bağlılığı ve normatif bağlılık ile turizm eğitimi alma durumu arasında anlamlı bir 
farklılık söz konusudur. Buradan özellikle ortalaması yüksek olan ve yöneticiler 
tarafından arzu edilen duygusal bağlılığın sağlanmasında eğitimin önemli bir payının 
olduğu söylenebilir.  

İşletmeler tarafından verimliliğin arttırılması, çalışanların yaptıkları işle ilgili 
olarak daha da profesyonelleşmesi gibi sebeplerle işletmeler tarafından sağlanan hizmet 
içi eğitiminin devam bağlılığını arttırdığı tespit edilmiştir. Fakat yapılan araştırmada 
çalışanların sadece dörtte birinin hizmet içi eğitim aldığı görülmektedir. İşletmelerde 
hizmet içi eğitim daha sık yapılmalı, işgörenler eğitimin süreçleri ve sonuçları ile ilgili 
olarak daha fazla bilgilendirilmelidir.  

Yapılan çalışma ile eğitimin işletmelerde bağlılık açısından önemine 
değinilmiştir. Bundan sonraki çalışmalarda farklı bölgelerdeki farklı işleyiş tarzına 
sahip turizm işletmelerinde eğitim ile bağlılık arasındaki ilişki incelenmelidir. Hatta 
bazı işletmelerde çalışanların eğitim öncesi durumu, işletmenin aylık, yıllık işgücü devir 
oranları tespit edilmeli, verilen eğitimler sonunda tekrar bu değerler tespit edilip 
karşılaştırma yapılmalıdır.  
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The business organizations should be creative, innovative and productive and the 
staff should be integrated with the organization and pay attention to the organization 
interests incessantly in order to survive, to return profit and have a voice in its sector in 
the increasing competition process. When the staffs get the high -degree of 
organizational commitment, then the number of the participants at the production will 
be higher in the organization and contribute with their original and innovative ideas for 
their organization. As service sector organizations, the hotels dependent on their servers 
and the indispensability of the servers are very high. 

Commitment is regarded as the adherence to the aims and values of the 
organizations, make an effort intensively for the organizations aim and feeling great 
desire for the organization member (Balay, 2000:3; Mowday etc, 1979:224; O’reilly and 
Chatman, 1986:493). Meyer and Allen (1991:67). Meyer ve Allen (1991:67) described 
the organizational commitment, “a psychological case that directs the relationship of the 
servers with their organization and decisions of the adherence to their organization 

According to Allen and Meyer’e (1990), organizational commitment based on 
three main elements such as emotional, rational and normative regarding the different 
classification mentioned in the literature (Kolamaz, 2007:50). Emotional commitment is 
identifying of the individual with the organization, joining to the organization and 
feeling emotional link with the organization. For servers, the organization has a great 
meaning and importance, and the individuals go on to their membership of the 
organization and feel happy (Allen ve Meyer, 1990:2). Allen ve Meyer (1990); Meyer 
and Allen (1997) underlines the other points in his studies such as continuing the  
membership of the organization in a rational aspect if the servers leave their positions 
based on cost and scarcity of alternative positions. The last commitment phase is the 
normative one. In the view of Wasti (2002:526); the normative commitment is relying 
on the responsibility and commitment for the organization and regarding him 
responsible for the organization membership. 

It is highly important for the servers’ knowledge level of the organization in the 
accomplishment of the organizational commitment. In order to create a knowledge 
level, it is necessary to provide an interorganizational training for the servers on the 
communication channels, the aims of the organization, operation, mission and 
authorization definition and working conditions. The training activities are regular in 
the institutionalized organizations. The accomplishments of the training activities 
increase the commitment feeling and raise awareness (Akat ve Atılgan, 1992:11). 
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It is considered that the training activities increase the commitment. The servers 
started to think that they are appreciated by their organization and this feeling increase 
the commitment and the necessity of the payment in reply to the benefit form a 
normative commitment for the staff. 

The main goal of the study is underlying the relationship between the 
organizational commitment and the tourism education, education level of the staff and 
the interorganizational training contributions. Also we have tried to define the relation 
between the lower dimensions of the organizational commitment and training. 

In our study, questionnaire technique is used, in addition to the experimental 
subject knowledge form and the scale of organizational commitment developed by 
Allen ve Smith (1993). 

The staff, working at the five star hotels in  Belek region are chosen. Sampling 
method is used. The number of sampling is introduced by the sampling determining 
formula developed by Ryan (1955). 394 questionnaires that cover the region are used 
for the analyzing process. 

The data which was obtained through the conducting questionnaires and its 
analysis process, frequency percentage method is used for demographic information. 
The diversity between the lower dimension of the commitment and the subject’s 
education of the 0,05 of significance level, service training, the institution which gives 
tourism education who are participated to the research is decided by means of  “t test” 
and “anova test” of parametric tests. 

The education level of the servers of the hotel business are stated in the following 
numbers: 16,1 percent have primary education, 41,5 percent have high school , 25,1 
percent have associate degree and   17,4 percent have bachelor and post graduate 
degree. The tourism education rate among the participants of the survey; 25,9 percent of 
the servers do not get the tourism education, 29,1 percent of the servers have vocational 
courses degree,  9,9 percent  have the vocational high school degree, 25,1 percent have 
associate degree, 9,9 percent have bachelor and post graduate degree. This result 
underlines the necessity of the trained staff at the tourism sector. The 24,2 percent of the 
subjects of the surveys do not get the service training and 75,8 percent get the service 
training. So it is evidently clear that the hotel organizations pay attention to the service 
training and support their staff in their training process. 

The statistical relation between the emotional, normative, permanence and general 
commitment and the education level of the servers of the organization among the 
participants of the survey is analyzed with 0,05 of significance level. We couldn’t find 
out a remarkable relation between the organizational commitment and education level. 
But we find out a relation between the permanence commitment, the lower dimension 
of the organizational commitment, and the education level. The permanence 
commitment is related with the investment and the right of seniority of the server in the 
organization and the benefit obtained from the organization. It is necessary for the 
servers to attend their training courses in order to rise by seniority. Then the servers will 
be more efficient in their positions and it will contribute the benefit they get from the 
organization. 

We couldn’t find out a remarkable relation between the organizational 
commitment and tourism education. There is no contribution of the tourism education in 
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organizational commitment. The tourism educations of the servers do not affect the 
commitment feelings in general. There is a remarkable relation with the tourism 
education and the lower dimension of the organizational commitment such as the 
permanence commitment, the normative commitment and the emotional commitment 
although we couldn’t find out a remarkable relation between the tourism education and 
the organizational commitment obtained from the results of the survey. 

The main goal of the study is finding out the relation between the education and 
the commitment. In addition to this study, we have tried to analyze the commitment of 
the servers at the hotels in our region. The average figure of the emotional commitment 
among the servers in Hotels around Belek is 3,26; permanence commitment is 2,82; and 
the normative commitment is 3,03.The  emotional commitment figure is higher than the 
others and it is highly important because the organizations give much more importance 
to the emotional commitment. It is evidently clear that the servers of the organizations 
dedicate themselves to their occupations and take responsibility and ready for efforts. 

The emergent average figures of the organizational commitment and the education 
relation is analyzed and no remarkable relation between the education and the 
organizational commitment is found out. But we have to pay attention to this point; the 
less education level, the more organizational commitment. It means that when the 
education level increase, the organizational commitment decrease. Because of this 
point; the more educated person, the more confident one and finally they can reach the 
other positions easily and find an occupation. 

There is a remarkable relation with the tourism education and the lower dimension 
of the organizational commitment such as the permanence commitment, the normative 
commitment and the emotional commitment. This result shows us the importance of the 
education while reaching the emotional commitment that was preferred by the 
executives. 

It is found out that the service training contributed to the permanence 
contribution. But the survey shows that just only the one fourth of the servers get the 
service training. So we should organize the service training in the organizations 
frequently and give much more information to the servers on their education process 
and results. 

The education of desire of organizations should be considered as the part of duty. 
The education should be a strategic instrument that directs the future of the enterprises 
by means of more functional way. 
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Özet 

Genel olarak ipotek piyasası denildiğinde, hem birinci el hem de ikinci el ipotek 
piyasası ifade edilmektedir. Birinci el piyasada, konut ipotek kredileri düzenlenmekte, 
ikinci el piyasada ise düzenlenmiş olan bu krediler işlem görmekte, diğer bir değişle 
alınıp satılmaktadır. Düzenlenmiş olan ipotek kredilerinin biraraya toplanması suretiyle 
oluşturulan ipotek havuzuna dayalı olarak ihraç edilen menkul kıymetlere, ipoteğe 
dayalı menkul kıymetler (Mortgage Backed-Securities - MBS) denilmektedir. İpoteğe 
dayalı menkul kıymetler bazen ipotekten geçen menkul kıymetler olarak da 
adlandırılırlar. Dünya uygulamasında en çok kullanılan ikincil piyasa ürünleri, tüm 
özellikleri ile çalışmamızda anlatılmıştır. 
Anahtar Kelimeler: Mortgage, Mortgage Sisteminde İkincil Piyasa, İkincil Piyasa 
Ürünleri, İpeteğe Dayalı Menkul Kıymetler (İDMK), Ödeme Aktarmalı Menkul 
Kıymetler, Ödeme Aktarmasız Menkul Kıymetler, İpoteğe Dayalı Tahviller 
 

Abstract 
In general terms, the mortgage market has two faces, the primary and the 

secondary markets. The primary market covers housing mortgage loans. On the other 
side of the mechanism, these loans are securitized and issued in financial markets with 
different form of securities in secondary markets. The common name of these 
instruments is “mortgage backed securities - MBS”. A mortgage backed security is a 
financial instrument issued in capital markets for investors, derived from either backed 
by the cash flow of the housing loan repayments (which is called pay-through) or 
backed by directly selling the mortgage pools to the MBS issuers (which is called pass-
through). The most trading secondary mortgage market instruments and world 
practices are explained in this article. 
Key Words:Mortgage, The Secondary Markets in Mortgage System, The Secondary 
Markets Instruments, Mortgage Backed Securities ( MBS), Mortgage Pass Through 
Securities (MPSs), Mortgage Pay Through Securities (MPTSs), Mortgage Backed 
Bonds (MBBs) 
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GİRİŞ 
Gayrimenkul sektöründe en önemli unsur finansmandır. Çok sayıda talep ile az 

sayıda arzın bulunduğu konut sektöründe, geleneksel yaklaşımların dışında konut 
finansman sistemleri ve kaynakları etkin bir şekilde kullanılmalıdır. Gelişmiş ülkelerde 
bunun en yaygın kullanım şekli “İpotekli Finansman Yöntemi”dir. Kişilerin satın almak 
istedikleri konutların üzerine ipotek konularak uzun vadelerle konut kredisi temin 
etmeleriyle başlayan bir süreçtir. Bu süreçte, hem birincil piyasalarda konut kredisi faiz 
oranlarının düşmesiyle kişilerin ev sahibi olma oranı artar, hem de kredi kuruluşları 
tarafından verilen ipotek karşılığı kredilerin menkul kıymetleştirilmesiyle, kredi veren 
kuruluşlar klasik fon kaynaklarının yanısıra yeni finansman imkanı sağlarlar. Böylece, 
ikincil piyasalardan, yatırımcılar aracılığı ile elde edilen fonlar tekrar sektöre kredi 
olarak dönmekte ve dolayısıyla çok sayıda kişi ev sahibi olurken bir o kadar yatırımcı 
da gelir imkanı sağlamaktadır. 

Kısa anlatımıyla bu şekilde işleyen ipotekli konut finansmanı sektörünün 
içerisinde, aslında çok sayıda kurum ve kuruluş bulunmaktadır. Bu kurum ve kuruluşlar, 
çoğunlukla gelişmiş ülkelerde, devlet destekli kuruluşlar olarak yer almaktadır. Ayrıca, 
söktörde düzenleyici ve denetleyici otorite olarak varolmalarının yanısıra, bizzat piyasa 
katılımcısı olarak da yer almaktadırlar. Özellikle Amerika Birleşik Devletlerin’de uzun 
yıllardır varolan ikincil piyasa kurumlarından bu çalışmada genişçe bahsedilecektir. 

Dünya uygulamasına bakıldığında, ikincil piyasada çok sayıda ipotekli menkul 
kıymetlerin piyasalarda yatırımcılara sunulduğunu ve oldukça talep gördüğü 
söylenebilir. Detaylı bir şekilde incelenen bu menkul kıymet türlerine aşırı ilginin en 
önemli nedeni, ipotek teminatlı bir kredi karşılığında piyasaya sunulması ve getirisinin 
diğer yatırım araçları ile kıyasalandığında, daha yüksek ve daha güvenilir olmasıdır. 

1970’li yıllardan beri ABD piyasalarında yatırımcılara yüksek getiri sunan 
mortgage ikincil piyasa ürünleri, 2007 yılının başında dünyada global bir krize neden 
olmuştur. Öyle ki, ABD’de krizin patlak vermesinden hemen önce Subprime Mortgage 
kredilerinin hacmi, toplam mortgage kredilerinin %14’üne ulaşmıştı. Amerikan Merkez 
Bankası FED’in faiz arttırmaya devam etmesi, özellikle değişken faizli kredi kullanan 
kişilerin aylık ödemelerinin artmasına neden olmuş ve bunun sonucu olarak da kişiler 
kredi taksitlerini ödeyemez hale gelmişlerdir. Bu durumun sonucu olarak da kredi 
kuruluşları ipoteğe konu olan taşınmazlara el koymuş ancak yaşanan gelişmelere paralel 
olarak bu konutları satamamışlardır.  

Birincil piyasalarda yaşanan bu gelişmeler, ulusal-uluslararası tüm piyasa 
katılımcılarını etkilemiş ve özellikle ülke dışındaki yatırımcıların mortgage fonlarından 
yatırımlarını hızla çekmelerine neden olmuştur. Satılamayan konutlar, ABD’de konut 
fiyatlarını düşürmüş ve likidite sıkıntısı baş göstermiştir. Daha sonra Avrupa ve Asya 
ekonomileri ile kısa sürede tüm dünya bu likidite sorunu ile karşı karşıya gelmişler, 
işsizlik artmış, büyük fonlar ve işletmeler batmış ve sonuç olarak global ekonomilerde 
küçülmeler meydana gelmiştir. 

Görüldüğü gibi, geliri düzenli güvenilir olmayan bu kişilere kullandırılan krediler, 
her ne kadar ipotek gibi sağlam bir teminat ile verilse bile kişilerin kredi taksitlerini 
ödeyememeleri sonucu çıkmaza girmiştir. İkincil piyasalarda yaşanan gelişmeler de 
buna paralel olarak seyretmiş ve yine batmaz denilen fonlar batmıştır. Sonuç olarak tüm 
dünya ekonomileri bu kredileri ve karşılığında yapılan menkul kıymetleştirmeleri 
sorgulamaya başlamıştır. ABD’de banka ve finansal kurumları düzenleyici ve 
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denetleyici kurumlar kurulmaya başlanmış ve geniş yetkiler tanınmıştır. Türkiye’de 
2001 yılında yaşanan krizlerden sonra çıkartılan dersler ve alınan önlemlerin benzer 
hali, şu anda ABD ekonomi yetkilileri tarafından uygulanmaya konulmuştur. 

Kısaca bu enstrümanlar; ipteğe dayalı menkul mıymetler ve ipoteğe dayalı 
tahviller olarak iki kısımda incelenebilir. Menkul kıymetler, ödeme aktarmalı ve ödeme 
aktarmasız olmak üzere genel olarak ikiye ayrılmış ve piyasaların gelişimine paralel 
olarak yatırımcı profillerine göre türev enstrümanlar ortaya çıkmıştır. Tahviller ise, 
normal bir tahvilin tüm özelliklerini göstermelerine rağmen, ipotek kredilerinden oluşan 
bir teminata sahip olduklarından diğer tüm tahvillere göre daha üstün bir özellik 
gösterirler. Bu tahviller, dayandıkları ipotek kredilerinin nakit akımlarından tamamen 
bağımsız bir nakit akımına sahiptirler. 

İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler/İDMK (Mortgage Backed Securities) 
Düzenlenmiş olan ipotek kredilerinin biraraya toplanması suretiyle oluşturulan 

ipotek havuzuna dayalı olarak ihraç edilen menkul kıymetlere ipoteğe dayalı menkul 
kıymetler (Mortgage Backed-Securities - MBS) denilmektedir. İpoteğe dayalı menkul 
kıymetler bazen ipotekten geçen menkul kıymetler olarak adlandırılırlar. Bunun nedeni 
menkul kıymetin özel bir makbuzla, menkule dayalı kredinin bakiyesi ve belirlenmemiş 
ara ödemeler üzerinden her ay ipotekçilerden öngörülen anapara ve faiz ödemesi ile 
yatırımcılara geçmesidir (Fabozzi ve Modigliani, 2003, s. 3). 

İpoteğe dayalı menkul kıymetlerin nakit akımları, dayalı oldukları oluşturulan 
ipotek havuzunun nakit akımlarına bağlı olmaktadır. İpoteğe dayalı menkul kıymetler 
ilk defa FNMA (Federal National Mortgage Association - Fannie Mae) tarafından, daha 
sonrada ikincil piyasada faaliyet gösteren kamusal ve özel şirketlerin sermaye 
piyasasına tahvil ihraçlarıyla gerçekleşmiştir (Fabozzi ve Modigliani, 2003, s. 4). Bu 
tahvillerin ihracı, hükümet tarafindan sigorta edilmiş olan ipotek kredilerinin bir araya 
getirilmesiyle oluşturulan ipotek grubuna dayalı olmuştur. 

Grafik 1: Mortgage İpoteklerine Dayalı Menkul Kıymetleştirme Sürecinin 
İşleyişi 
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İpoteğe dayalı menkul kıymetler, ABD’de ekonomik şartların bir gereği olarak 
ihtiyaçtan doğmuştur. Küçük çiftçilerin ipotekli borçlarını ödeyememeleri hükümetin 
ipotek garantili tahvil satışı ile soruna müdahale etmesi ve yeni bir ödeme planına 
bağlanması, ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin doğuşuna neden olmuştur. Bu gelişmeler 
kurumsallaşmayı da getirerek, geri ödemeleri garanti altına alan sigorta şirketleri, ipotek 
karşılığı kredi veren ve bu alacağı yatırımcılara satan ipotek bankerleri ve ipotek 
bankacılığı, menkul kıymetleştirilen kıymetlerin ikincil piyasada alım satımını yapan 
aracı kurumlar, ipoteğe ve menkul kıymetleştirmeye konu olan gayrimenkulün piyasa 
değerliliğini saptamaya yönelik bağımsız ekspertiz kuruluşları ve ihraç olunacak 
menkul kıymetin değerini yapan rating kurumları oluşmuştur (Fabozzi ve Modigliani, 
2003, s. 4). 

Hükümet ipotek birliği (Ginnie Mae - GNMA), daha sonrada Fannie Mae 
(FNMA) ve ipotek düzenleyen özel kurumlar, ipotekten geçen menkul kıymetleri 
(Mortgage Pass-Through Securities - MPS) geliştirmişler ve ihraç etmişlerdir. İpotekten 
geçen menkul kıymetlerde, dayandıkları ipotek kredi gruplarının faiz ve anapara geri 
ödemeleri menkul kıymet sahiplerine aktarılmaktadır. 

Hükümet ipotek birliği (Ginnie Mae - GNMA) ve federal konut ipotek kredisi 
şirketi (Freddie Mac - FHLMC), aracılık yükleniminde bulundukları ya da ihraç ettikleri 
menkul kıymetlerin anapara ve faiz geri ödemelerini garanti ederler. Bu menkul 
kıymetlerin getirileri, aynı vadeye sahip kamu menkul kıymetlerinin getirilerinden daha 
fazladır. Bundan dolayı da yüksek talep görmektedir. Federal konut ipotek kredisi 
şirketi, satın aldığı ipotek grupları için katılma belgesi geliştirmiş, bundan başka ipotek 
sertifikaları da ihraç etmiştir. Finansman kurumları, ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin 
yanında, kaynak yaratmak amacıyla tahviller de ihraç etmişlerdir. 

Tablo 1: Mortgage İpoteklerine Dayalı Menkul Kıymetlerin Gelişimi 

 
Avrupa’da gayrimenkule dayalı menkul kıymetleştirmenin gelişiminin 

ABD’dekinin aksine oldukça yavaş olduğu görülmektedir. Bunda; yasal düzenlemelerin 
ve borçlunun rızası olmadan kredi alacağının devrine olumlu bakılmaması, ipotekli 
kredilerin değişken faizli olması, hükümet teşviklerinin olmamasının yanında, ihtiyacı 
karşılayan konut finansman sistemlerinin mevcut olması önemli rol oynamıştır 
(Dalaman, 1998, s. 63). 
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İpotek kredilerinin ikinci el piyasaları gelişmediğinden, ipotek kredilerinden 
oluşturulan topluluğun likiditesi de az olmaktadır. İpoteğe dayalı menkul kıymetler 
sayesinde (Dalaman, 1998, s. 64); 

- İpotek piyasalarının sermaye piyasalarına entegrasyonu hızlanmış, 
- İpoteklerin likiditesi artmış, 

- Kurumlar karşılaştıkları riski menkul kıymetleştirme ile azaltma ve ek kaynak 
yaratabilme imkanı elde etmişler, 

- Yatırımcı tabanı genişletilmiş, 
- İpoteğe dayalı türev ürünlerin gelişmesi ile ikincil piyasalarda artan rekabet ve 

etkinliğin meydana gelmesi sağlanmıştır. 
Uzun vadeli yatırım yapan kuruluşlar, ipoteğe dayalı menkul kıymetleri ipotek 

kredisi gruplarına tercih ederler. Bunun nedeni, ikincil piyasada ipoteğe dayalı menkul 
kıymetler piyasası çok gelişmiştir. Menkul kıymet, istendiğinde düşük spread ile ve 
kolayca satılabilir. 

İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 
İpoteğe dayalı menkul kıymetlerin (Mortgage Backed Security-MBS) 1970 

yılında piyasaya sürülmesi, ikincil piyasaların bugünkü hacmine ve düzeyine 
ulaşmasına katkıda bulunacak gelişmelerin ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. İpoteğe 
dayalı menkul kıymetler, ipotek kredisi ihraç eden kuruluşlar tarafından, yeni ipotek 
kredileri için gerekli fonu temin etmek amacıyla da çıkarılmaktadır. İpoteğe dayalı 
menkul kıymetlerin ortaya çıkışı 4 faktöre bağlamaktadır (Tantan, 1996, s. 48); 

a- Enflasyonun ve faiz oranlarının dalgalı bir seyir izlemesi, 
b- Mevzuatta,  ipoteğe  dayalı  menkul  kıymetleştirmeyi  kolaylaştırıcı  şekilde 

değişikliklere gidilmesi, 
c- Ekonomik büyümenin artması, 

d- Hükümetin, çeşitli kurumlar kurması ya da kurulmasına zemin hazırlaması. 
İpoteğe dayalı menkul kıymetlerin işleyişini çeşitli tip, vade ve faiz oranlarında 

düzenlenen ipotek kredilerinin, tasarruf ve kredi bankaları, ticari bankalar ve ipotek 
bankaları tarafından, ipotek kredilerini düzenleyen kurumdan satın alınması yoluyla ya 
da belirtilen kurumların kendi düzenledikleri benzer vadelerdeki ipotek kredilerinden 
oluşturulan ipotek havuzunun menkul kıymetleştirilmesi ve havuzu temsil eden 
kağıtların yatırımcılara satılması şeklinde tanımlanabilir. Örneğin, havuz 10 yıl vadeli 
ipotek kredilerinden oluşuyorsa ve herhangi bir yatırımcı bu havuza % l oranında 
yatırım yaptıysa, 10 yıl boyunca ipotek kredilerinin toplam anapara ve faiz ödemelerinin 
% l’ini almaya hak kazanacaktır (Kidwell ve Peterson 1990, s. 540). 
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Tablo 2: Global Menkul Kıymetler Piyasası 

 
İpoteğe dayalı menkul kıymetler ile yatırımcıya belli sayıda ipotekten oluşan 

havuzun geri ödenmeme riskinin hesaplanması imkanı tanınmaktadır. Tek bir ipoteğin 
geri ödenmeme riskini hesaplamak için yeterli veri elde olmamasına rağmen, ipotek 
havuzu içinde belli tip, vade ve faiz oranına sahip bir çok ipoteğin bulunması, 
yatırımcılara geri ödenmeme riskini hesaplamak açısından yeterli veri sunmaktadır. 

İpoteğe Dayalı Ödeme Aktarmasız Menkul Kıymetler (Mortgage Pay 
Through Securities - Pay Through Bonds) 

Bu modelde aktifteki söz konusu varlık (menkul kıymete konu olan) bilançoda 
kalmakta ve bu varlıklardan oluşturulan havuza dayanarak menkul kıymet ihraç 
edebilmektedir. Bu kıymetler, artık ihraç eden kurumun finansal tablosunda borç kalemi 
olarak gözükmektedir (Uludağ ve Arıcan, 1999, s. 59). 

Teminatlı İpotek Yükümülükleri (Collateralized Mortgage Obligations - 
CMOs) 

1983 yılında Freddie Mac tarafından geliştirilen teminatlı ipotek yükümlülükleri, 
MBS’lerle ilgili erken ödeme risklerini azaltmak amacıyla oluşturulan bir menkul 
kıymet türüdür. Bu menkul kıymetler, ipotek kredi grubu ya da MBS portföyü, veyahut 
her ikisine de dayanarak ihraç edilebilirler. MPS portföyüne dayalı olarak ihraç 
edildiklerinde nakit akımları, dayandıkları ipotek kredi gruplarından sağlandığından, 
türev menkul kıymetler olarak da adlandırılmaktadırlar. 

Nakit akımları, dayandıkları ipotek kredi grubundan sağlanmakta, gelirleri ise bu 
dayandıkları guruptan farklı olmaktadır. CMO’ların dayandıkları ipotek grubundan ya 
da MBS’lerden sağlanan nakit akımları, CMO sahiplerine önceden belirlenen kriterlere 
göre dağıtılır. Teminatlı ipotek yükümlülüklerinin faiz oranları ise, dayandıkları ipotek 
kredi grupları ya da MBS’lerden farklılık gösterir. Faiz ödemelerinde tahvil serileri 
oranında öncelikli bir dağıtıma gidilir. “Örneğin A ve B serisi tahviller, ipotek destekli 
menkul kıymetlerden gelen faizin 1/3’ü A serisine, 2/3’ü B serisine ödenmektedir. Faiz 
ipotek destekli menkul kıymetler %12 öderse, A serisi tahvil sahibine %4, B serisine 
%8 faiz ödenecektir (Fabozzi ve Modigliani, 2003, s. 24). Bu da yatırımcılar için cazip 
olmaktadır. 
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Teminatlı ipotek yükümlülükleri, ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin vade 
belirsizliğini azaltırlar. Teminatlı ipotek yükümlülüklerinde farklı vadeli tahvil sahibi 
grubu bulunmaktadır. Erken ödemeden kaynaklanacak riski, farklı tahvil grupları 
arasında yaydığından, oluşabilecek erken ödeme riskini azaltır. Ancak tam olarak 
ortadan kaldırmaz. CMO’lar yüksek getiri ve kredibiliteye sahip olmasına karşılık 
oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir. Genellikle sigorta şirketleri, emeklilik fonları, 
portföy yönetim şirketleri, yatırım fonları gibi kurumsal tasarruf, yatırım ve finansman 
kuruluşları tarafından rağbet görmektedirler. 

Grafik 2: Tüm CMO piyasalarında Ödenmemiş Yaklaşık Borç Tutarı 

 
Mortgage piyasasında yaşanan olumsuz gelişmelerle birlikte gündeme gelen CDO 

(Collaterelized Debt Obligations-Teminatlandırılmış Borç Yükümlülükleri) piyasasında 
toplam ihraç bedeli 2008 Ocak itibarıyla toplam 11 trilyon 710 milyar USD’dir. 
CDO’ların temelini oluşturan teminatların dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

 
Tablo 3: CDO Teminatlarının Dağılımı 

 
 
Mortgage piyasasında yaşanan kriz sonrasında; RMBS (Residential Mortgage 

Backed Security-Konut Mortgage İpoteklerine Dayalı Menkul Kıymet), CMBS 
(Commercial Mortgage-Backed Securities-Ticari Mortgage İpoteklerine Dayalı Menkul 
Kıymetler), CMOs, ABS (Asset Backed Securities-Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler), 
CDOs ve ağırlıklı olan yapılandırılmış finansman teminatlarına dayalı CDO ihraçları 
2005 yılında toplam ihracın %65’i iken 2008 Ocak ayında %40,4 oranına gerilemiştir. 
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Grafik 3:  Global CDO Piyasası İhraç Verileri ve Gelişimi 

 
CMO’ların yapısında dört çeşit tahvil bulunmaktadır (Teker, 2000, s. 49-51). Bu 

tahviller genelde A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı ve Z sınıfı olarak adlandırılır. Bu tahvillerden 
A sınıfı en kısa vade yapısına sahiptir. Dayandıkları ipotek kredisi grubundan sağlanan 
getirilerden periyodik faiz ödemesi alır. Z sınıfı tahvil grubu ise diğer tahvil grupları itfa 
edildikten sonra periyodik faiz getirisi elde eder. CMO’yu yöneten kurum tarafından, 
dayanılan ipotek kredi gruplarının faiz ve ana para toplamı geri ödeme tutarı tahsil 
edildiğinde, bu elde edilen tutar, ilk önce A sınıfı tahvillerin itfasında kullanılır. Bu grup 
tamamen itfa edildiğinde elde edilen ipotek kredi geri ödemeleri B sınıfı tahvillerin 
itfasında, bu guruptan sonra da C sınıfı tahvillerin itfasında kullanılır. En sonda da, Z 
sınıfı tahvil itfa edilir. Faiz ödemesi her dört serideki menkul kıymet sahiplerine de 
yukarıda belirtilen özelliklere göre yapılır. 

 
Şekil 1: CMO Seri Ödemeleri 
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CMO’ların Özellikli Seri (Sınıf) Çeşitleri: 
Faiz biriktirmeli borçlanma senetleri, CMO kalanları ve Değişken faizli CMO’lar 

olmak üzere üçe ayrılmaktadır. 

a. Faiz Biriktirmeli Borçlanma Senetleri: Bu sınıflara, önceki sınıflar itfa 
olmadan anapara ve faiz ödenmemektedir. Kuponsuz tahvillere, faiz oranlarının 
geciktirilmiş olması nedeniyle, benzerlik göstermekte ve erken ödeme riskinden 
korunmak isteyen yatırımcılar için de cazip bir menkul kıymet türü olmaktadırlar. 

b. CMO Kalanları: CMO’ların dayalı oldukları ipotek kredisi grubu veya 
MBS’lerden elde etmiş oldukları nakit akımlarının (yani gelirlerinin) yapacakları faiz 
ödemeleri, anapara geri ödemeleri ve idari harcamaları gibi giderlerinden fazla olması 
halinde, artan nakit akımları, CMO bakiyeleri (CMO residual amounts) olarak 
adlandırılır (Teker, 2000, s. 51). Bu bakiye, menkul kıymet ihraç eden kuruluşun 
kazancıdır. Bakiyenin meblağı erken ödemelere bağlı olarak değişir. Faiz oranlarındaki 
olası değişim senaryolarına göre hesaplanan  muhtemel  nakit  akımı,  bakiye  değerinin 
hesaplanmasında esas alınır. 

c. Değişken Faizli CMO’lar: Değişken faizli sınıfların ihracı ilk kez 1986 yılında 
yapılmıştır. Değişken faizli CMO’lar, diğer değişken ve sabit faizli menkul kıymetlere 
göre daha fazla getiri sağlarlar. Değişken faizli CMO’lar, farklı yapılarda ihraç 
edilebilir. 

Kontrollü Amortize Edilen Tahviller (Planned Amortisation Class Bonds - 
PACs) 

Tipik CMO yapısından iki nedenden dolayı farklılık gösterirler (Bruggeman ve 
Fisher, 2005, s. 558). Bu farklardan birincisi, dayandıkları ipotek kredisi erken 
ödemelerine karşı bir teminat olması ve nakit akışlarının düzenli olmasını sağlayacak 
bir fon oluşturulmasıdır. İkincisi ise, tüm sınıflara anapara aynı anda ödenir. Bu tür 
menkul kıymetlerde, nakit akımları kesin olarak planlandığından, nakit akımı 
belirsizliği yüzünden ipotek piyasalarını cazip bulmayan yatırımcıları da bu piyasaya 
çekebilir. 

Amortisman Yapıları Belirlenmiş Tahviller (Target Amortisation Class – 
TAC) 

Bir de CMO’nun yeni bir türevi olarak “Amortisman Yapıları Belirlenmiş 
Tahviller” bulunmaktadır. Bu tahvillerle, bazı kurumsal yatırımcılar geri çağrılma ve 
temdit risklerine karşı aynı anda korunmak isterken, bazıları da sadece bir riske karşı 
korunmayı talep ederler. Örneğin geri çağrılma riskine karşı korunmak isteyenler için 
TAC ortaya çıkmıştır. Ters TAC’ler ise sadece temdit riskine karşı korunmak isteyenler 
için geliştirilmiştir. 

Herşeye rağmen CMO’ların erken ödeme riskini yok etmediği, sadece bu riski 
yeniden dağıttığı gözden kaçmamalıdır. Tabii bu risk, CMO serilerine göre 
azalabilmektedir. 

İpoteğe Dayalı Ödeme Aktarmalı Menkul Kıymetler (Mortgage Pass 
Through Securities - MPSs) 

İpotekten geçen menkul kıymetler , ipoteklerin bir havuzda toplanıp ipoteklerden 
kaynaklanan faiz ve anapara nakit akımlarının satılması amacıyla oluşturulmuştur. İlk 



 
 

E. Eroğlu / İşletme Araştırmaları Dergisi 2/4 (2010) 19-38 

 28 

kez 1970 yılında, Ginnie Mae garantisi ile ihraç edilen MPS’ler, İDMK türleri içinde en 
çok kullanılan menkul kıymet türüdür (Hepşen, 2005, s. 38). Tek tek ipotek kredilerine 
yatırım yapılması yerine, tek bir ipotek grubuna yatırım yapılarak çeşitlendirme yoluyla 
riskin azaltılması sağlanmaktadır. Yatırımcı tek bir ipoteğe yatırım yaptığı zaman 
sistematik ve sistematik olmayan risk ile karşılaşmaktadır. Sistematik risk, kredi alan 
kişinin herhangi bir nedenden dolayı almış olduğu krediyi geri ödeyememesi; sistematik 
olmayan risk ise, kredi alan tarafın bu ipotek kredisini erken geri ödemesi riski 
olmaktadır. 

Bu menkul kıymetlerin bünyesi, birçok türdeki ipotek kredisinin menkul 
kıymetleştirilmesine uygundur. Başta klasik ipotek kredileri, daha sonrada artan tutarlı 
ipotek kredileri menkul kıymetleştirilmiştir. İpoteğe dayalı menkul kıymetlerin 
dayandığı ipotek kredisi grupları, birkaç ipotek kredisinden meydana gelebileceği gibi, 
birkaç bin ipotek kredisinden de meydana gelebilir. Bu iki durumda da portföy 
çeşitliliğine sahip olmaktadır. İpotekten geçen menkul kıymetlerin (MPS), nakit 
akımlarının miktar ve zamanı, dayandıkları ipotek kredisi grubunun miktar ve 
zamanından farklılık göstermektedir. İpotek kredisinin geri ödemelerinin bir bölümü 
hizmet, servis gibi ücretlere gittiğinden, bunlara dayanılarak çıkarılan ipotekten geçen 
menkul kıymetlerin nakit akımları, dayandıkları ipotek kredi grubunun nakit 
akımlarından daha azdır. 

İpotek kredisini alan taraf genelde, ipotek kredi geri ödemelerini her ayın ilk günü 
yapmaktadır. Bunlara dayanılarak çıkarılan ipotekten geçen menkul kıymet sahiplerine 
geri ödemelerin aktarılması, izleyen günlerde gerçekleşir. İpotekten geçen menkul 
kıymetlerin türlerine göre, ödemelerin yapılmasında geçen gün sayısı farklılık gösterir. 

İpotek kredisi düzenleyen veya düzenlenmiş olan ipotek kredilerini satın alan 
kurumlar, ipotek kredisinin geri ödemelerinden hizmet, garanti ve diğer ücretleri 
düştükten sonraki kalan meblağı, menkul kıymet sahiplerine aktarmaktadırlar. İpotekten 
geçen menkul kıymet sahiplerine geri ödemeler transfer edildikçe bu menkul kıymetin 
bakiyesi azalacaktır. İpotek kredisi sahipleri, ipotek kredisinin geri kalan kısmını 
vadesinden önce ödeme hakkına sahip olmalarından dolayı, ipotek kredilerinin nakit 
akımları kesin olamamak-tadır. Bu erken ödeme hakkı kullanıldığında, ipotekten geçen 
menkul kıymetler vadelerinden önce itfa edilecektir. Bundan dolayı ipotekten geçen 
menkul kıymetlerin nakit akımları da kesin olamamaktadır. İpotekten geçen menkul 
kıymetlerin nakit akımlarındaki bu belirsizlik erken ödeme riski olarak adlandırılmıştır. 
İpotekten geçen menkul kıymetlerin erken ödeme riski altında olması getiri ve 
fiyatlarına da yansır. Bu menkul kıymetler erken ödeme riski taşımalarına rağmen 
yüksek kredi değerlemesine sahiptir. Bundan dolayıda pek çok yatırımcı bu menkul 
kıymetleri şirket tahvillerine göre tercih etmektedir. 

İpotekten geçen menkul kıymetler , özel kesim tarafından ihraç edilen ve kamusal 
kurumlar tarafından ihraç edilen ipotekten geçen menkul kıymetler olarak ikiye 
ayrılmaktadır. İpotekten geçen menkul kıymetler, kendilerini ihraç eden kurumlara göre 
farklı nitelendirilmektedir. Özel kesimin ihraç ettiği ipotekten geçen menkul kıymetlere 
klasik ipotekten geçen menkul kıymetler, kamusal kurumların ihraç ettiklerine de 
kurumların ihraç ettiği ipotekten geçen menkul kıymetler denilmektedir. 
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Tablo 4: MPS’lere İlişkin Bazı Temel Özellikler  

Menkul 
Kıymet 
Türü 

 
Garanti 

Min. 
Yatırım 
Tutarı 

 
Ödeme Tarihi 

GINNIE 
MAE I VE 

II 

Faiz ve anaparanın tam 
ve zamanında ödenmesi 

hükümetin garantisi 
altındadır. 

 

25.000$ 

Ginnie Mae I için her ayın 
15’i, Ginnie Mae II için her 

ayın 20’si 

FANNIE 
MAE 

Faiz ve anaparanın tam 
ve zamanında ödenmesi 

Fannie Mae’nin 
garantisi altındadır. 

 
1.000$ 

 
Her ayın 25’inde 

FREDDIE 
MAC PC 

Faiz ve anaparanın tam 
ve zamanında ödenmesi 
Freddie Mac’in garantisi 

altındadır. 

 
1.000$ 

 
Her ayın 15’inde 

FREDDIE 
MAC 

GOLD PC 

Faiz ve anaparanın tam 
ve zamanında ödenmesi 
Freddie Mac’in garantisi 

altındadır. 

 
1.000$ 

 
Her ayın 15’inde 

Kaynak: Hepşen, 2005, s. 95 

Gayrimenkul İpotek Yatırım Aracı (Real Estate Mortgage Investment 
Conduits-REMICs) 

Gayrimenkul ipotek yatırım araçları, CMO’ların yeni bir versiyonu olup çoğu 
zaman CMO ve REMIC yatırım araçları birbirinin yerine kullanılabilmek-tedir. REMIC 
kavramı ilk kez 1986 yılında çıkartılan ABD Vergi Reformu Yasası’nda kullanılmıştır1. 
İpotek kredilerinden alınan faizleri, borç olarak nitelendiren CMO’ların yatırımcılarına 
aktarılması sırasında ihraççı kurum vergilendirme sorunu ile karşılaşmış ve REMIC 
olarak adlandırılan araçlar ile bu soruna çözüm getirmiştir. Yeni yasa ile birlikte, ipotek 
kredilerinin menkul kıymetleştirilmesi sürecinde, portföyünde sahip olduğu ya da 
devraldığı ipotek kredilerinden oluşan bir ipotek havuzu bulunan kurumlar, 
gayrimenkul yatırımlarına aracılık eden kurumlar olarak sayılmışlar ve bu kurumlar 
tarafından ihraç edilen CMO’lar, ödeme aktarmalı yapıda olduğu gibi, varlıkların satışı 
olarak nitelendirilmişlerdir. Böylece, REMIC yapısıyla ihraç edilen CMO’lara sadece 
yatırımcı düzeyinde vergilendirme yapılmakta, ihraççı kurum vergiye tabi 
olmamaktadır. Yasa gereği ipotek dışındaki teminatlarda kullanılmayan REMIC’ler, 
ipotek kredilerinin CMO yapısı ile menkul kıymetleştirilmelerinde avantajlı bir vergi 
sınıfı oluşturulmaktadır. 

 

                                                
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Estate_Mortgage_Investment_Conduit 
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Grafik 4: Ginnie Mae REMIC Piyasası Gelişimi 

 
Getirisi Ayrılan İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (Stripped Mortgage 

Backed Securities – SMBSs) 
Getirisi Ayrılan İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler (Stripped Mortgage - Backed 

Securities - SMBS), ipotek kredilerinin biraraya toplanmasıyla oluşturulan ipotek 
gruplarına dayalı olarak ihraç edilen türev menkul kıymetlerdir. İlk kez 1986 yılında 
Fannie Mae tarafından ihraç edilmiştir2. SMBS’ler, MBS’lerin nakit akımlarının farklı 
bir şekilde dağıtılmasından oluşmuştur. Bu menkul kıymette nakit akımlarının dağıtımı, 
ihraç edilen menkul kıymetin satışı sırasında belirtilen niteliklerine göredir. 

SMBS’ler de ihraç edilen her sınıf ayrı bir özelliğe sahiptir. Yalnız teminatlardan 
gelen faizlere dayanılarak ihraç edilen sınıfa karşılık diğer sınıf, sadece anapara 
dönüşlerine dayalı olarak ihraç edilir. SMBS’ler asimetrik getiri özelliği taşıdıklarından 
erken ödeme ve faiz oranlarındaki değişmelere son derece duyarlıdır. “Piyasa faizleri 
düşerken ve teminattaki erken ödemeler artınca SMBS’nin geri dönüşü, teminattaki 
anapara nakit akımlarının beklenenden erken geri dönmesi nedeniyle hızlanmıştır. Tam 
tersi şekilde teminatların faiz akımına dayanılarak çıkarılan SMBS’ler, erken anapara 
ödemelerinin azalması sonucu faiz akımlarının artması nedeniyle (piyasa faizi artınca) 
azalan piyasalar özellikleri göstermekte, faizler düşerken geri dönüş hızlanmaktadır 
(Uludağ ve Arıcan, 1999, s. 62). SMBS’nin sadece teminattan kaynaklanan nakit 
akımlarına dayanarak ihraç edilmiş türünde artan piyasalar özelliği bulunmaktadır. 

SMBS’lerin ihracı, değişik şekillerde olabilir. 1986 yılında sentetik kuponlu 
ödeme aktarmalı menkul kıymet ihraç edilmiştir. Bu menkul kıymetler, dayandıkları 
ipotek kredilerinin faiz ve anaparalarından sabit oranlar belirlenip buna göre ihraç 
yapılmıştır. 1987 yılında yalnız faize dayalı ve yalnız anaparaya dayalı menkul 
kıymetler ihraç edilmiştir. Bunlardan birincisi, dayandığı ipotek kredisinin geri 
ödemeler sadece faizden, ikincisi ise sadece anaparadan pay almaktadırlar. Bir diğer 
SMBS çeşidi de CMO Strip’leridir. CMO Strip’leri, CMO içerisinde bir seri olarak 
sadece anapara nakit akımlarına dayalı ihraç edilmektedir. 
                                                
2 http://www.financialpolicy.org/fpfprimermbs.htm 
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Yukarda genel özellikleri verilmiş ve belirli türleri açıklanmış olan Getirisi 
Ayrılan İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin (SBMS) belirgin özellikleri şunlardır: 

- SBMS’ler ipotek kredisi grubuna dayalı olarak ihraç edilirler. 

- Dayanılan ipotek grubundan elde edilen faiz ve anaparalar, SMBS sahiplerine 
önceden belirlendiği üzere eşit olmayan şekilde dağıtılırlar. 

- SBMS türlerinden sadece anaparalı olanlar, faizlerle ters orantılı kazanç 
sağlarlar. Sadece faizli olanlar ise, faizler düşerken aynı yönde, faizler yükselirken 
belirli aralıklarda (range) aynı yönde ve diğer oranlarda ters yönde hareket ederler. Bu 
özellikleri korunmaya (hedging) imkan tanır. 

- Potansiyel risk ve getiri oranları yüksektir. 
- Piyasa faiz oranlarına karşı çok hassastırlar. 

- SBMS’lerin faiz ve anaparaları dayanılan ipotek grubundan bağımsız olarak 
yapay olarak belirlenir. 

Yapay Getirili Menkul Kıymetler (Synthetic-Coupon Pass Through 
Securities) 

Getirisi ayrılan menkul kıymetlerin ilk türü olan sentetik kuponlu ipotekten geçen 
menkul kıymetler , piyasada faiz oranlarının yükseleceği ya da düşeceği beklentisinde 
olan yatırımcılar gözönüne alınarak piyasaya sürülmüş ve faiz oranlarının dalgalı 
olduğu ya da dalgalı olmasının beklendiği ortamlarda etkili bir ipoteğe dayalı menkul 
kıymet türüdür. 

Bu amaçla havuza alınan ipoteklerin faiz oranlarından farklı olarak, suni olarak 
oluşturulan iki tür faiz oranlı sentetik kuponlu ipotekten geçen menkul kıymetler 
oluşturulmuştur. Faiz oranlarının gelecekte artacağı beklentisinde olan yatırımcılar, 
yüksek faiz oranına sahip menkul kıymeti tercih edecektir. Çünkü, yükselen faiz 
oranları karşısında, daha önce kararlaştırılmış ipotek kredisi oranları değişmeyecek, 
yatırımcılar faiz oranlarının yükselmesi karşısında ipotek kredisi geri ödemeleri normal 
seyriyle devam ettirecektir. Bu durum, erken geri ödemelerin hızını azaltacak, böylece 
anapara tutarı daha uzun sürede azalacak ve yatırımcı daha uzun süre nakit akımına 
sahip olacaktır. Faiz oranlarının düşeceği beklentisinde olan yatırımcılar ise, düşük faiz 
oranlı menkul kıymeti tercih edecektir. Zira, faiz oranları düştüğü durumda, ipotek 
kredisi faiz oranları piyasanın üstünde kalacak ve erken geri ödeme hızı artacaktır 
(Barlett, 1989, s. 392).Yatırımcı daha kısa sürede getirisini artıracaktır. 

Yalnız Faiz-Yalnız Anapara Ödemeli Menkul Kıymetler (Interest Only / 
Principal Only Pass Through Securities – IOs / POs) 

Yalnız faiz yalnız anapara ödemeli ipoteğe dayalı menkul kıymetler, 1987 yılında 
piyasaya sürülen ve havuzdaki ipotek kredilerinin yalnız faiz ödemelerinin bir sınıfa, 
yalnız anapara ödemelerinin diğer bir sınıfa tahsis edildiği bir ipoteğe dayalı menkul 
kıymet çeşididir (Uludağ ve Arıcan, 1999, s. 62). 

Yalnız faiz-yalnız anapara ödemeli ipoteğe dayalı menkul kıymetler faiz 
oranlarında meydana gelen değişimlere, fiyat değişimleri ile tepki göstermekte-dir. 
Yalnız anapara ödemeli menkul kıymetlerin fiyatı, faiz oranları ile ters yönde değişim 
gösterirken, yalnız faizli ödemeli menkul kıymetlerin fiyatı faiz oranları ile aynı yönde 
değişim göstermektedir. Faiz oranlarının yükseldiği dönemlerde, yalnız anapara getirisi 
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ayrılan menkul kıymetin fiyatı düşecek, buna karşılık yalnız faiz getirisi ayrılan menkul 
kıymetin fiyatı yükselecektir. Çünkü, yükselen faiz oranları erken geri ödeme riskini 
azaltacak, böylece nakit akımlarının ömrü uzayacaktır (Bruggeman ve Fisher, 2005, s. 
531). 

İpoteğe Dayalı Tahviller (Mortgage Backed Bonds – MBBs) 
İpoteğe Dayalı Tahviller, normal bir tahvilin tüm özelliklerini göstermelerine 

rağmen, ipotek kredilerinden oluşan bir teminata sahip olduklarından diğer tüm 
tahvillere göre daha üstün bir özellik gösterirler. Bu tahviller, dayandıkları ipotek 
kredilerinin nakit akımlarından tamamen bağımsız bir nakit akımına sahiptirler. 

İpoteğe Dayalı Tahvilleri ihraç eden kurum, tahvil sahiplerine geri ödemeleri 
yapamadığı dönemlerde, teminatlı olan ipotek kredilerini satarak yükümlülüklerini 
yerine getirmektedir. İpotek kredilerinden oluşan teminatlar, tutar olarak ihraç edilen 
tahvillerin tutarından daha fazladır. Teminat yüzdesi, dayanılan ipotek kredilerinin 
niteliklerine göre belirlenmektedir. Kamusal kurumlar tarafından, ipotek grubuna 
sigorta yapılması ya da belirlen en standartları taşıması halinde teminat yüzdesi 
düşüktür. Aksi durumda bu yüzdenin %200 gibi yüksek bir rakama çıkması beklenir. 
İhraççılar tarafından yüksek teminat grubu oluşturulduğunda derecelendirme kuruluşları 
tarafindan bu menkul kıymetlere AAA derecesi verilmektedir. AAA derecesi alan 
ipoteğe dayalı tahvillerin faiz oranları, aynı koşulları taşıyan diğer tahvil çeşitlerine göre 
daha düşüktür (Uludağ ve Arıcan, 1999, s. 58). Bu menkul kıymetlerin teminatları 
nedeniyle kredi risklerinin düşük olması yatırımcılar açısından cazip olmaktadır. 

MBB’lerde vade yapıları diğer tahvillerle aynıdır. Vadeler 5-12 yıl arasında 
değişmekte ve itfalar dönem sonunda yapılmaktadır. 

SONUÇ 
Bir konut finansman sistemi olarak mortgage’ın doğrudan konut kredisi 

sisteminden farkı, fonlama açısından kendine yeterli olması ve sistemin kendini 
besleyebilmesidir. Mortgage sisteminde bankalar ve yetkili diğer finansal kuruluşlar, 
ipotek karşılığı verdikleri krediler için havuzlar oluşturulur. Bu havuzlara, tüketiciler 
tarafından yapılacak anapara ve faiz geri ödemeleri karşılığında düzenlenen menkul 
kıymetler, sermaye piyasalarında yatırımcılara arzedilerek toplanan fonlar yeniden 
konut kredilerine dönüşür.  

Düzenlenmiş olan ipotek kredilerinin biraraya toplanması suretiyle oluşturulan 
ipotek havuzuna dayalı olarak ihraç edilen menkul kıymetlere ipoteğe dayalı menkul 
kıymetler (Mortgage Backed-Securities - MBS) denilmektedir. İpoteğe dayalı menkul 
kıymetler, ödeme aktarmalı ve ödeme aktarmasız menkul kıymetler olarak iki türe 
aytılmıştır. İpotek kredisi düzenleyen veya düzenlenmiş olan ipotek kredilerini satın 
alan kurumlar, ipotek kredisinin geri ödemelerinden hizmet, garanti ve diğer ücretleri 
düştükten sonraki kalan meblağı, menkul kıymet sahiplerine (yatırımcılara) 
aktarmaktadırlar. İpotekten geçen menkul kıymet sahiplerine geri ödemeler transfer 
edildikçe bu menkul kıymetin bakiyesi azalacaktır. İpotekten geçen menkul kıymetler , 
özel kesim tarafından ihraç edilen ve kamusal kurumlar tarafından ihraç edilen 
ipotekten geçen menkul kıymetler olarak kendi arasında da ikiye ayrılmaktadır. 

Menkul kıymetleştirme ise, bir işletmenin (kredi veren kurum) bilançosunda yer 
alan likit olmayan alacaklarının benzer nitelikte olanlarını bir araya toplayarak, 
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kendisinin ya da bu amaç doğrultusunda kurulmuş olan bir kurumun (özel amaçlı 
kurum) vasıtasıyla sermaye piyasalarına, bu alacak havuzuna dayalı menkul kıymet 
ihraç etmesi ve ödemelerin bu havuzdaki alacakların geri ödemeleriyle finanse 
edilmesidir. Oluşturulan bu süreç; likit olmayan ancak belirli bir getiri sağlayan 
varlıkların, alınıp satılabilir menkul kıymetler şekline dönüştürülmesi olarak da ifade 
edilebilir. 

Özetle, yukarıda detayları incelenen ikincil piyasa enstrümanlarının her biri, 
yatırımcı profillerine ve zamanla oluşan ihtiyaçlara göre şekillenmişlerdir. Örneğin, 
birbirinin yerine kullanılabilecek kadar benzer özellikler arzeden ürünlerde, vergi 
sorunu nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek amaçlı yeni bir türev ürün ortaya 
çıkartılmıştır. Yine, bu ikincil piyasa ürünleri yakın zamana kadar her ne kadar riski az 
olarak görülse de, piyasada faiz oranlarının artacağı ya da düşeceği beklentisinde olan 
yatırımcılara göre de şekillendirilmiştir. 

Yukarıda detaylıca incelenen, dünyada ve özellikle ABD’de uygulanan ikincil 
piyasa ürünleri aslında yatırımcılarına çok büyük getiriler kazandırmışlar, çok sayıda 
kredi kuruluşunun kredi hacimlerinin ve dolayısıyla aktif büyüklerinin artmasını 
sağlamışlardır. Ancak bugün görülmektedir ki bahsi geçen ipotek güvenceli bu ürünler, 
içerisinde birçok riski barındırmaktadırlar. Bu nedenle, yaşanan bu global krizden 
önemli dersler çıkartılmalı ve bir daha bu tür krizlerin yaşanılmasına engel olunmalıdır. 
En önemli önlem de, daha en başta kredi verilmesi esnasında alınmalıdır. Kredi 
vermede benimsenen; Emniyet, Seyyaliyet ve Verimlilik ilkelerine uyulmalıdır. 
Sonrasında da menkul kıymetleştirme yapılacak havuzun ve yapan kurumun rating’i en 
doğru şekilde hesaplanmalı ve açıklanmalıdır. Bununla beraber, yatırımcı boyutunda da 
riskli ürün ile riski daha az olan ürün arasında tercih yapılırken, tek kıyas unsurunun 
getiri olması gereklidir. Tüm bunlar göz önüne alındığında, yine de piyasalarda en 
önemli yatırım araçlarından birisi mortgage ikincil piyasa ürünleri olmaya devam 
edecektir. 
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The most important component in the property industry is financing. In the housing  
industry where there is a  high demand and low offer, the housing financing systems 
and resources, other  than the traditional approaches must be used more efficiently. The 
most widespread form of this is “Mortgage Financing Method”. This is a process which 
begins by obtaining long term housing loans wherein a mortgage is established on the 
houses which are pursued by natural entities for a purchase. In this process, the house 
ownership rate increases thanks to reducing interest rates in the primary markets, and 
through converting the loans granted by loan institutions into securities, the loan granted 
institutions raise a new financing, in addition to conventional funding resources. 
Thereby, the funds raised in the secondary markets through the investors are returned to 
the industry as loans. While many people are now house owners, many other investors 
have the opportunity to raise revenue.   

In other words, within the mortgaged housing financing with this mechanism, in fact 
there are many corporations or institutions. Such corporations or institutions generally 
are faced by us in developed countries as state supported entities.  In addition to their 
existence in the industry as a supervisor and organizer, they can also appear as market 
contributor.  
Considering the global practice, it can be said that in the secondary markets, many 
mortgaged securities are offered to investors and they attract quite a demand. The 
secondary market entities existing particularly in the USA for long years were referred 
to in this study extensively.  
The securities issued on the basis of a mortgage pool formed by means of collecting the 
issued mortgage loans are called as Mortgage Backed Securities (MBSs). The mortgage 
backed securities are divided into two, namely, pass-through and pay-through.  The 
institutions organizing the mortgage loan or buy organized mortgage loans transfer the 
amount outstanding after setting off the service, guarantee or other fees from the 
mortgage loans repayments, to the security owners (investors). The balance of this 
security would drop as the repayments are transferred to security owners after a 
mortgage. As the mortgage repayments are transferred to mortgage pass through 
security owners, the  balance of the security would drop.  Mortgage pass through  
securities are divided into two, namely, the ones issued by private sector, and the ones 
issued by public sector.  

Securitization is issuing by the institution itself or through a special purpose institution 
established for this purpose of securities backed by a credit pool by means of compiling 
its non-liquid receivables of similar nature in the balance sheet of the (loan awarding 
institution) and refinancing of the payments   by means of repayment of the receivables 
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in the pool. This process could also be defined as transforming the  non-liquid assets, 
which however provide a certain income, into  securities which can be purchased or 
sold. 

Issuing the mortgage backed securities in 1970 in the markets, has pioneered the 
developments which contributed the reaching of the secondary markets to their current 
volume and level (Tantan, 1996, p.8). The functioning of the mortgage backed securities 
may be defined as buying the mortgage loans by deposit or loan banks, commercial or 
mortgage banks from the institution issuing the mortgage loans or by means of 
securitization of the mortgage pool formed by the mortgage loans of similar maturities 
issued by the institutions and selling the papers representing the pool to entrepreneurs. 
For example, in case the pool is formed by mortgage loans of 10 years maturity and if 
any entrepreneur  invested into the pool by 1%, he / she will deserve to receive 1% of 
the principal and interest repayments of the mortgage loans for 10 years (Kidwell and 
Peterson 1990, p. 540). 
In the case of Mortgage Pay Through Securities - Pay Through Bonds, the property in 
the side of assets (subject to the security) remains in the balance sheet, and  the security 
can be issued on the basis of the pool formed by such assets. These assets, are now, seen 
as the items of liabilities in the financial statements (Uludag and Arican, 1999, p.59) 
The Collateralized Mortgage Obligations - CMOs, developed by Freddie Mac in 1983, 
is a form of security which aim to reduce the early repayment risks in relation with 
MBS'. These securities may be backed by mortgage loan group or MBS portfolio or 
both. When they are backed by MBS portfolio, they are also named as derivative 
securities since their cash flows are provided by mortgage loan groups.    

Planned Amortization Class Bonds - PACs, differ from a typical CMO due to two 
reasons (Bruggeman and Fisher, 2005, p. 558). One of those differences is that it is a 
security against the early repayments of the mortgage loan backing them, and forming 
of a fund which will provide regular fund flows. Second is that, the principal is paid to 
all classes simultaneously. In such securities, the cash flows are planned exactly, so, it 
may attract the entrepreneurs who do not consider mortgage markets attractive.  

Target Amortization Class – TAC, is in the market as a new derivative of CMO. With 
these bonds, some corporate entrepreneurs would like to be secured against recall and 
extension risks while some others require to be secured against only one risk. 
Mortgage Pass Through Securities - MPSs are also named as the securities passing 
through a mortgage. They are formed by collecting mortgages in a pool and selling the 
interest and principal cash flows arising out of the mortgages. The MPS, first issued 
through Ginnie Mae guarantee in 1970, is the most common security within the MBSs. 
(Hepsen, 2005, p. 38). Instead of investing on a mortgage loan, the investment is shifted 
to mortgage groups, thereby the risk is reduced by means of applying variation. When 
the investor invests on one mortgage, he/she faces systematic and non-systematic risks. 
Systematic risk is failure of the loan receiver to repay the loan he/she received, due to 
any reason, while non-systematic risk is, the risk of early repayment of a mortgage loan 
by a loan receiving party.   
Real Estate Mortgage Investment Conduits-REMICs, is a new version of CMOs and 
mostly CMO and REMIC may substitute each other. The concept of REMIC was first 
employed in the US Tax Reform Law which was first announced in 1986¹. In the 
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process of transferring the CMOs, considering the interests received out of the mortgage 
loans as liabilities, issuer institution faced the problem of taxation and provided a 
solution to the problem through the tools named REMIC. 

Stripped Mortgage Backed Securities - SMBSs, are derivative securities backed by 
mortgage groups formed through compiling mortgage loans. They were first issued in 
1986 by Fannie Mae¹. The SMBSs are formed by distributing the MBSs in a form 
differing from cash flows. In this security, the distribution of the cash flows depends on 
the qualities specified in the process of security sales.  
Synthetic-Coupon Pass Through Securities: The synthetic coupon mortgage pass 
through securities, that is the first type of the stripped securities, are issued considering 
the entrepreneurs who have expectations of increasing or dropping interest rates in the 
market, and are effective in the fluctuating or expected to be fluctuating interest rates. 
Differing from the interest rates of the mortgages included in the pool for this purpose, 
securities have been formed through synthetic coupon pass through securities which 
have two types of interest  

Interest Only / Principal Only Pass Through Securities – IOs / POs are the forms of 
security issued in the market in 1987 where the interest repayments of the mortgage 
loans in the pool are allocated to a class,  and the principal repayments are allocated to 
another class (Uludag and Arican, 1999, p. 62). It responds to the variations in the 
interest rates   by means of price changes. Principal only securities' prices vary counter-
proportional to the interest rates, while interest only securities’ prices are proportional 
with the interest rates. In the periods where interest rates increase, the price of the 
principal only stripped securities would drop, while that of the interest only stripped 
securities would increase. Because, increasing interest rates would reduce repayment 
risk, whereby the life of the cash flows would increase (Bruggeman and Fisher, 2005, p. 
531). 
Mortgage Backed Bonds – MBBs exhibit the entire properties of a bond, yet they are 
superior to all other bonds since they are secured by mortgage loans. These bonds do 
enjoy a cash flow totally independent from the mortgage loans backing them. In the 
periods the institution issuing these bonds fail repay to the bond owners, it honors its 
obligations through selling the secured mortgage loans.   

To summarize, the secondary market instruments of which details are examined above, 
are formed according to entrepreneur profiles and the requirements forming by the time. 
In the end, the secondary market products applied globally, particularly in the USA, 
provided many credit institutions with a larger loan volume and thereby, with a larger 
asset size. It is however evident today that, the said mortgage backed products do have 
intrinsic risks. Because of this, the global crisis suffered in 2008 must serve as an 
example and similar crises must be prevented.  
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Özet 
Kitle turizm hareketliliği içerisinde yer alan insanların tüketim taleplerinde 

meydana gelen değişim son yıllarda turizm sektöründe ürün çeşitlendirme çalışmaları ve 
klasik turizm ürünü olarak adlandırılan deniz, kum ve güneş üçlemesine alternatif olarak 
ortaya çıkan alternatif turizm türlerinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Değişen talebi 
karşılamak ve bu alanlardaki özel ilgiye sahip turistler içindeki en önemli payı alabilme 
yarışı ile birlikte çeşitli yatırımlar yapılmıştır. Turizm sektöründe ortaya çıkan ürün 
çeşitliliği oluşturma anlamındaki çalışmalarda ürünün kendi başına bir çekiciliğe sahip 
yeni bir ürün olabileceği gibi diğer ürünleri destekleyici özelliğinin de olabileceğini 
belirtmek mümkündür. Çok zengin bir floraya sahip Muğla yöresi aynı zamanda pek 
çok endemik bitki türüne de sahip bir turizm bölgesidir. Klasik turizm ürünü anlamında 
da önemli bir destinasyon olan bölge, aynı zamanda alternatif turizm hareketliliği için 
de çok önemli bir potansiyele sahiptir. Çalışmanın amacı, ürün çeşitlendirme politikaları 
ile eko turizm, çiftlik ve tarım turizmi uygulamaları kapsamında geliştirilen, bu konuda 
örnek olabilecek Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği nitel araştırma yöntemlerinden 
örnek olay metodu ile incelemektir. 
Anahtar Kelimeler: Eko turizm, turizmde ürün çeşitlendirme, alternatif turizm, 
ekolojik çiftlikler 
 

Abstract 
The changes at mass tourism activity within the human consumption demands, in 

recent years in tourism product diversification efforts has caused to emerge alternative 
tourism types as an alternative to the classic tourism product called sea, sand and sun 
trilogy. Various investments were made to meet the demand and get the most important 
share of tourists having special interest in those areas. The studies on product 
diversification in tourism industry indicate that the product itself has an attractive new 
product features as well as supporting other products may also be possible to specify. 
Mugla, which has a very rich flora in the region also has many endemic plant species 
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and is a tourist area. The region which is a very important destination as a classical 
tourism product, at the same time has a very significant potential for alternative tourism 
mobility. The aim of the study is to examine the Pastoral Valley Ecological Farm Life 
which has been developed within the scope of product diversification policy, eco-
tourism, farm and agricultural tourism practices and could be an example on this topic. 
In this study, case study method which is one of the qualitative methods was used. 
Key Words: Ecotourism, diversification of tourism product, alternative tourism, 
ecological farms 

GİRİŞ 
Kitlesel turizm hareketine katılan tüketicilerin, bu hareketlilik içerisinde tekrarlı 

olarak bulundukları ve son yıllarda klasik turizm ürününden turizmin alternatif 
ürünlerine doğru yöneldikleri görülmektedir. Alternatif turizm hareketliliğinde yaşanan 
hızlı bir talep artışı ve buna paralel olarak da alternatif turizm arzının da büyüdüğü ve 
çeşitlendiği gözle görülebilir bir gerçektir. Turizm pazarında yeni ortaya çıkan 
destinasyonlardaki alternatif turizm çeşitlerinin ön planda olması ve eski 
destinasyonlarda da görülen ürün çeşitlendirme aktiviteleri alternatif turizmin gelecekte 
talep yoğunluğunun yüksek olacağını göstermektedir.  

1990’lı yılların başından itibaren yoğun şekilde turistik tüketicilerde klasik turizm 
ürünü olarak adlandırılan deniz, kum ve güneş üçlemesinden, bireysel ve özel ilgi 
gerektiren ürünlere doğru bir yönelme ortaya çıkmıştır. İnsanların güneş altında boş 
vakitlerini öldürmek yerine ulaşım araçlarındaki hız ve konfor sayesinde tatil sürelerini 
birkaç parçaya bölerek ilgi alanlarına yönelik tatile çıkmayı yeğlemeye başlamışlardır. 
Bu yönelişin öncelikle klasik turizm ürününe duyulan tatmin düzeyi, değişik kültürleri 
keşfetme isteği, ülkeler arasındaki mesafelerin kısalması, eğitim ve gelir düzeyindeki 
artış, genel turizm hareketliliği içerisinde ekonomik problemlerini çözmüş üçüncü yaş 
turist profilinin artması, kültürel ve sportif aktivitelere katılma isteği gibi pek çok 
nedeni bulunmaktadır. Değişen bu talep karşısında turizm yatırımcıları da pazardaki 
yerlerini yeniden konumlandırmak amacıyla talebin istekleri doğrultusunda yatırımlarını 
yönlendirmeye başlamışlardır. Ortaya çıkan bu turizm hareketliliğinin adı kitle 
turizmine bir alternatif olarak değerlendirilmesi dolayısıyla alternatif turizm olarak 
adlandırılmaktadır. 

Alternatif turizm bazı araştırmacılar tarafından turizm ürününün çeşitlendirilmesi 
olarak da adlandırılmaktadır (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008). Yine bazı araştırmacılar 
alternatif turizm için özel ilgi turizmi ifadesini de kullanmaktadır (Küçükarslan, 2007; 
Akoğlan-Kozak ve Bahçe, 2009). Turizm sektöründe ürün çeşitlendirme kavramı ne 
şekilde adlandırılırsa adlandırılsın gerçek olan şudur ki; turizm hareketliliğine katılan 
turistlerin tüketim davranışlarının yavaş yavaş değiştiği görülmekte ve bu bağlamda 
yapılacak yeni yatırımların yönünün de alternatif türler yönünde şekilleneceği ortaya 
çıkmaktadır.  

Türkiye, klasik turizm ürünü açısından değerlendirildiğinde dünyanın sayılı 
turistik destinasyonları içerisinde sayılmaktadır. 2009 yılı Dünya Turizm Örgütü 
tarafından yayınlanan verileri incelendiğinde; Türkiye, 2008 yılında dünya turizm 
hareketliliği içerisinde 25 milyar dolar turizm geliri ile dünyanın 8. ve 22 milyon 
ziyaretçi sayısı ile dünyanın 9. en büyük destinasyonudur  (UNWTO, 2009). 2009  yılı 
verilerine göre ise Türkiye; ziyaretçi sayısı bakımından 7. sıraya yükselmiş ve turizm 
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gelirleri açsından da 9. sıradaki yerini korumaktadır (TYD,2010:29). Türkiye’de Kültür 
ve Turizm Bakanlığı ve turizm sektörü sivil toplum kuruluşları ülkenin mevcut 
başarısını korumak ve dünyadaki turizm sektöründeki yeni alternatif eğilimleri takip 
etmek amacıyla bir dizi çalışmalar yapmaktadırlar. Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından hazırlanan öncelikle Eylem Planı 2013, sonra da Türkiye Turizm Stratejisi 
2023’de öngörülen çalışmalarda turizm ürününün çeşitlendirilmesi konusunda ciddi 
hassasiyet bulunmaktadır. 2023 Turizm Stratejisi’nde hedef olarak belirlenen turizm 
çeşitleri; sağlık turizmi ve termal turizm, kış turizmi, golf turizmi, eko turizm ve yayla 
turizmi, deniz turizmi, kongre ve fuar turizmi öncelik olarak sıralanmaktadır. Ayrıca, iç 
turizm pazarında alternatif turizme dayalı ürünler araştırılarak bölgesel ve yerel bazda 
kapasite artırmaya yönelik çalışmaların yapılacağı ve bu değerlerin tanıtım ve 
pazarlamasının yapılacağı ifadeleri yer almaktadır. Bu bağlamda ülkemiz turizminde 
klasik turizm ürününün yanında, alternatif ürünlerinde gelecekte pazarda önemli yer 
tutacağı anlaşılmaktadır (Türkiye Turizm Stratejisi 2023, 2007: 16). 

Çalışma, değişen turist profili ve buna paralel olarak ortaya çıkan alternatif 
yatırımlardan birisi olan eko turizm, tarım ve çiftlik turizmi konsepti ile faaliyet 
gösteren Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği’nin turizm ürünündeki çeşitliliği 
inceleme anlamında örnek bir işletme olması ve turizm ürünündeki çeşitlendirme 
çalışmalarının önemini vurgulamak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öncelikle alternatif 
turizm ve ürün çeşitlendirme kavramı tanımlanmıştır. Sonrasında ise gelecekte sayısının 
daha da artacağı, çevreye ve doğaya duyarlı, doğal doku ve değerleri arayan, şehir 
hayatı içerisinde özlemini çektiği doğal yaşam alanlarını görmek ve yaşamak isteyen 
tüketici kitlesinin beklediği alternatif turizm türlerinden biri olan eko turizm ve çiftlik 
turizmi kapsamında Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği örnek olay yöntemi ile 
incelenmiş ve bulgular rapor haline getirilmiştir.  

KURAMSAL ÇERÇEVE 
Turizm Sektöründe Ürün Çeşitlendirme ve Alternatif Turizm 
Son yıllarda turizmin hareketliliği içinde yer alan tüketicilerin, tüketim 

eğilimlerindeki değişim hem akademik alanda hem de sektörünün profesyonelleri 
tarafından dikkatlice izlenmesi ve irdelenmesi gereken önemli bir konu olarak kabul 
edilmektedir. Turist talebindeki bu değişim, yatırımcıları da yeni turizm ürünü 
çeşitliliğine doğru yöneltmektedir. 

Turizm hareketliliğine katılan turist sayısındaki hızlı artış yeni turizm 
bölgelerinin/destinasyonların ve ürün çeşitlendirme çalışmalarının yapılması 
gerekliliğini zorunlu kılmıştır. Yeni turizm ürün çeşitliliği oluşturmak, destinasyonların 
en önemli politikası durumuna gelmiştir. (Tosun vd., 2003). Bu artış ve çeşitlendirme 
ihtiyacına paralel olarak, arz miktarında da büyük oranda artış meydana gelmiştir. 
Gerçekleşen bu artışlar nedeniyle günden güne turistik ürünlerde çeşitliliği ortaya 
çıkarmaya başlamıştır.  

Turizm sektöründe, insanları seyahate yönelten mal ve hizmetler ile seyahatin 
kendisi, seyahatin hedef bölgesi, hedef bölge içerisindeki bir alan veya bölgelerin 
birleşimi turizm ürünü olarak adlandırılmaktadır (Küçükaltan ve Yıldız, 2009: 1142). 
Bu bağlamda araştırmacılar turizm ürünü kavramını seyahatin bütünü ve seyahat edilen 
bölgeyle açıklamışlardır. Tosun ve diğ. (2003) ise turizm ürününü, turistik tüketicinin 
seyahati boyunca yararlanmış olduğu belli bir coğrafyadaki tüm turistik mal ve hizmet 
üreten ticari işletmelerin ürünleri olarak tanımlamışlardır. Bu tanıma göre ise turizm 
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ürün tüketicilerin seyahatleri esnasında o bölgede bulunan turistik amaçlı faaliyet 
gösteren işletmelerin ürünleri ile açıklanmıştır.  

Turizmde ürün çeşitlendirme kavramı, ürünü tarif ederken kullanılan turistik ürün 
ifadesine benzer olarak turistik ürün çeşitlendirme olarak yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Farklı kavramlarla ifade edilen turizmde ürün çeşitlendirme “birçok 
dış rekabet koşullarına uyum sağlamak amacıyla çeşitli yöntemlerle turizm arzını 
arttırma ve farklılaştırma yönündeki faaliyetler” şeklinde tanımlanmaktadır (Emekli, 
2002). Yapılan tanımda arzın ve rekabetin artırılması için farklılaştırmaya vurgu 
yapılmaktadır. Açıklamalar ışığında turizmde ürün çeşitlendirme kavramını; “klasik 
turizm ürününün dışında bir turizm işletmesi veya destinasyonun bünyesinde 
bulundurduğu tarihi, sosyal, kültürel, doğal vb. kaynakların ulaşılabilir bir duruma 
getirilip, turistik ürün üreten işletme imkânlarıyla desteklenmesi ve turistik tüketicilerin 
hizmetine sunma” olarak ifade etmek mümkündür.  

Hacıoğlu (2000: 39) ‘na göre turizmde ürün iki şekilde ortaya çıkmaktadır. 
Bunlardan birincisi, bir ülke veya bir yörenin sahip olduğu tüm doğal, tarihi ve turistik 
kaynakların oluşturduğu turizm ürünüdür. İkincisi ise, tüketicilerin yer değiştirmelerine 
ve tatil yapmalarına imkân veren paket turu oluşturan turistik hizmetlerin bütünüdür.  

Turizm sektöründe ürün çeşitlendirme, kitle turizminden farklı olarak sadece daha 
fazla ve daha nitelikli denilebilecek tatmin düzeyi oluşturmaktan ziyade daha geniş bir 
anlamı bulunmaktadır. Kitle turizmine seçenek oluşturacak türlerin, aynı zamanda kitle 
turizminin oluşturduğu olumsuz etkileri mümkün olan en alt seviyede tutarak, 
gelişmede bölgesel kaynakların kullanılması ve geliştirilmesini amaçlaması konunun 
önemi ile ilgili örneklerden birkaçıdır (Küçükaltan ve Yıldız, 2009: 1146). Ürün 
çeşitlendirme stratejilerinin uygulanmasında temel kavramlara öncelik sağlanması, 
yöresel mimariyi koruyarak bölge ile bütünleşmiş planlı organizasyonlar hazırlama, 
mevcut yapı stokunu kullanma, talep ortalamasına göre kapasite tayini, talebe sınır 
koyma, yerel işgücünü kullanma, dinamizm ve aktiflik gibi bazı uygulama ve 
faydalarının da olduğunu ifade etmek mümkündür (Can, 2007: 23). 

Turizmde ürün çeşitlendirme; yeni ürün geliştirme, destekleyici ürün ve 
farklılaştırılmış ürün olmak üzere üç şekilde görülmektedir. Mevcut turistik ürüne karşı 
rakip olabilecek, kendi başına çekim gücüne sahip ve kendine talep yaratabilecek 
turistik ürünler yeni turistik ürün olarak adlandırılmaktadır. Bu anlamda yeni turistik 
ürün çeşidi, kendi başına bir turistik çekim unsuru yaratmakta, tek başına turist 
çekmektedir. Bundan başka, turistik ürünler ana çekim unsurunu oluşturan ürünü 
destekleyici durumda da bulunabilirler. Turistik tüketici, seyahati boyunca tek bir 
turistik ürün çeşidini talep edebileceği gibi farklı çeşitlerin birleşimini seyahatine 
katmayı tercih edebilir. Turizm ürününün farklılaştırılması ise var olan ürünün 
kendisinde yapılan değişiklikleri ifade etmektedir (Küçükaltan ve Yıldız, 2009 içinde 
Timur, 2002). 

Alternatif turizm, kitlesel klasik turizme alternatif olarak gelişen turizm türlerini 
ele alan bir kavramdır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alternatif turizm; “sosyal 
ve ekolojik uyuma, yerel ve yabancı girişimcilerin işbirliğine ve gelişmede yerli 
malzeme kullanılmasına öncelik verme amacını güden bir turizm çeşididir”  şeklinde 
tanımlanmaktadır (Hacıoğlu ve Avcıkurt, 2008: 8). Başka bir araştırmada ise alternatif 
turizm; “geleneksel ve klasik kitle turizmi ve şehir turizminin olumsuz etkilerini 
azaltmak amacıyla yeni turistik ürünlerin bir araya getirilmesi ile oluşturulmuş bir 
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turizm çeşidi” olarak tanımlamaktadır (Tosun, vd., 2003). Alternatif turizm kavramının 
ortaya çıkmasını sağlayan temel etkenler ise, turizmin gittikçe artan olumsuz çevresel 
etkilerinin fark edilmeye başlanması, yeni turistik aktiviteler arayan turist sayısındaki 
artış, ekonomik ve çevresel etkenlerin giderek önem kazanması ve turizm pazarındaki 
genel eğilimlerin alternatif turizm çeşidine doğru kayması olarak sıralanabilir (Yıldız ve 
Kalağan, 2009: 43).  

Türkiye, alternatif turizm açısından iki tür ürün geliştirme yoluna gitmiştir. Birinci 
kategori; doğal ve sağlık kökenli, dini içerikleri olan, balon ve spor turizmini içeren 
çeşitlerdir. İkinci kategori ise; birinci kategori ile ilişkili olarak kamp ve karavan 
turizmi, kış turizmi, kuş gözlemciliği, av turizmi ve golf turizmidir (Oral ve Tavmergen, 
1998). Günümüzde turistler genel olarak farklı olarak algıladıkları ve kendilerine ilginç 
gelen ürünlere ilgi göstermektedirler (Baloğlu ve McCleary, 1999). Türkiye bu anlamda 
var olan doğal, tarihi ve kültürel varlıklarını koruyabilmek ve sürdürülebilirliği 
sağlamak amacıyla son yıllarda önemli çalışmalar yapmıştır. Türkiye’de turizm sektörü 
ile ilgili çalışmalar 1960’lı yılların başında planlı kalkınma dönemiyle birlikte 
başlamıştır. Sürdürülebilirliğin gerçekleştirilebilmesi ve dünya turizm hareketliliği 
içinde ülkenin bir destinasyon olarak sahip olduğu yerin daha üst sıralara taşınabilmesi 
amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2013 Eylem Planı ve 2023 Stratejik 
Plan uygulamaya konulmuştur. Bu planlı gelişim hedefleri ülkemiz turizminin geleceği 
ile ilgili hedeflerin alternatif türlerin geliştirilmesi yönünde olduğu ve bu kapsamda 
yapılacak çalışmaları açıkça ifade etmektedir.    

Eko Turizm 
Eko turizm kavramı, turizm-çevre ilişkilerinin önem kazanması ve 

sürdürülebilirlik tartışmaları ile birlikte gündeme gelerek popüler olmuş, son yıllarda da 
adından sıkça söz edilir bir hal almıştır. Eko turizm, doğaseverler ve çevre duyarlılığı 
olan turistlerin hareketlerinden daha geniş kapsamlı bir konu olarak 
değerlendirilmektedir. Gerçekte eko turizm olgusu çevresel, ekonomik ve sosyal 
ilişkiler bütünü olarak ifade edilmektedir. Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin 
tanımına göre eko turizm, doğayı ve kültürel kaynakları anlayarak korumayı 
destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, 
bozulmamış doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyarettir (Kurdoğlu, 
2001: 4). Uluslararası Eko turizm Topluluğu TIES’e (The International Ecotourism 
Society) göre ise; eko turizm, “çevreyi koruyan ve yerel halkın refahını gözeten, doğal 
alanlara karşı duyarlı seyahat” olarak tanımlanmıştır (Küçükaslan, 2007: 80). 

Eko turizm aktivitelerinin bulunduğu destinasyonlarda çevre eğitimi imkanı 
sağlamakta ayrıca bunun yanında, doğallığın yaşatılmasına olanak sağlayan tutum ve 
davranışları da teşvik etmektedir. Yine  sürdürülebilir bir sanayi ve kalkınma için yöre 
halkını motive edici bir etkiye de sahiptir. Bu yüzden eko turizmin hem bir sanayi hem 
de bir turistik deneyim biçimi olarak sürdürülebilirlik, koruma ve ev sahibi toplumların 
güçlendirilmesi biçiminde üç ana hedefi bulunmaktadır (Haywood, 1988).  

Yöreye özgü yiyecekler ve geleneklerle ilgili tecrübeler yerel flora ve fauna ile 
ilgili kazanımlar çevre ile iç içe gerçekleşmektedir. Böylece ekoturizm faaliyetleri aktif 
çabalara odaklanmaktadır. Katılımcıların aktif katılımıyla gerçekleşen bir alternatif 
turizm dalıdır (Swanson, 1992). Eko turizm yöre halkı ve turizm gelişimi arasındaki 
ilişkinin temel etkileşimini kolaylaştırmıştır. Bölgenin tanınmasının yanında, yörede 
ikamet edenler ve gelişme organları arasında herhangi bir müzakereye gerek olmaksızın 
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bölgenin gelişiminde önemli bir hareket olmuştur. Yöre halkı, özel teşebbüsler ve devlet 
arasında pek çok fırsatlar yelpazesinin olduğu açık bir şekilde kabul edilmektedir. Eko 
turizm aktiviteleri bütün ortakların çıkarına ve ekonomik olarak tarafların yararına 
olduğu ortaklığın en kabul edilebilir durumu olarak ifade edilmektedir.(Wearing ve 
Neil, 2009) 

Eko turizm kavramı ilk kez Hector Ceballos Lascurain tarafından 1983 yılında 
ortaya atılmış, başlangıçta doğadan zevk alma ve doğanın kıymetini bilme olarak 
adlandırılmıştır. Lascurain’e göre eko turizm “nispeten bozulmamış ve kirletilmemiş, 
beğenilen manzara ve yabani bitki türleri ile hayvanların yaşadığı yerlere yapılan 
seyahattir” (Che, 2006 içinde Ziffer, 1989).   

Uluslararası Eko turizm yılı çerçevesinde Dünya Turizm Örgütü tarafından 
Almanya, Kanada, İspanya, İtalya ve İngiltere’de yapılan araştırmalarda eko turizm 
pazarındaki turist profili; 30-59 yaş arası, yüksek gelir sahibi ve yüksek eğitimli, 
gastronomi ve kültüre ilgi duyan bir tüketici kitlesi olarak açıklanmıştır (1). 

Dünyada; Avusturya, İngiltere, Almanya, Kuzey Amerika ve Yeni Zelanda da 
yapılan çiftlik turizmi uygulamaları son zamanlarda ülkemizde de turizm arzı içinde 
yerini almaya başlamıştır. Özellikle Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin 
2004 yılında hayata geçirdiği Tarım Turizm Bilgi ve Tecrübe Takası (TaTuTa) projesi 
ile ülke genelindeki 34 noktada 72 çiftlik, çiftlik turizmi hizmeti vermeye başlamıştır 
(2). Proje ekolojik tarım yapan çiftçileri turizm faaliyetleriyle daha aktif hale getirerek 
maddi ve manevi anlamda desteklemeyi amaçlamaktadır (Yılmaz 2008: 132).  

Turizm Stratejisi 2023’de eko turizm uygulanacak yörelerde, özellikle kırsal 
kesimde tarım dışı istihdam alanları oluşturulacak, bu da bölgeler arasındaki 
dengesizliklerin azaltılmasına, kadının statüsünün iyileştirilmesine, kırsal alanlardaki 
nüfus göçünün durdurulmasına ve milli değerlerin korunması ve tanıtımına katkıda 
bulunulması hedeflenmektedir. Bununla birlikte eko turizmin yaygınlaştığı bölgelerde 
bu turizm türünün (Türkiye Turizm Stratejisi 2023, 2007: 55-56); 

 Bölge ekonomisinde üretim çeşitliliğinin artırılarak ekonomik istikrarın 

sağlanmasına, 

 Bölgede nitelikli, niteliksiz işgücüne önemli çalışma fırsatlarının 

oluşturulmasına, 

 Bölgede yer alan küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişmesine, 

 Yerel düzeyde sanayi ve ticareti uyarıcı altyapı yatırımlarının geliştirilmesine, 

 Gençlerin ve toplumun eğitimi ile yerel düzeyde modernizasyon sürecinin 

sağlanmasına, 

 Sosyo-ekonomik gelişme konusunda başka seçeneği olmayan bir yörede yerel 

halk ve turistler tarafından kullanılabilecek rekreasyonel ve turistik olanaklar 

sağlanmasına, 
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 Yerel düzeyde kişisel gelirlerin ve vergi vb. kamu gelirlerinin artmasına, 

  Yerel düzeyde imajın geliştirilmesi ve yerel halkın çevreyi koruma ve geliştirme 

bilincinin artmasına katkı sağlayarak bölge ve kırsal kalkınmaya imkân sağlayacağına 

yönelik ifadeler yer almaktadır. 

Çiftlik Turizmi ve Tarım Turizmi 
Çiftlik turizmi insanların sürekli yaşadıkları, çalıştıkları ve her zamanki sosyal-

temel ihtiyaçlarını karşıladıkları yerlerin dışında, faaliyette olan bir çiftliğe gelerek 
günübirlik veya daha uzun süreli konaklamalarla bu çiftlikteki tarımsal faaliyetlere 
katılmalarıyla oluşan bir turizm türüdür. Çiftlik turizminin yapıldığı çiftliklerde asıl 
amaç; tarımsal faaliyetler yapmak, hayvancılık ve üretilen tarımsal ürünlerin 
satılmasıdır. Aynı zamanda bu çiftlikler turizm aktivitelerini de faaliyetlerine dahil 
ederek sanayileşmiş şehirlerde-ülkelerde yaşayan insanlara rahatlama, doğayla baş başa 
olma imkanı sağlamaktadır. Çiftliklerde ziyaretçilere konaklama, yeme-içme imkânları 
ve bir takım açık hava aktiviteleri sunulmaktadır (Yılmaz, 2008: 111). 

Çiftlik turizmi tarımsal çeşitlendirmeyi kolaylaştıran ve geliştiren bir turizm çeşidi 
olarak bu alanda faaliyet gösteren işletmelere oldukça önemli imkanlar sunabilmektedir. 
Bu anlamda çiftlik turizmi iki kategoride incelenmektedir. Birincisi, çiftlik turizmi 
sayesinde tarımsal çeşitlilik yaratarak çiftçi ailelere işlerini yeniden yapılandırma 
imkanı sunma, ikincisi ise gerçekten işlerini ve kendilerini çiftlik turizmine adamış 
olanların yapmış olduğu işletmecilik faaliyetleridir. İkinci olarak belirtilen kategorideki 
işletmelerin sayısı gün geçtikçe daha çok artmakta ve bu alandaki çalışmalarda buna 
paralel olarak artış göstermektedir (Hall ve Page, 2006). 

Çiftliklerde ziyaretçilere, yöreye özgü tatlar sunulmakta, inek sağma, koyun 
gütme, yün kırpma, çiftlik hayvanlarını besleme, meyve toplama, yabani otları 
çapalama- yolma, hasat yapma, at binme gibi faaliyetler sunulmaktadır. Bu aktivitelerin 
yanında yapılabilen doğa yürüyüşü, bisiklet turları, fauna inceleme gibi tek başına da 
yapılabilen turizm türleri de çiftliklerin faaliyetleri arasına eklenerek çeşitlilik 
sağlamaktadır (Yılmaz 2008: 109; Çakılcıoğlu, 2009: 3). Yine aynı şekilde yerel 
festivaller, müzeler, sanatsal sergiler, el sanatlarının satışı, eğitsel geziler, eğlendirici 
faaliyetler, kültürel olaylar, doğal çekiciliklere yönelik aktiviteler bu kapsamda 
değerlendirilmektedir (Çıkın vd., 2010: 4). 

Tarım turizmi çerçevesinde çiftlik turizm hizmetlerinden farklı olarak konserveler, 
hamur işleri, peynirler gibi evde yapılan ürünlerin tadılması, çiftlik ürünlerinin satın 
alınması, gündelik tarım faaliyetlerine katılma, yöresel kültürü ve gelenekleri görme 
(dans, müzik, kıyafet vb.) gibi faaliyetlerde yapılabilmektedir (Gündüz, 2004: 40). 

Tarım turizmi tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde yapılması özelliğiyle 
üreticilere ek gelir sağlayan bir faaliyettir. Bu turizm türünün yapıldığı bölgelerde tarım 
ve turizm bütünleştirilerek faydalı bir etkileşim yaratılmaktadır. Verimli tarım 
arazilerinde üretim devam ederken, verimsiz ya da tarıma uygun olmayan alanlar turizm 
ve rekreasyon faaliyetlerinde kullanılarak değerlendirilmektedir (Küçükaltan, 2002: 
150). 
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YÖNTEM 
Özellikle son yıllarda kitlesel turizm hareketliliğinden uzaklaşma eğiliminde olan 

turizm talebinde alternatif turizm arayışına yönelme olduğu ve bu konuda turizm 
bölgeleri ve destinasyonların bu talepteki değişime paralel olarak yeni ürün çeşitliliği 
yaratmaya yönelik çabalarının bulunduğu görülebilir bir değişimdir. Çalışmanın amacı, 
özellikle ekolojik bir yaşam sunan, eko turizm, tarım ve çiftlik turizminin de birlikte 
yapılabildiği bir Ekolojik Yaşam Çiftliğini turistik açıdan incelemektedir. Analiz birimi 
olan Pastoral Vadi’nin ayrıntılı bir şekilde değerlendirildiği bu inceleme sürecinde, 
böyle bir çalışma için en uygun metodun nitel araştırma yöntemlerinden biri olan örnek 
olay incelemesi yoluyla gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. 

Araştırmada örnek olay yönteminin tercih edilmesinin nedenleri arasında 
araştırma konusunun kendi yaşam çevresinde incelenmek istemesi, konu ile ilgili 
derinlemesine bilgi elde edilmesine olanak sağlaması, araştırma merkezinin kendine 
özgü özelliklere sahip olması (Köklü, 1994; Yıldırım ve Şimşek, 2000: 151; Karasar, 
2002: 175) ve daha önce bu konuda çalışma yapılmaması sıralanabilir. Ayrıca bu 
yöntem, bir konu, olay, işletme veya bölge hakkında ayrıntılı bilgi toplamaya olanak 
sağlayarak yeni kuramların geliştirebilmesine fırsat vermesi nedeniyle tercih 
edilmektedir (Yin, 1994: 79). 

Araştırma kapsamında veri toplama araçları görüşme, gözlem ve doküman 
analizidir. Bu tür araştırmalarda birden fazla veri toplama aracından yararlanılması 
bulguların daha güvenilir ve daha kapsamlı olmasını sağladığı gibi araştırmanın 
geçerliliğini de arttırmaktadır (Veal, 2006: 107, Robson, 2002: 372; Kılınç, Atay ve 
Mesci, 2009: 244).  

Araştırmada öncelikle analiz birimine ait dokümanlar incelenmiştir. Bu amaçla 
Pastoral Vadi’ye ait broşür, dergi, televizyon yayınları, katalog, web sayfası vb. basılı 
ve sanal veriler taranmıştır. Veri toplamanın ikinci aşamasında ise analiz birimi kendi 
doğal ortamında gözlemlenmiş ve turistik amaçlı kullanımı yönünde neler yapıldığı ve 
yapılabileceği analiz edilmiştir. Doküman analizi ve gözlem sonucunda elde edilen 
bilgiler ışığında mülakat için yarı yapılandırılmış form hazırlanmış ve bu formda yer 
alan sorular çerçevesinde analiz biriminin en üst düzeydeki yöneticisi Sayın Ahmet 
KİZEN ile görüşülmüştür.  Her üç veri toplama aşamasında elde edilen tüm bilgiler 
rapor haline getirilmiştir. 

Yapılandırılmış formda yer alan sorular; 

1. Pastoral Vadi ne demektir? Böyle bir işletmeyi kurma düşünceniz nereden 

doğmuştur? 

2. Pastoral Vadi’nin sunduğu hizmetler, içeriği nedir? 

3. Pastoral Vadi’de misafirlerin katılabileceği etkinlikler nelerdir? 

4. Pastoral Vadi’de sunulan araştırma ve geliştirme faaliyetleri nelerdir? 

5. İşletmede misafirler yılın hangi aylarında ne gibi etkinliklerde 

bulunabilmektedir? 
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6. Toprak kiralama ya da diğer adıyla Pay ne demektir ve uygulaması ne şekilde 

gerçekleşmektedir? 

7. İşletmeyi ziyaret eden müşteri profili nasıldır? 

FETHİYE PASTORAL VADİ’YE İLİŞKİN BULGULAR 

Konumu ve Tarihi 
Pastoral Vadi çiftliği, Fethiye'nin Yanıklar Köyü sınırları içinde Kocabük 

mevkiinde yer almaktadır. Fethiye'ye 18 km. Dalaman Havaalanına ise 40 km. 
uzaklıkta, Fethiye'yi Muğla'ya bağlayan çevre yolundan Yanıklar Köyüne giden yoldan 
sonra 3 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Ekolojik yaşam çiftliği konsepti ile 2006 yılında 
bölgede klasik turizm ürününe bir alternatif olarak, deniz-kum ve güneş tatilini 
renklendirmek ve bu bölgede eko turizmin de bir tatil konsepti olabileceği düşüncesiyle 
faaliyetlerine başlamıştır. 

Pastoral Vadi'nin yanında Kargı Çayı bulunmaktadır. Batı Toros Dağları’nın 
eteklerinden doğduktan sonra günlük ağaçlarının ve narenciye bahçelerinin arasından 
geçerek Yanıklar Sahilinde Akdeniz'e ulaşılmaktadır. Caretta Caretta kaplumbağalarının 
üreme alanı olan kumsalın hemen yanında ise, göçmen kuşların konakladığı Akgöl 
bulunmaktadır. Bölge zengin flora ve  faunasıyla oldukça önemli bir çekim merkezidir.  

Pastoral Vadi; binlerce yıllık tarihsel süreç içinde birbirlerinden etkilenen Likya, 
Roma, Bizans ve Osmanlı uygarlıklarına tanıklık eden eski kent yerleşimleri ile aynı 
coğrafyada yer almaktadır. Barış ve dostluğun simgesi Kaya Köyü, bir doğa harikası  
olan Ölüdeniz, Saklıkent Kanyonu, Kelebekler Vadisi, Göcek ve  Fethiye Körfezinin 
koylarıyla adaları bu coğrafyayı süsleyen güzellikler açısından zengin bir bölgedir. 

İçeriği 
Pastoral Vadi Organik Tarım ve Ekolojik Yaşam Çiftliği, organik tarım, ekolojik 

yaşam ve tatil  olgularının  birlikte değerlendirildiği, ekolojik mimari yaklaşımıyla 
tasarlanmış taş, ahşap ve kerpiç evlerde yılın 12 ayı konaklama olanağı sağlamaktadır. 
Pastoral Vadi, kent yaşamının ve teknolojinin getirdiği stres ve sıkıntıları  doğal, sakin 
ve huzurlu bir  ortamda unutmak isteyenler için "köye dönüş" tadında bir tatil çiftliği 
konsepti ile pazarlanmaya çalışılmaktadır.  

Pastoral Vadi'nin konuklarına çiftlikte organik olarak üretilen ürünlerden yöresel 
geleneksel yöntemlerle hazırlanan ve sağlıklı Akdeniz mutfağının özelliklerini taşıyan 
yemekler sunulmaktadır. Çiftlikte yetiştirilmeyen ürünler ise, bölgede Pastoral Vadi'nin 
önderliğinde oluşturulan "Organik Tarım Üreticileri Birliği"  üyelerinin bahçe ve 
tarlalarından sağlanmaktadır. Sebze ve meyvelerin besin değerlerinin korunarak ve 
doğal lezzetleriyle tüketilmesi, Pastoral Vadi'nin ekolojik yaşam ilkelerinden birisi 
olarak değerlendirilmektedir. 

Çiftliğe gelen konukların arzu etmeleri halinde tarımsal çalışmalara katılabilme, 
yerel kültür ve el sanatları atölyesinde kilim dokuyabilme, topraktan çanak-çömlek 
yapabilme fırsatlarının yanında ayrıca ahşap oyma, sepet örme, tarhana, erişte, reçel ve 
turşu yapmayı deneyebilme imkanları bulunmaktadır. Çocuklu aileler içinde aynı 
şekilde çocuk atölyesinde, kendi topacını, uçurtmasını, model uçağını, ekmeğini 
böreğini yapmak isteyen her yaş grubundaki çocuklar için "üretim" isteğini harekete 
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geçirecek ve onlara bilgisayar oyunlarının sanal dünyasını unutturacak imkânlar 
sunulmaktadır. 

Pastoral Vadi'de tatil; "çiftlikte üretilen her şey dahil" anlayışı ile 
fiyatlandırılmaktadır. Sabah öğle, akşam yemekleri, ara öğünler, mutfakta, bahçede ve 
atölyelerde üretilen bütün yiyecek ve içecekler ile çay, kahve, bitki çayı ikramları 
yapılmaktadır.  

Pastoral Vadi'yi oluştururken, ana ürün olarak Valencia tipi portakal yanında 
limon, zeytin, nar gibi meyve çeşitleri için 900 kadar fidan dikilmiştir ve bu 
çalışmaların ileriki yıllarda çeşitlenerek devam edeceği planlar arasındadır.  

Bahçelerdeki meyve ağaçlarının arasında, ara ürün olarak sebze ve yem bitkisi 
üretimi yapılmaktadır. Sertifikalı organik tarım yöntemleri ile yetiştirilen domates, 
biber, patlıcan, enginar, marul, soğan, fasulye gibi sebzeler ve meyveler, konukların ve 
çiftlikte yaşayan çalışan herkesin beslenme gereksinimi için kullanılmaktadır. 
Tüketimden artan ürünlerin bir kısmını yine geleneksel doğal yöntemler kullanılarak 
daha sonra tüketilmek için saklanmaktadır, fazlası ise çiftlikte üretilemeyen ve ihtiyaç 
duyulan diğer gereksinimleri karşılamak için pazarlanmaktadır. 

Hayvansal ürün ve gübre gereksinimini karşılamak için, doğal ortamlarında tavuk 
ve ördekler, ağılda ise inek ve koyunlar barındırılıp, onların da  doğal yemlerle 
beslenmeleri sağlanmaktadır. 

Organik şarap üretimi için üzümler yetiştirilmektedir. Geleneksel yöntemlerle 
zeytinyağı ve sabun üretiminde de gereksinimleri karşılayacak nicelik ve niteliklere 
ulaşılması düşünülmektedir. 

Pastoral Vadi'nin atölyelerinde konuklar ve çiftlik ailesinin emekleriyle üretilen, 
turşular, konserveler, reçeller, tarhana ve erişteler, kurutulmuş sebze ve meyveler 
üretilmektedir. Organik beslenme diyeti için çiftliğe gelen konuklara sunulacak 
alternatiflerin sayısı konukları memnun edecek düzeydedir. 

Pastoral Vadi'de organik olarak üretilen ürünlerin doğal yöntemlerle hazırlanarak 
konuklara sunulması işletme mutfağının temel çalışma ilkesi olarak belirlenmiştir. 
Çiftlikte yetişmeyen ya da yetmeyen ürünleri, aynı tarz üretim yapan ya da güvenilen, 
geleneksel yöntemle üretim yapan köylülerden elde edilmektedir. Konuklara evlerde 
unutulmaya yüz tutmuş, restoranların mönülerinde rastlanmayan yöresel Akdeniz 
mutfağına özgü, geleneksel, yerel tatlar taşıyan yemeklerin yapılmasına önem 
verilmektedir. 

Ekmek taş fırında yapılmakta, yemekler tandır ve ocakta odun ateşi kullanılarak 
geleneksel yöntemlerle pişirilmektedir. Yemek hazırlama işlemi aynı zamanda bir 
atölye çalışması olduğundan, konukların yemek hazırlama çalışmalarına katılması ile 
bilgi ve becerilerini paylaşarak etkileşim sağlanmaktadır.  

Etkinlikler 
Çiftliğin tüm çalışma alanları gelen konuklar için birer atölye olarak planlanıp 

hazırlanmıştır. Misafirlerin özel ilgi alanlarına göre pek çok çalışma alanı ve etkinlik 
bulunmaktadır. Bu alan ve etkinliklerin içerikleri kısaca aşağıda açıklanmıştır. 

Tarım atölyesi; konuklar ekolojik tarım üretiminin çeşitli aşamalarını oluşturan ve 
mevsime bağlı olarak değişen ekim-dikim, çapalama, hasat gibi etkinliklere katılıp 
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bunlarla ilgili bilgi alışverişinde bulunabilmekte ve hatta kendi kalmış oldukları evin 
bahçesinde de bu uğraşlarını yerine getirebilme imkanına sahip olmaktadırlar.  

Tarımsal üretim atölyeleri; konuklar mevsimine göre turşu kurma, reçel yapma, 
zeytinyağı çıkarma, şarap üretme gibi işleri gözlemleyebilmekte, kendilerinin bizzat 
katılımı ile bilgi, beceri ve deneyimlerini artırma ve kendilerinden de bir şeyler aktarma 
imkânı bulmaktadırlar. 

Yerel kültür atölyeleri; konuklara topraktan çanak çömlek yapabilme, kilim 
dokuyabilme, ahşap oyma, sepet örme, yöresel yemekler yapmayı öğrenme fırsatları 
sunulmaktadır. 

Sanat atölyeleri; misafirlere sezonluk ya da mevsimsel olarak açılan fotoğraf 
okulu, resim kursları, yoga kursları gibi sanatsal içeriği bulunan etkinliklere katılma 
fırsatı sunulmaktadır. 

Çevre etkinlikleri; bu çerçevede yakın çevreye yapılan yürüyüşler ile eski maden 
yollarında yürüme, kanyonları keşfetme, Kargı Çayı’nın doğduğu havzada yaz mevsimi 
gibi sıcaklığın en üst düzeyde yaşandığı bölgede soğuk sularda yüzme, mevsime göre 
bölgenin fauna ve florasını inceleme ve yine ilkbahar ve sonbahar mevsimlerinde 
bölgede yetişen pek çok yenilebilen bitkilerden toplama, yöreye ait mantar çeşitleri 
(çıntar-kanlıca, göbek mantarı vb.) avlama imkanı bulunmaktadır.  

Deniz etkinlikleri; Pastoral Yaşam Projesi'ne dahil olan Yonca Lodge'un 
bulunduğu sahilden denize girilmektedir. Sahilde yüzmek ve güneşlenmek dışında 
Yonca Lodge'un düzenlediği etkinliklere katılarak, sualtına serbest dalışları yapılmakta, 
adalar turunda deniz fenerini ziyaret etme imkânı bulunmaktadır. 

Ayrıca yukarıdaki etkinliklere ilave olarak, ekolojik yaşamın bir parçası olmak 
isteyen misafirlere Pay katılımcısı olma imkanı da sunulmaktadır. Pay katılımcılarının 
aylık olarak belirli bir ücret katkılarının olması gerekmektedir. Bu katılımcılar ekolojik 
bir ortamda huzurlu bir tatilin yanında, ekolojik yaşam ve organik tarımın gelişmesine 
hem bireysel hem de ülke tarımı açısından makro seviyede katkıda bulunmuş 
olmaktadır. Pay katılımcılarına yılın herhangi bir zamanında ücretsiz olarak on gün 
süreyle her şey dahil tatil paketi sunulmaktadır. Yine tatillerinin dışındaki zamanlarda 
çiftlikte yapılacak ikinci ve sonraki tatillerinde kendilerine özel fiyatlar 
uygulanmaktadır. Bunların yanında pay katılımcılarına her ay e-posta yoluyla bir bülten 
gönderilmekte, yetiştirilen organik ürünlerden seçme ve satın alma imkânı 
sağlanmaktadır.  

Araştırma Geliştirme Çalışmaları 
Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam Çiftliği, Buğday Derneği'nin başlattığı; UNDP 

(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ve GEF (Küresel Çevre Fonu)-SGP (Küçük 
Destekleme Programı) desteğinde TaTuTa programı içinde yer almaktadır. TaTuTa 
gönüllü olmak için herhangi bir engel bulunmamaktadır. Gönüllülere konaklama, 
kahvaltı, öğlen ve akşam yemekleri, internet bağlantısı, sosyal ve kültürel etkinliklere 
katılım olanakları sunulmaktadır. Organik tarım hakkında bilgisini geliştirme ve kırsal 
kültür üzerine deneyim kazanma imkânına sahip olmayı düşünenlere önemli imkanlar 
sunulmaktadır.  Organik tarıma ilgi duyan, 18 ve üstü yaştaki herkes gönüllü olarak 
çalışabilmektedir. Gönüllü olarak haftada 30 saat çiftlik işlerinde çalışılması 
gerekmektedir. Bahçe ve atölyelerin yanı sıra, gerekli durumlarda ve konuk 
yoğunluğuna göre mutfakta da gönüllülerin yardımına ihtiyaç duyulabilmekte ve 



 
 

B. Kılıç – A. Kurnaz / İşletme Araştırmaları Dergisi 2/4 (2010) 39-56 

 50 

gönüllülerin bu alanlarda da çalışmasına olanak sağlanmaktadır. Pastoral Vadiyi tercih 
eden misafirlerin ya da gönüllülerin en büyük avantajlarından birisi de çiftliğin devamlı 
olarak açık olmasıdır. Çiftliğin yıl içinde faaliyetleri aşağıda Tablo 1’de gösterilmiştir; 

Tablo 1: Pastoral Vadi'de Yıl Boyu Yapılan Etkinlikler 
AY ÇİFTLİK İŞLERİ 

Ocak Ağaç budama, fidan, tohum, sebze (sarımsak vb.) dikimi, tarla hazırlıkları, atla sürüm, 
turunç reçeli yapımı 

Şubat Ağaç budama, fidan, tohum, sebze (sarımsak vb.) dikimi, tarla hazırlıkları, atla sürüm, 
peyzaj bitkilerinin dikimi, arpa ekimi. 

Mart Valencia portakalı hasadı, yeşil gübreleme, kışlık soğan dikimi, yazlık sebze 
tohumlarının fidelenmesi, kurutmak için papatya toplanması, kuzu otlatma, limon hasadı. 

Nisan 
Sebze ekilecek tarlaların sürümü, gübreleme, tarhların sebzelere göre ayırımı, fidelikten 
tarlaya yazlık sebze fidelerinin dikimi (şaşırma yapılması), bazı ağaçların aşılanması, 
bakla, bezelye, enginar toplama ve konservelerinin yapımı, çilek çapalama. 

Mayıs 
Ağaç ve sebzeleri sulamaya başlama, arıkların açılması, çapalama, sebzelere gübre 
şerbeti verilmesi, gelincik şurubu yapımı, erik ve kapari toplama, kapari salamurası 
yapımı. 

Haziran 
Tarladaki yabani otlarla mücadele, çapalama, yazlık sebzede erken olanların hasadı, 
koyun kırkma, tatlı sorgun ekimi, erkenci şeftali hasadı, çilek hasadı, kapari toplama ve 
salamura yapımı. 

Temmuz Yazlık sebze hasadı, sulama, yabani otlarla mücadele, erişte yapımı, bulgur yapımı, çilek 
reçeli yapımı, mısır ekimi. 

Ağustos 
Kışlık tohumların fideliğe ekilmesi, her hafta yazlık sebze fidanı ve meyve ağacı sulama, 
yazlık sebze hasadı, erişte yapımı, sebze ve meyve kurutma, salça yapımı, sebze 
konserveleri yapımı, mısır inciri toplama ve marmelat yapımı. 

Eylül Kışlık sebzeler ( lahana, pırasa, fiğ, bakla vs.) için tarla sürümü, kışlık sebzelerin ekimi, 
tarhana yapımı, salça yapımı, turşu yapımı, sebze konserveleri yapımı. 

Ekim 
Nar hasadı, Nar şarabı yapımı, tarladaki yazlık sebze yerlerinin sürülmesi, yabani ot 
mücadelesi, zeytin toplama, zeytin sıkılması, zeytinyağı yapımı, sofralık zeytin 
hazırlanması, bağbozumu, üzüm şarabı yapımı 

Kasım Gübreleme, ayva toplama, ayva şarabı ve reçeli yapımı, tarla sürümü, sabun yapımı. 
Aralık Gübreleme, ayva toplama, ayva şarabı ve reçeli yapımı, tarla sürümü. 

Pastoral Vadi Müşterilerinin Profili 
İşletmeyi ziyaret eden misafirlerin büyük bir çoğunluğu büyük şehirlerde ikamet 

etmektedir. Ziyaretçilerin eğitim seviyelerinin yüksek olması ve orta yaş grubu tüketici 
kitlesi içerisinde yer alması ziyaretçi grubunun ayırıcı özellikleri arasındadır. Doğa 
temelli tatil yapmak isteyen ziyaretçiler, yoğun iş yaşamı, şehirlerin gürültü ve 
kalabalığından uzaklaşmak, yerel ve kültürel değerleri tanımak ve tecrübe edinmek 
amacıyla böyle bir tatile yönelmektedirler. Ayrıca bunun yanında hem deniz hem de 
arta kalan zamanlarda doğa temelli bir etkinlik içerisinde bulunmak isteyen 
tüketicilerinde bulunduğu ifade edilmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Dünya genelinde turizm hareketlerinin gün geçtikçe değişik destinasyonlara 

kaymakta olduğunu, özellikle yeni bölgeler ve alternatif turizm türlerine olan ilginin 
arttığını bu alandaki kuruluşların yıllık istatistiksel verilerine dayanarak söylemek hiç 
de yanlış olmayacaktır. Bunun bir sonucu olarak da turizm hareketlerine katılan insanlar 
tarafından, klasik kabul edilen turizm bölgelerine nazaran yeni bölgeler tercih 
edilmekte, yeni turizm ürünlerine olan talep artışı da buna paralel olarak gelişim 
göstermektedir. 

Özellikle küresel ısınma, biyolojik çeşitliliğin gün geçtikçe azalması, gelir 
seviyesindeki artış, şehirleşme sonucu artan stres, insanların doğal ürünlere olan ilgisi 
ve doğayla iç içe olma tutkusundan dolayı eko turizm kapsamında faaliyet gösteren 
ekolojik çiftliklerin bu alanda yeni pazarlanabilir ürünler olarak gelişim gösterdiği 
görülmektedir. Çalışmanın ana konusunu oluşturan Pastoral Vadi Ekolojik Yaşam 
Çiftliği’nde kırsal yaşamla bütünleşme, doğayla ve doğallıkla buluşup yerel kültür 
atölyelerinde el becerisi geliştirme, toprakla geçirilen zaman sonucu stresten uzaklaşma, 
yılın 12 ayı tatil yapabilme olanağı gibi pek çok aktivitede bulunma imkânı mevcuttur. 
Aynı zamanda bütün bu faaliyetler gerçekleştirilirken insan sağlığı ve özlenen tatlar 
açısından organik ürünlerle beslenme imkânları da bulunmaktadır.  

Pastoral Vadi, bulunduğu destinasyonda turizmde ürün çeşitliliğinin en önemlileri 
arasında yer alan eko turizm, çiftlik ve tarım turizmi konsepti ile faaliyet göstermekte ve 
sadece sözü edilen avantajların elde edilmesi ve korunması yanında, özellikle turizm 
kaynakları arasında ilk sıralarda yer alan doğal kaynakların korunarak kullanılması 
açısından da avantajlar sağlamaktadır. Pastoral Vadi’yi ziyaret eden konukların genel 
olarak yüksek eğitim düzeyine sahip, orta yaş grubu, yerel değerlere ve kültüre meraklı, 
büyük şehirlerde ikamet eden kitleden oluştuğu görülmektedir.  

Eko turizm çalışmalarının doğru yönetilmesi yöre halkı ve buradaki sanayi 
kuruluşlarının daha dikkatli olması ve doğa bilinçlerine katkı sağlamakta, turizm 
işletmeleri ve çevreleri arasında çevrenin korunması ve yaşatılması konusunda doğal bir 
bağıda ortaya çıkarmaktadır (Hunter, 2002; Weaver, 2006). Kitle turizmindeki plansız 
ve kontrolsüz gelişmelerin yol açtığı olumsuzluk, yarattığı çevresel etkiler ve 
destinasyonların sürdürülebilirliği açısından doğa merkezli işletmelere olan ihtiyaç 
günden güne kendini hissettirmektedir. Bu durum bölgenin bir turizm destinasyonu 
olarak sürdürülebilirlik ve eko turizm bağlamında önemli bir imaj yaratmasına da 
yardımcı olacaktır. 

Çalışmanın konusunu oluşturan işletme, seyahat eden tüketici grubu ve yöre 
halkının çevre bilincine katkı sağlaması, yerel-kültürel değerlerin korunması ve 
yaşatılması konusundaki gösterdiği çaba, turizmin birincil kaynağını oluşturan doğanın 
korunmasındaki hassasiyeti, bulunduğu destinasyonun sürdürülebilirliğine sağlamış 
olduğu katkılar vb. nedeniyle seçilmiş olup örnek olay yöntemi ile incelenmiştir.  

 
Teşekkür: Pastoral Vadi işletme yöneticisi Sayın Ahmet KİZEN beyefendiye 

araştırmaya sağladığı katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 
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Introduction 
In recent years because the consumers have taken part in tourism mobility 

repetitively and they have gradually tended to choose alternative tourism products 
instead of classical tourism products, it is seen in a sensible degree that there is an 
increase in demand and growing supply in alternative tourism. Since the beginning of 
1990’s, the tendency of touristic consumers have intensively appeared from classical 
tourism products called sea, sand and sun trilogy to products that are individual and 
require special interest. There are a great many reasons for this tendency such as 
satisfaction level for classical tourism product, demand in discovering different cultures, 
shortening distances between countries, growth in education and income level, increase 
in third age tourists who have solved their economic problems and have desire in 
joining cultural and sport activities. Tourism investors have begun to lead their 
investments according to wishes of the demand to reposition their place in the market. 

There has been diversification in tourism product with the help of the change in 
the demand in consequence of the investments generated. Product Diversification in 
tourism can be defined as making historical, social, cultural, natural etc. resources that 
are in the structure of tourism entity or destination apart from a classical tourism 
product accessible, supporting these resources by opportunities of entity that produce 
touristic product and presenting these resources at the service of tourism consumers.  

In the context of product diversification, one of the tourism varieties which arises 
as an alternative for classical tourism is ecotourism. Ecotourism as a term has become 
popular with sustainability discussions and gaining importance of tourism environment 
relations and in recent years it has been often used. Ecotourism is much wider topic than 
mobility of nature lovers and tourists who are sensible for environment. In reality, this 
topic is an integration of environmental, economic and social relations. As a definition 
made by International Nature Protection Association, ecotourism is a travel and visit 
which is liable to unspoilt natural areas environmentally, supports protection of nature 
and cultural resources by understanding them, provides socio-economic profit for local 
people and has a low effect for visiting.  

Purpose 
The study was done owing to changing tourist profile and Pastoral Valley 

Ecological Farm Life which comes out as one of the alternative tourism investments as 
a result of changing tourist profile and serves in the concept of ecotourism, agricultural 
and farm tourism and its being an example entity as a topic of tourism product 
diversification. Besides, this study was done on the purpose of emphasizing the 
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significance of tourism product diversification studies. In this study primarily the terms, 
alternative tourism and product diversification were defined. Following, Pastoral Valley 
Ecological Farm Life was examined in the scope of ecotourism and farm tourism which 
are one of the alternative tourism and expected by tourists who are going to increase in 
number in the future and sensible for environment and nature, look for natural fabric 
and values, miss and want to have natural life areas in the city life. 

Method 
In this study, case study method which is one of the qualitative research methods 

was used.  The reasons why this method was chosen are the demand to examine the 
topic of the study in its living environment and the method’s giving a chance to collect 
information in depth, having the research centre with unique features and having no 
studies done so far. Another reason why this method was chosen is allowing for 
developing new theories by giving opportunity to get detailed information about any 
topic, entity and region. The data collection tools are interview in this study, 
observation and document analysis.  

Conclusion 
 Day by day the tourism mobility of the world is moving to different destinations, 

the interest particularly for the new regions and various tourism types is rising. As a 
result of this, the new destinations are preferred more than classical tourism regions by 
the people who are in tourism mobility and increase in demand is making progress 
concordantly.    

 Owing to especially global warming, decrease in biological variety day by day, 
increase in income level, growing stress on account of urbanization, desire for natural 
products and ambition for getting in touch with nature, ecological farms have 
progressed as new marketable products in tourism. In Pastoral Valley Ecological Farm 
Life which is the main topic of the study, there are many opportunities like integration 
with rural life, developing hand skills in the local culture workplaces by meeting nature 
and naturality, going away from stress by spending time with soil, being able to travel 
during the whole months of the year. Moreover, when all activities are implemented, 
there is a chance to utilize nutrition opportunities of organic products for human health. 

 Pastoral Valley serves in the context of ecotourism, farm and agriculture tourism 
which are the most important tourism diversifications. Besides, it helps not only provide 
and protect the advantages mentioned but also use natural resources that take place near 
the top particularly among tourism resources by protecting them. Because of the 
negativities and environmental effects that are caused by uncontrolled and unplanned 
developments in mass tourism and to provide sustainability of destinations, the need in 
nature centred entities are increasing day by day. It is seen that guests who visited 
Pastoral Valley, generally are comprised of a mass which has high education level, 
middle-age group, interested in local values and cultures and lives in metropolis. 

Business which is subject of the study were chosen because of the reasons such as 
contribution of travelling consumer group and local people to environmental awareness, 
its effort to protection and maintain local-cultural lives, the sensitivity to save the nature 
which is the primary source of tourism, the contribution to help the sustainability of the 
destination. And it has been examined by the case study method.  
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Özet 
Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisinin otelcilik ve turizm meslek lisesi 

öğretmenleri üzerinde incelendiği bu araştırmaya Türkiye genelinde 332 Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi öğretmeni katılmıştır. Araştırmanın temel çıkış noktasını, 
kurumların başarı ve verimliliği sağlamada örgütsel bağlılığa duyduğu ihtiyacın şiddeti 
ve çalışanların örgüte bağlılığını sağlamanın en önemli şartlarında birinin de örgütsel 
güven olması, oluşturmuştur. Özellikle hizmet üretiminin olduğu işletmelerde ürünün 
kalitesi çalışanlar arası ve çalışanlarla kurum arası ilişkinin niteliğinden oldukça 
etkilenmektedir. Eğitim kurumları da hizmet üretiminin olduğu örgütlerdir. Bu 
örgütlerde başarı ve verimlilik, önemli ölçüde öğretmenlerin birbirleriyle, öğrencileriyle 
ve kurumlarıyla olan ilişkilerinin niteliğinin bir sonucudur. Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi Öğretmenlerinden toplanan veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizler 
sonucunda, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğretmenleri açısından örgütsel güvenin 
duygusal bağlılık ve normatif bağlılığa önemli bir etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. 
Ayrıca tespit edilen bu ilişki bazı demografik değişkenler açısından da gözden 
geçirilmiştir. Bu sonuçlardan yöneticiye güvenin sözleşmeli personel açısından 
duygusal bağlılıkla ilişkisinin olmaması özellikle dikkate değer bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Güven, Örgütsel Bağlılık, Otelcilik ve Turizm Meslek 
Lisesi Öğretmenleri 

Abstract 
The quality of the product especially in businesses of service providing is highly 

affected by the quality of the inter-personal and intra-institutional relation of the 
employee. Educational Institutions are among the service-providing organisations. 
Success and efficiency in these organisations are the result of the quality of the 
relationship of the teachers with each others, students, and their institutions.This study 
in which the relation between organizational trust and commitment with regard to the 
teachers have been investigated, 332 teachers working in Hotel Management and 
Tourism Vocational High Schools in Turkey have participated in. As the result of 
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statistical analyses, it has been found that organisational trust has an important 
relation with affective commitment and normative commitment with regard to the 
teacher. Besides, this detected relation has been reviewed with regard to some 
demographic factors. Among these results, the lack of relation between the trust to the 
manager and affective commitment with regard to the contractual staff has been 
remarkably noticed.  
Key Words: Organisational Trust, Organisational Commitment, Teachers of Hotel 
Management and Tourism Vocational High Schools 

GİRİŞ 
Örgütsel bağlılık, çalışanların davranışsal ve psikolojik olarak kendilerini 

çalıştıkları örgüte yakın hissetme durumu olması bakımından, işgören devir hızının 
azalması, örgütün amaç ve hedeflerinin çalışanlarca benimsenmesi ve çalışanların 
örgütün başarısı için fazladan çaba harcaması gibi sonuçlar üzerinde etkili olur. Bu 
sebeple örgütsel başarıya ulaşmada “çalışanların örgüte bağlılığı” önemli faktörlerden 
biri olarak görülmektedir.  

Örgütlerde bağlılığın geliştirilmesi örgütsel ortamın niteliğiyle doğrudan ilgilidir. 
Örgütlerde güvene dayalı ilişkilerin kurulması örgütlerine duygusal acıdan bağlı, 
kendilerini örgütleri içinde tanımlayabilen, işlerinden tatmin olan, örgütten ayrılmayı 
düşünmeyen ve örgütün başarısını kendi başarısı gören çalışanlar yaratmaktadır. 
Özellikle hizmet işletmelerde üretilen ürünün kalitesi çalışanlar arası ve çalışanlarla 
kurum arası ilişkinin niteliğinden etkilenebilmektedir (Balay, 2000; Çekmecelioğlu, 
2006; Uygur, 2007). 

Eğitim kurumları da hizmet üretiminin olduğu örgütlerdir. Bu örgütlerlerde başarı 
ve verimlilik öğretmenlerin birbirleriyle, öğrencileriyle ve kurumlarıyla olan 
ilişkilerinin niteliğiyle doğrudan ilişkilidir. Eğitim örgütlerinde takım çalışması ve 
çalışanlar arası işbirliği bir zorunluluktur. Böyle bir ortamda, öğretmenler bireysel 
niteliklerini ve yaratıcılıklarını örgüte bağlılıklarıyla paralel oranda örgüte 
yansıtacaklardır. Bu durum ise direkt olarak eğitimin kalitesini ve okulun başarısını 
etkileyecektir (Balay, 2000). 

Örgütsel Güven 
Güven kavramı farklı zamanlarda farklı yazarlar tarafından çeşitli şekillerde 

tartışılmıştır. Genel bir bakış açısıyla güven, insanın varlığından ve geleceğinden emin 
olmaması ile doğan temel bir ihtiyaçken (İnam, 2003), zamanla toplumsal ilişkilerde 
tanıdıklığın azalması ve belirsizliğin artmasıyla (Luhman, 2000) önemli bir kavram 
olarak gündeme gelmiştir. Bununla birlikte işler yolunda gittiği sürece güvenin 
varlığından pek bahsedilmez ancak güven sarsıldığında ortaya çıkan durum tam bir kriz 
durumudur; piyasa daralır, büyüme yavaşlar, bağlılık azalır, işlem maliyetleri artar 
(Korczzynski, 2000; Gökırmak, 2002). 

Örgütsel güven, gerek örgütler arası gerekse örgüt içi güveni ifade eder. Örgüt 
içinde örgütsel güven incelendiğinde yine birkaç boyut söz konusudur. Bunlar; iş 
arkadaşlarına güven, amire/yöneticiye güven ve örgüte güvendir.  

Örgütsel güven tanımları güvenin bahsedilen bu çok boyutluluğunun neticesinde, 
benzer yönler taşısa da, çeşitlilik göstermektedir. Shockly-Zalabak ve arkadaşları (2000) 
örgütsel güveni, diğer tarafın yeterli, açık, ilgili, itimat edilir olması ve diğer tarafın 
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hedefleri, değerleri, normları ve inançlarıyla özdeşleşmiş olması şeklinde ifade 
etmektedirler. Tan ve Tan (2000) ise örgütsel güveni, örgütün çalışanın yararında en 
azından zararına eylem göstermeyeceğine yönelik güveni olarak tanımlamaktadır.   

Neves ve Caetano’ya göre (2006) örgütsel güven, örgüt içi adaletin sağlanması, 
tepe yönetimin çalışanlara desteği, çalışanların istek ve ihtiyaçlarının karşılanması, 
örgüt içi sosyal ilişkilerin arzu dilen düzeye çıkarılması ve çalışanlar arası işbirliğinin 
geliştirilmesi ile oluşan olumlu bir atmosferdir. Benzer şekilde Börü ve arkadaşları 
(2007) örgütsel güvenin, kurumun örgütsel destek ve dağıtım ve işlemsel adalet ile 
yöneticinin dürüstlük, yetkinlik, çalışanlara karşı ilgi ve yardım sever davranışlar ile 
oluşturdukları olumlu bir atmosfer olduğunu belirtmişlerdir. Tanımlardan hareketle 
kısaca örgütsel güven; çalışanların örgüt ortamında haklarının korunacağına ve etik 
davranışlarla karşılaşacaklarına olan inançları” şeklinde tanımlanabilir  

Yapılan araştırmalar güvenin örgütlerde, işlem maliyetini düşürme (Curral ve 
Judge, 1995), örgütsel öğrenmeye yardımcı olma (Barker ve Camarata, 1998), 
çalışanlarda işbirliğini sağlama (Hardy vd., 1998), sorumluluk almayı artırma (Nyhan, 
2000), performans artışı (Wong vd, 2005), değişimin bir parçası olma isteği (Reinke, 
2003) ve bağlılığı artırma (Sağlam Arı 2003; Özbek, 2006) gibi sonuçlara neden 
olduğunu ortaya koymuştur. 

Örgütsel Bağlılık  
Bağlılık, kişisel ve toplumsal ilişkilerde birlikte vakit geçirmeyi isteme, bir gruba 

katılma ve gönüllü görevler alma, sorumluluk duyma gibi olguların oluşmasında 
kendini gösterirken örgütsel yaşamda iş tatmini, performans artışı, işgücü devir hızının 
azalması, çalışanlar arası işbirliği ve verimli takım çalışmaları gibi olguların 
oluşmasında kendini gösterir (Uyguç ve Çımrın, 2004; Koç, 2009). 

Literatürde örgütsel güvenin aksine örgütsel bağlılıkta bağlılığın kime yönelik olduğu 
sorusu üzerinde pek durulmamıştır. Bu açıdan örgütsel bağlılıktan kasıt, çalışanların 
örgüte/kuruma karşı geliştirdikleri bağlılık duygusu olmuştur. Bununla birlikte 1956 
yılından itibaren sürdürülen araştırmalar işgörenlerin çalışmaya bağlılıkları ile ilgili 25’in 
üzerinde farklı kavram olduğunu göstermektedir. Bunların örgütsel bağlılıktan sonra en sık 
kullanılanları ise mesleğe önem verme (bir mesleğin kişinin hayat bütününde önemli bir 
yerinin olması), işe sarılma (bir işin kişinin günlük yaşamını işgal etme derecesi) ve iş 
arkadaşlarına bağlılık (iş arkadaşları ile kurulan duygusal ilişkiler) olmuştur (Balay, 2000).  

Örgütsel bağlılık genel olarak çalışanlar tarafından örgütün amaçlarının kabulü ve 
bu amaçlara güçlü bir inanç gösterme, örgütün lehine olacak şekilde önemli bir çaba 
harcama istekliliği ve örgüt üyeliğini devam ettirme kararlılığı olarak tanımlanmaktadır. 
Bununla birlikte yazarlar arasında örgütsel bağlılık tanımı konusunda bir fikir birliğine 
varılmış değildir. Bunun başlıca sebebi ise örgütsel bağlılığın yapısına ilişkin 
modellerdeki çeşitlilik ve yazarların farklı bilimsel geçmişleridir (Balay, 2000; 
Çekmecelioğlu, 2006; Uygur, 2007). 

Yapılan araştırmalar bağlılığın örgütlerde, işten ayrılma niyetinde azalma 
(Clugston, 2000; Wasti, 2002; Uyguç ve Çımrın, 2004), devamsızlık ve gecikme 
davranışlarında azalma (Mathieu ve Zajac, 1990), performans artışı (Altaş ve 
Çekmecelioğlu, 2007), verimlilik (Çekmecelioğlu, 2006) gibi faktörler üzerinde etkili 
olduğunu göstermektedir. 
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Öğretmenler Açısından Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık  
Öğretmenler açısından örgütsel güven araştırmaları(bkz. tablo-1) temel olarak 

örgütsel güvenin öğretmenler ve okullar üzerindeki etkilerinin incelenmesi şeklindedir. 
Ayrıca öğretmenlerin örgütsel güven düzeylerinin tespiti ve öğretmenlerde örgütsel 
güven düzeyini etkileyen değişkenlerin tespiti de yine bu araştırmaların amaçları 
arasında yer almıştır. 

 Tablo-1 incelendiğinde öğretmenler açısından örgütsel güvenin şu boyutlara 
sahip olduğu görülmektedir. 

 Okullarda örgütsel güven gönüllülük, kendini adama, güvenirlik, dürüstlük ve 

açıklık özellikleriyle ifade edilebilir. 

 Öğretmenlerin yönetime katılımı örgütsel güven düzeylerini artırmaktadır. 

 Adalet ve etik katılımcı yönetimle birlikte örgütsel güveni artıran önemli 

değişkenlerdir. 

 Okullarda sağlıklı bir okul ortamı oluşturma, yeniliğe açıklık ve başarıyı 

yakalayan bir yapı inşa etme örgütsel güvenle yakından ilişkilidir. 

 Okullarda örgütsel güveni etkileyen diğer değişkenler ise devlet okulu özel okul 

ayrımı, okuldaki öğrenci ve öğretmen sayıları, öğretmenlerin değer ve tutumları, 

öğrettikleri konular. 

Sonuç olarak örgütler için önemli bir duyuşsal süreç olan güven, eğitim 
kurumlarının belirlenen hedeflere ulaşmasında kolaylık sağlamakta paydaşları birbirine 
bağlamakta, başarının, verimliliğin, dayanışmanın, değişimin ve dönüşümün artmasında 
etkili olmaktadır (Arslan, 2009). 

Tablo-1: Öğretmenler Açısından Örgütsel Güven 

Yazar Araştırma Bulgular 

Özdil, 2005 
...okullarında 
güven ve örgütsel 
iklim ilişkisi... 

Öğretmenlerin müdüre güveninde büyük oranda 
*destekleyici müdür davranışlarının etkili olduğu ve 
*okulda güven geliştirmede müdürün başlatıcı 
olabileceği tespit edilmiştir. 

Yılmaz, 
2006 

... etik liderlik ... 
okullardaki 
örgütsel güven 
düzeyi ... 

Etik liderliğin ve örgütsel güvenin alt boyutları 
arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.  

Houtte, 
2007 

teknik/meslek orta 
öğrenimde 
öğretmenlerde 
güven… 

Kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre 
öğrencilerine daha az güvenmektedir. Okuldaki kız 
öğrenci oranı öğretmenlerin güven düzeyini 
artırırken erkek öğretmenler kız öğrencilere daha 
çok güvenmektedir. 
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Bökeoğlu 
ve Yılmaz, 
2008 

İlköğretim 
okullarında 
örgütsel güven 

Okuldaki öğrenci ve öğretmen sayısı azaldıkça 
örgütsel güven artmaktadır. Mesleğin son yıllarına 
doğru örgütsel güven düzeyinde bir artış 
gözlemlenmiştir. 

Kurşunoğlu
, 2009 

öğretmenlerin 
örgütsel güven 
düzeyi 

Öğretmenlerdeki güven düzeyinin deneyim ve 
öğretilen konuya göre değiştiği görülmüştür. 

Arslan, 
2009 

teknik/meslek 
lisesi öğretmenleri 
örgütsel güven 
algıları 

Önemli bir duyuşsal süreç olan güven, eğitim 
kurumlarının belirlenen hedeflere ulaşmasında 
kolaylık sağlamakta paydaşları birbirine 
bağlamakta, başarının, verimliliğin, dayanışmanın, 
değişimin ve dönüşümün artmasında etkili 
olmaktadır. 

Erden ve 
Erden, 
2009 

okul 
yöneticilerinin ve 
öğretmenlerin 
örgütsel güven 
düzeyinin tahmini 

Örgütsel güven düzeyinin tahmininde etkili olan 
faktörler; değer ve tutumlar, güvenmeye meyilli 
olma şeklinde tespit edilmiştir. 

Yücel ve 
Samancı, 
2009 

Örgütsel güven ve 
örgütsel 
vatandaşlık 
davranışı 

 Güvenilir okul ortamına sahip öğretmenlerin, 
örgütsel vatandaşlık davranışı sergileme eğilimi 
gösterdikleri tespit edilmiştir. Örgütsel vatandaşlık 
davranışı üzerindeki en etkili değişken 
öğretmenlerin görev yaptıkları okullardaki çalışma 
süreleridir. 

Öğretmenler açısından örgütsel bağlılık araştırmaları(bkz tablo-2) temel olarak 
öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesi ile öğretmenler açısından 
örgütsel bağlığı etkileyen etmenlerin tespiti üzerine yoğunlaşmıştır. Daha az çalışmada 
ise öğretmenlerde örgütsel bağlılığın sonuçları üzerinde durulmaktadır.  

Tablo-2 incelendiğinde öğretmenler açısından örgütsel bağlılığın şu boyutlara 
sahip olduğu görülmektedir. 

 Okullarda örgütsel bağlılığının düzeyini belirleyen en önemli etken yönetici 

davranışlarıdır. 

 Öğretmenler etkili liderlik ve katılımcı yönetim sergilenen okullarda okul 

amaçlarını daha çok sahiplenmektedir. 

 Üst düzeye de örgütsel bağlılığa sahip öğretmenler; beklenilenin ötesinde çaba, 

çalıştıkları okulun üyesi olmaktan gurur duyma, başka okulda çalışmama isteği, 

göstermektedirler. 

 Öğretmenler açısından örgütsel bağlılığı etkileyen diğer önemli etmenler ise iş 

doyumu, öğrencilere duyulan sevgi,  maaştan memnunluk düzeyidir. 
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Tablo-2: Öğretmenler Açısından Örgütsel Bağlılık 

Yazar Araştırma Bulgular 

Sarıdere 
ve 
Doyuran, 
2004 

Örgütsel 
bağlılığın işten 
ayrılma niyetine 
etkisi 

Öğretmenlerin okul kararlarına katılmaları, okula 
duygusal bağlılıklarını artmasına, duygusal 
bağlılıklarının artması ise işten ayrılma niyetlerinin 
azalmasına yol açmaktadır. 
Örgütsel bağlılığın duygusal ve devam bağlılığı 
boyutları ile işten ayrılma niyeti arasındaki negatif 
ilişki anlamı bulunurken normatif bağlılık ile ilişkisi 
anlamlı değildir. 

 Boylu 
vd., 2007 

Akademisyenleri
n örgütsel 
bağlılık 
düzeyleri 

Analizler sonucunda, akademisyenlerin;  
*en yüksek düzeyde katılım gösterdikleri ifadeler 
duygusal bağlılıkla ilgili ifadeler olurken; onu sırasıyla 
normatif ve devam bağlılığı ile ilgili ifadeler 
izlemektedir, * bazı kişisel özellikleriyle örgütsel 
bağlılık düzeyleri arasında anlamlı farklılıklar 
belirlenmiştir. 

Topaloğlu 
vd., 2008 

öğretmenlerin 
örgütsel 
bağlılığının 
analizi 

İdari görevi olan öğretmenlerin örgütsel bağlılık 
düzeyleri daha yüksektir. Maaşından memnun olan 
öğretmenlerin bağlılık düzeyi daha yüksektir. Mesleğe 
yeni başlayanların bağlılık düzeyleri daha yüksektir. 

Izgar, 
2008 

okul 
yöneticilerinde iş 
doyumu ve 
örgütsel bağlılık 

İş doyumunun örgütsel bağlılığı açıklama derecesi 
%17,4 olarak hesaplanmıştır. 

Choi ve 
Tang, 
2009 

öğretmen 
bağlılık trendi; 
1997-2007 Hong 
Kong 

Öğrencilere duyulan sevgi öğretmen bağlılığında kritik 
kişisel faktör olarak tartışılmıştır. 

Hulpia ve 
Devos, 
2010 

…liderlik 
öğretmen 
bağlılığında nasıl 
bir fark 
yapabilir: nitel 
çalışma 

Öğretmenler eğer liderleri ulaşılabilir, problem çözücü 
ve katılımcı olurlarsa daha güçlü bir şekilde örgüte 
bağlılık hissettiklerini söylediler. 

Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi 
Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisi literatürde, güvenin; yöneticiye güven, 

örgüte güven, bilişsel güven, duygusal güven gibi alt boyutlarıyla bağlılığın; duygusal 
bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık gibi öğeleri arasındaki ilişki düzeyinde 
tartışılmıştır. Bu bağlamda yapılan araştırmalarda, özellikle yöneticiye güvenin 
duygusal bağlılık üzerindeki etkisi dikkat çekici bulunmuştur (Sağlam Arı, 2003; Perry, 
2004). Örgütsel güven ve bağlılık ilişkisini inceleyen bazı araştırmalar ve bulguları 
Tablo-3’de görülmektedir. 
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Tablo-3: Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi 

Yazar Araştırma Bulgular 

Sağlam Arı, 
2003 

 ilk yöneticiye duyulan 
güven ile örgüte 
bağlılık ilişkisi 

Banka yöneticilerinin bir üst kademede yer alan 
yöneticilerine karşı hissettikleri duygusal ve 
bilişsel güven düzeyi ile örgütlerine karşı 
hissettikleri bağlılık arasında pozitif ilişki tespit 
edilmiştir. 

Perry, 2004 
yöneticiye güven ile 
örgütsel bağlılık 
arasındaki ilişki 

Örgütsel güven ile örgütsel bağlılık arasında 
pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. 

Özbek, 2006 
Çalışma politikaları: 
güven ve bağlılık 
ilişkisi 

Örgüt içerisinde güven ve üst yönetime güven 
örgütsel bağlılık özerinde doğrudan etkili 
değişkenlerdir. 

Eser, 2007 
etik iklim ve 
yöneticiye güvenin 
örgüte bağlılığa etkisi 

Araştırma sonucunda duygusal bağlılık ve ahlaki 
bağlılık faktörleri üzerinde, ... ile yöneticiye güven 
faktörlerinden “çalışan odaklı” faktörlerinin daha 
fazla etkilin olduğu ve zorunlu bağlılık üzerinde 
ise yöneticiye güven faktörlerinin bir etkiye sahip 
olmadığı sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Demirel, 
2008 

Örgütsel Güvenin 
Örgütsel Bağlılık 
Üzerine Etkisi 

Araştırma sonuçlarına göre örgüt ve yöneticiye 
olan güvenin duygusal bağlılık ve devamlılık 
bağlılığını olumlu etkilediği ve aralarında pozitif 
ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu; örgüt ve 
yöneticiye olan güven ile zorunlu bağlılık arasında 
ise anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 

Yazıcıoğlu, 
2009 

…işgörenlerin örgütsel 
güven duyguları ile iş 
tatmini ve işten 
ayrılma niyetleri 

Örgüte duyulan güven, iş tatmini ve işten ayrılma 
niyeti arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu 
belirlenmiştir. Örgütsel güven duygusu, iş tatmin 
düzeyi ve işten ayrılma niyetinin cinsiyet 
açısından anlamlı olarak farklılaşmadığı fakat 
eğitim, yaş, kıdem yılı açısından anlamlı olarak 
farlılaştığı tespit edilmiştir. 

Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisi bilinen bir ilişkidir. Bu ilişkinin detayı 
incelendiğinde ise yöneticiye olan güvenin özellikle duygusal bağlılık ve normatif 
bağlılık üzerindeki etkisi daha dikkat çekicidir. Sağlam Arı’nın 2003’de yaptığı 
çalışmada yöneticiye duyulan güven ve örgüte bağlılık ilişkisi açıkça görülmektedir. 
Neves ve Caetano’nun 2006’da yaptığı çalışmada ise yöneticiye güvenin duygusal 
bağlılığı artırdığı tespit edilmiştir.  

Örgütsel güven ve bağlılık ilişkisinde dikkat çeken diğer bir husus Eser’in 
2007’de yaptığı çalışmada görüldüğü üzere devam bağlılığı üzerinde örgütsel güvenin 
veya yöneticiye güvenin etkili olmamasıdır. Bununla birlikte yöneticiye güven normatif 
bağlılık üzerinde etkilidir. 

Sonuç olarak güvenin az olduğu ortamlarda çalışanların örgüte bağlılığı azdır. 
Yeterli örgütsel bağlılığın olmadığı bir kurumda ise yeterli işgören performansının ve 
dolayısıyla istenen verimliliğin olmayacağı bir gerçektir. 
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YÖNTEM 

Araştırmanın Amacı  
Örgütlerin başarısının yalnızca çalışanların bireysel nitelik ve yaratıcılıkları ile 

değil, bireysel nitelik ve yaratıcılığa sahip çalışanların çalıştıkları örgüte bağlı 
kalmasıyla ve bu nitelik ve yaratıcılıklarını örgüt amaçları için gönülden işe koşmasıyla 
mümkün olduğu vurgulanmaktadır. Bununla birlikte son yıllarda birçok yönetici işgücü 
devir hızının yüksek olmasından ve çalışanların örgüt için gerekli çabayı 
harcamadıklarından şikâyetçidir. Bu durum örgütlerin, çalışanların örgüte bağlılıklarını 
artırmak konusunda gerekli tedbirleri almadıklarının bir göstergesidir. Bu tedbirlerden 
birisi de örgütsel güven ortamının sağlanmasıdır. Bu çalışmayla örgütsel güven 
ortamının örgütsel bağlılığa etkilerinin tespit edilmesi, gerek literatüre gerekse Otelcilik 
ve Turizm Meslek Lisesi yöneticilerine, örgütsel bağlılığı geliştirme konusunda önemli 
katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. 

Bu araştırmanın temel amacı, Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde, örgütsel 
güvenin öğretmenler acısından örgütsel bağlılık üzerine etkilerini tespit etmek ve bu 
bağlamda literatüre katkı sağlamak ve eğitim yöneticilerine önerilerde bulunmaktır. 

Bahsedilen amacı gerçekleştirmek için temelde şu üç sorunun cevabı 
araştırılmıştır. 

1. Örgütsel güveni oluşturan faktörler nelerdir? 

2. Örgütsel bağlılığı oluşturan faktörler nelerdir? 
3. Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Öğretmenleri açısından bu faktörler arası 

ilişki nedir ve bu ilişki kadro durumu ve memleketinde görev yapma durumu 
değişkenlerine göre nasıl şekillenmektedir? 

Örgütsel güven ve bağlılığı oluşturan faktörler literatür taraması çerçevesinde 
kesinleştirilmiş ve faktörler arası ilişkiler Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde 
yapılan alan araştırması ile incelenmiştir. Bu araştırmada öğretmenlerin kadro durumu 
ve memleketinde görev yapma durumu da önemli değişkenler olarak ele alınmıştır. 
Kadro durumu ve memleketinde görev yapma durumu değişkenleri çerçevesinde 
örgütsel güven örgütsel bağlılık ilişkisinin farklılaşıp farklılaşmadığının tespiti, 
farklılaşma varsa bu farklıklaşmanın hangi yönde olduğunun ortaya konulması da yine 
bu araştırmanın amaçları arasındadır.  

Araştırma Hipotezleri 
Örgütsel güvenin öğretmenler acısından örgütsel bağlılık üzerine etkilerini tespit 

etmek amacıyla aşağıdaki hipotezleri test edilmiştir.  
H1: Öğretmenler açısından örgütsel güvenin çalışanlara duyarlılık boyutu ile 

bağlılığın duygusal bağlılık boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H2: Öğretmenler açısından örgütsel güvenin çalışanlara duyarlılık boyutu ile 

bağlılığın devam bağlılığı boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H3: Öğretmenler açısından örgütsel güvenin çalışanlara duyarlılık boyutu ile 

bağlılığın normatif bağlılık boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
H4: Öğretmenler açısından örgütsel güvenin yöneticiye güven boyutu ile 

bağlılığın duygusal bağlılık boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
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H5: Öğretmenler açısından örgütsel güvenin yöneticiye güven boyutu ile 
bağlılığın devam bağlılığı boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H6: Öğretmenler açısından örgütsel güvenin yöneticiye güven boyutu ile 
bağlılığın normatif bağlılık boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H7: Öğretmenler açısından örgütsel güvenin yeniliğe açıklık boyutu ile bağlılığın 
duygusal bağlılık boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H8: Öğretmenler açısından örgütsel güvenin yeniliğe açıklık boyutu ile bağlılığın 
devam bağlılığı boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H9: Öğretmenler açısından örgütsel güvenin yeniliğe açıklık boyutu ile bağlılığın 
normatif bağlılık boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H10: Öğretmenler açısından örgütsel güvenin iletişim ortamı boyutu ile bağlılığın 
duygusal bağlılık boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H11: Öğretmenler açısından örgütsel güvenin iletişim ortamı boyutu ile bağlılığın 
devam bağlılığı boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H12: Öğretmenler açısından örgütsel güvenin iletişim ortamı boyutu ile bağlılığın 
normatif bağlılık boyutu arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi 
Bu araştırmanın evrenini Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi Otelcilik ve 

Turizm Meslek Liselerinde çalışan öğretmenler oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerin 
sayısı 2008-2009 öğretim yılı itibariyle 2.343’tür (MEB, 2009). Araştırmada seçilen 
örneklemin evreni temsil etmedeki yeterliliği düşünüldüğünde birkaç örneklem 
yönteminin uygulanması gerekli görülmüştür. Buradan hareketle istenen örneklem 
sayısına ulaşmak üzere zaman ve maliyet kısıtlayıcıları birlikte ele alındığında bilimsel 
değeri zayıf olduğundan kolay örnekleme yöntemi yeterli görülmemiş ve kartopu 
örnekleme ve kademeli örnekleme yöntemleri de örneklem seçiminde işe koşulmuştur. 

Kolay örnekleme yöntemi internet ve telefonla ulaşılabilen kişilere yapılan ve son 
yıllarda araştırmalarda çokça kullanılan bir yöntem olmasına rağmen örneklemin evreni 
temsil yeterliliği hakkında kesin bir fikir vermez. Kartopu örneklemde ise evrene ait bir 
birime ulaşılır ve o birim aracılığıyla başka birimlere ulaşılır. Bu yöntemin 
kullanımında ilişkili olan birimlerin benzer nitelik taşımamasına dikkat edilmelidir.  

Maliyet açısından ve geniş alana yayılmış evren üzerinde araştırma yapılması 
bakımından en avantajlı yöntemlerden bir diğeri ise evrenden belirlenen kümelerin tüm 
öğelerinin araştırma kapsamına alınmasıdır. Diğer iki yöntem olasılıklı olmayan 
örneklem yöntemleri olması bakımından evreni temsilde araştırmacının inisiyatifine, 
uzman ve tarafsız olmasına dikkati gerektirirken kademeli örneklem yöntemi olasılıklı 
örneklem yöntemleri arasında yer alır ve örneklemin evreni temsil gücünü 
araştırmacıdan bağımsız olarak artırır (Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2007) 

 Araştırma evrenindeki öğretmenlerin nicel açıdan temsil yeterliliklerini sağlamak 
amacıyla hazır örneklem tablosundan yararlanılarak minimum kişi sayısı 
hesaplanmıştır. Buna göre örneklemde olması gereken kişi sayısı 2400 kişilik bir evren 
için 0,05 anlamlılık düzeyinde en az 331’dir (Arıkan, 2005; Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 
2007). 
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Tablo-4: Çeşitli Örneklem Büyüklükleri 

 ±0.03 örnekleme 
hatası(d) 

±0.05 örnekleme 
hatası(d) 

±0.10 örnekleme 
hatası(d) 

Anakütle p=0.5 p=0.8 p=0.3 p=0.5 p=0.8 p=0.3 p=0.5 p=0.8 p=0.3 

Büyüklüğü q=0.5 q=0.2 q=0.5 q=0.5 q=0.2 q=0.5 q=0.5 q=0.2 q=0.5 

500 341 289 321 217 165 196 81 55 70 

750 441 358 409 254 185 226 85 57 73 

1000 416 406 473 278 198 244 88 58 75 

2500 748 537 660 333 324 286 93 50 78 

Kaynak: Yazıcıoğlu ve Erdoğan, 2007   

Veri Toplama Tekniği 
Araştırmada, konuyla ilgili yazılı kaynakların taranmasından sonra elde edilen 

bilgiler doğrultusunda bir anket formu hazırlanmıştır. Veriler hazırlanan bu anket 
formun aracılığı ile toplanmıştır. Daha önceki benzer çalışmalar da kullanılan geçerlilik 
ve güvenilirlik testleri yapılmış anket formları incelenmiş ve yeni bir ölçme aracı 
geliştirilmesinin gerekli olmadığı görülmüştür. Gerek örgütsel güven gerekse örgütsel 
bağlılığın tespitine ilişkin geliştirilmiş ve farklı örneklemler üzerinde geçerlilik ve 
güvenirlilik çalışmaları yapılmış ölçme araçları mevcuttur. 

Bu araştırma kapsamında kullanılan örgütsel güven ölçeği; Daboval ve 
arkadaşlarının 1994’te küçük işletmeler ve sorunları hakkındaki bir sempozyumda 
bildiri olarak sundukları ölçeğin, Yılmaz (2005) tarafından Okullarda örgütsel güven 
düzeyini ölçmek için okullara uyarlaması yapılarak geliştirilmiş şeklidir. Yılmaz (2005), 
ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmasında, Okullarda Örgütsel Güven Ölçeği’nde 4 
faktör tespit etmiştir. Araştırmacı tarafından yapılan faktör analizi sonucunda ise 
Yılmaz (2005)’e paralel olarak 4 faktör tespit edilmiştir. Bunlar çalışanlara duyarlılık, 
yöneticiye güven, yeniliğe açıklık ve iletişim ortamıdır.  

Araştırma kapsamında kullanılan diğer ölçek ise Meyer ve Allen tarafından 
geliştirilen örgütsel bağlılık ölçeğidir. Meyer ve Allen (1997) tarafından geliştirilen 
“Örgütsel Bağlılık Ölçeği”, örgütsel bağlılığı; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve 
normatif bağlılık olmak üzere üç temel bileşene ayırarak ölçmeyi amaçlamıştır. 
Araştırmada veri toplamak için kullanılan Meyer ve Allen’in örgütsel bağlılık ölçeği, 
5’li Likert sıkalasına göre tasarlanmış olup, 5’li ölçekteki ifadelerin puanlaması; “1: hiç 
katılmıyorum, 2: katılmıyorum, 3: biraz katılıyorum, 4: çok katılıyorum ve 5: tamamen 
katılıyorum” şeklinde yapılmıştır. 

 Sonuç olarak, ölçme aracı üç bölümden oluşmuştur. Bunlar; ilk bölümde 
demografik özellikleri ölçen 4 madde, ikinci bölümde örgütsel güveni ölçen 40 madde 
ve üçüncü bölümde örgütsel bağlılığı ölçen 18 madde şeklindedir. 
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 Araştırmada güvenilirlik analizi sonucunda güvenilirlik değeri Cronbah Alpha 
katsayısı  örgütsel güven için  ,974 ve örgütsel bağlılık için ,856  olarak tespit edilmiştir. 
Bu değer sosyal bilimler için istatistik açıdan güvenilir olarak kabul edilebilecek 
düzeydedir. 

 Anket, 2009 yılının Ekim-Ocak aylarında örneklemde seçilen Otelcilik ve 
Turizm Meslek Lisesi Öğretmenlerinin bir kısmına bizzat araştırmacı tarafından, bir 
kısmına internet aracılığıyla ve bir kısmına da posta yoluyla uygulanmıştır.  

 Verilerin Analizi 
  Uygulama alanındaki deneklerin ölçme aracına verdikleri cevapların geri 

dönüşümünden sonra bilgisayarda bir veri tabanı oluşturulmuştur.  
Araştırmada elde edilen veriler, araştırmanın amacı doğrultusunda çeşitli 

istatistiki çözümlemeler  (Frekans, Ortalama ve Korelasyon) kullanılarak 
yorumlanmıştır. 

BULGULAR VE SONUÇ 
Bulgular 
Anket formları aracılığı ile toplanan veriler çeşitli istatistiksel analizlere tabi 

tutulmuştur. Analiz sonuçları tablo 5, 6, 7 ve 8 de verilmiştir. Örneklemi oluşturan 332 
çalışanın cinsiyet, memleketinde görev yapma durumu, hizmet yılı ve kadro durumuna 
göre dağılımları tablo-5 de verilmiştir. 

Tablo-5: Örneklem Profilinin Sayısal ve Yüzdesel Dağılımı 

Cinsiyet Dağılımı N % Memleketinde Görev 
Yapma Durumu N % 

Bayan 163 49,1 Memleketinde görev 
yapanlar 154 46,4 

Bay 169 50,9 Memleketinde görev 
yapmayanlar 178 53,6 

 Toplam 332 100,0 Toplam 332 100,0 
Hizmet Yılı Dağılımı N % Kadro Durumu Dağılımı N % 
0-6 101 30,4 Kadrolu  253 76,2 
7-12 101 30,4 Sözleşmeli  38 11,4 
13-18 81 24,4 Ücretli  41 12,3 
19-24 30 9,0  Toplam 332 100,0 
25 + 19 5,7    
 Toplam 332 100,0    

Tablo-5’de örneklem grubunun demografik özelliklerine göre dağılımı 
görülmektedir. Buna göre araştırmaya katılanların çoğunluğu (%50,9) baylardan 
oluşmaktadır. Katılımcıların, memleketinde görev yapma durumlarına göre 
dağılımlarına bakıldığında ise, %53,6’sı memleketinde görev yapmaktadır. 
Katılımcıların, hizmet yılı incelendiğinde, çoğunluğu (%60,8) 0-12 hizmet yılı 
aralığında yer almaktadır. Bu durum öğretmenlerin daha çok genç kişilerden oluştuğunu 
göstermektedir. Katılımcıların, kadro durumu incelendiğinde ise büyük çoğunluğunun 
(%76,2) kadrolu öğretmenlerden oluştuğu görülmektedir. 
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Tablo-6: Öğretmenler Açısından Örgütsel Güven ve Bağlılık İlişkisi 

Duygusal Bağlılık Devam Bağlılığı Normatif Bağlılık Ö. Güven-Ö. Bağlılık 

İlişkisi r p r p r p 

Çalışanlara Duyarlılık ,685 ,000 ,255 ,000 ,650 ,000 

Yöneticiye Güven ,653 ,000 ,275 ,000 ,592 ,000 

Yeniliğe Açıklık  ,619 ,000 ,296 ,000 ,588 ,000 

İletişim Ortamı ,745 ,000 ,238 ,000 ,699 ,000 

Tablo-6’da örgütsel güvenin boyutları ile örgütsel bağlılığın boyutları arasındaki 
ilişkiye yönelik analiz sonuçları görülmektedir. Örgütsel güvenin tüm boyutları ile 
örgütsel bağlılığın tüm boyutları arasında 0,05 anlamlılık düzeyinde istatiksel açıdan 
anlamlı bir ilişki mevcuttur. Analizler sonucunda p<,000 olarak belirlenmiş ve tüm 
araştırma hipotezlerinin (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11, H12) yeterli kanıtla 
desteklendiği görülmüştür. Değişkenler arasındaki ilişkinin yönü incelendiğinde ise 
ilişkinin pozitif yönlü bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Örgütsel güven faktörleri ile örgütsel bağlılık faktörleri arasındaki ilişki yüksekten 
düşüğe; İletişim ortamı ile duygusal bağlılık ilişkisi(r=,745), İletişim ortamı ile normatif 
bağlılık ilişkisi(r=,699), Çalışanlara duyarlılık ile duygusal bağlılık ilişkisi(r=,685),  
Yöneticiye güven ile duygusal bağlılık ilişkisi(r=,653), Çalışanlara duyarlılık ile 
normatif bağlılık ilişkisi(r=,650), Yeniliğe açıklık ile duygusal bağlılık ilişkisi(r=,619), 
Yöneticiye güven ile normatif bağlılık ilişkisi(r=,592), Yeniliğe açıklık ile normatif 
bağlılık ilişkisi(r=,588), Yeniliğe açıklık ile devam bağlılığı ilişkisi(r=,296), Yöneticiye 
güven ile devam bağlılığı ilişkisi(r=,275), Çalışanlara duyarlılık ile devam bağlılığı 
ilişkisi(r=,255), İletişim ortamı ile normatif bağlılık ilişkisi(r=,255) şeklindedir. 
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Tablo-7: Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Öğretmenlerin Kadro 
Durumunun Rolü 

Duygusal Bağlılık Devam Bağlılığı Normatif Bağlılık Örgütsel Güven –  

Örgütsel Bağlılık 

İlişkisi 
K* S* Ü* K S Ü K S Ü 

r ,717 ,508 ,591 ,277 ,228 ,168 ,658 ,635 ,601 Çalışanlara 

Duyarlılık p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,245 ,000 ,000 ,000 

r ,689 ,288 ,687 ,268 ,609 ,301 ,613 ,516 ,532 Yöneticiye 

Güven p ,000 ,080 ,000 ,000 ,080 ,000 ,000 ,001 ,000 

r ,624 ,328 ,710 ,334 ,168 ,284 ,605 ,456 ,622 Yeniliğe 

Açıklık p ,000 ,044 ,000 ,000 ,313 ,072 ,000 ,004 ,000 

r ,745 ,583 ,849 ,252 ,367 ,075 ,661 ,647 ,741 İletişim 

Ortamı p ,000 ,000 ,000 ,000 ,024 ,643 ,000 ,000 ,000 

* K: Kadrolu, S: Sözleşmeli, Ü: Ücretli  
 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel güven faktörleri ile örgütsel bağlılık 
faktörleri arasındaki istatistiksel ilişki ayrı ayrı her bir kadro durumu değişkeni 
filtrelenerek analiz edilmiştir. Buna göre kadrolu çalışanlarda daha yüksek olarak 
gözlemlenen ilişkiler; “Çalışanlarlara duyarlılık ile duygusal bağlılık ilişkisi(r=,717), 
devam bağlılığı ilişkisi(r=,277) ve normatif bağlılık ilişkisi(r=,658)”, “Yöneticiye güven 
ile duygusal bağlılık ilişkisi(r=,689)”, “Yeniliğe açıklık ile devam bağlılığı 
ilişkisi(r=,334)”dir. Ücretli çalışanlarda daha yüksek olarak gözlemlenen ilişkiler ise; 
“Yöneticiye güven ile devam bağlılığı ilişkisi(r=,301)”, “Yeniliğe açıklık ile duygusal 
bağlılık ilişkisi(r=,710) ve normatif bağlılık ilişkisi(r=,622)” “İletişim ortamı ile 
duygusal bağlılık ilişkisi(r=,849)  ve normatif bağlılık ilişkisi(r=,741) ”dir. 

Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisinde kadro durumunun rolü 
incelendiğinde en dikkat çekici bulgu, sözleşmeli çalışanlarda yöneticiye güven ve 
duygusal bağlılık ilişkisinin gözlemlenememesidir. Diğer bir dikkat çekici bulgu ise 
ücretli çalışanlarda iletişim ortamı ile duygusal bağlılık ilişkisinin diğer faktörler arası 
ilişkilerden yüksek olmasıdır. 
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Tablo-8: Örgütsel Güven ve Örgütsel Bağlılık İlişkisinde Öğretmenlerin 
Memleketinde Görev Yapma Durumunun Rolü 

Duygusal Bağlılık Devam Bağlılığı Normatif Bağlılık Örgütsel Güven -

Örgütsel Bağlılık 

İlişkisi 
M+* M-*  M+ M-  M+ M-  

r ,711 ,682 ,072 ,432 ,545 ,739 Çalışanlara 

Duyarlılık p ,000 ,000 ,372 ,000 ,000 ,000 

r ,664 ,653 ,180 ,366 ,538 ,638 Yöneticiye 

Güven p ,000 ,000 ,025 ,000 ,000 ,000 

r ,628 ,616 ,220 ,399 ,522 ,675 Yeniliğe 

Açıklık  p ,000 ,000 ,006 ,000 ,000 ,000 

r ,768 ,722 ,121 ,359 ,632 ,703 
İletişim Ortamı 

p ,000 ,000 ,134 ,000 ,000 ,000 

* M+ : Memleketinde görev yapan, M- : Memleketinde görev yapmayan 
 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin örgütsel güven faktörleri ile örgütsel bağlılık 
faktörleri arasındaki istatistiksel ilişki ayrı ayrı her bir memleketinde görev yapma 
durumu değişkeni filtrelenerek analiz edilmiştir. Buna göre memleketinde görev 
yapanlarda daha yüksek olarak gözlemlenen ilişkiler; “Çalışanlarlara duyarlılık ile 
duygusal bağlılık ilişkisi(r=,711)”, “Yöneticiye güven ile duygusal bağlılık 
ilişkisi(r=,689)”, “Yeniliğe açıklık ile duygusal bağlılık ilişkisi(r=,334)” dir. 
Memleketinde görev yapmayanlarda daha yüksek olarak gözlemlenen ilişkiler ise; 
“Çalışanlarlara duyarlılık ile devam bağlılığı ilişkisi(r=,432) ve normatif bağlılık 
ilişkisi(r=,739)”, “Yöneticiye güven ile devam bağlılığı ilişkisi(r=,366) ve normatif 
bağlılık ilişkisi(r=,638)”, “Yeniliğe açıklık ile devam bağlılığı ilişkisi(r=,399) ve 
normatif bağlılık ilişkisi(r=,675)”, “İletişim ortamı ile devam bağlılığı ilişkisi(r=,359) 
ve normatif bağlılık ilişkisi(r=,703)”dir. 

Örgütsel güven ve örgütsel bağlılık ilişkisinde memleketinde görev yapma 
durumunun rolü incelendiğinde en dikkat çekici bulgu, memleketinde görev yapan 
öğretmenlerde örgütsel güven ile duygusal bağlılık ilişkisinin bütün örgütsel güven 
faktörlerinde memleketinde görev yapmayanlara göre daha yüksek olmasıdır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 
Öğretmenler açısından örgütsel güvenin örgütsel bağlılık üzerine etkilerini tespit 

etmek amacıyla yapılan bu çalışma da örgütsel güvenin alt boyutlarıyla örgütsel bağlılık 
öğeleri arasındaki ilişki, Türkiye geneli otelcilik ve turizm meslek liselerinde yapılan 
anket ile araştırılmış ve önceki benzer çalışmalarla paralellik arz eden sonuçların yanı 
sıra, dikkat çekici bazı farklı sonuçlara da ulaşılmıştır.  

Sonuçlar incelendiğinde araştırma kapsamında en dikkat çekici sonucun, 
yöneticiye güvenin sözleşmeli personel açısından duygusal bağlılıkla bir ilişki 
göstermemesi olmuştur. Benzer şekilde Karahan 2008’de statü farklarının bağlılığa 
etkisi konusunda hemşireler üzerinde yaptığı çalışmada, statü farklarının bağlılık 
düzeyleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada ise okullarda statü 
farklılığının personelin örgüte bağlılıklarında yöneticiye güven faktörünün etkisini 
ortadan kaldırdığını göstermektedir. Zira Özden 1997’de öğretmenlerde okula 
adanmışlık ve yönetici davranışları konusunda yaptığı çalışama da öğretmenlerin 
çalıştıkları okul ile bütünleşmelerindeki farklılığın %40 yönetici davranışlarına duyulan 
memnuniyet ve %20 öğretmenlerin okul yönetimlerine katılımlarıyla ilişkili olduğunu 
tespit etmiştir. 

 Yapılan araştırma ile önceki araştırmaları destekler nitelikte, örgütsel güvenin alt 
boyutlarının (çalışanlara duyarlılık, yöneticiye güven, yeniliğe açıklık ve iletişim 
ortamı) duygusal ve normatif bağlılıkla pozitif yönlü önemli bir ilişkisinin olduğu 
gözlemlenirken devam bağlılığı ile daha düşük derecede bir ilişkisinin olduğu ortaya 
çıkmıştır. Bu sonuçlar arasında dikkat çekici olan ise iletişim ortamı ile duygusal 
bağlılık arasındaki ilişkinin diğer ilişkilere göre daha güçlü olmasıdır. Buradan 
hareketle okullarda, iletişim ortamının duygusal bağlılık üzerinde en güçlü etkiyi 
yarattığı sonucuna ulaşılabilir. 

 Araştırma kapsamında üzerinde durulmasında fayda olan diğer sonuçlar ise 
örgütsel güven ve bağlılık ilişkisinin kadro durumu ve memleketinde görev yapma 
durumu bağlamında ayrı ayrı her bir demografik değişken için her bir demografik faktör 
filtrelenerek yapılan analiz ile ortaya çıkan sonuçlardır. Bunlar kısaca şöyle 
özetlenebilir;  

 Yöneticiye güven ile normatif bağlılık ilişkisi hariç örgütsel güven faktörleri ile 
duygusal bağlılık arasındaki ilişki memleketinde görev yapanlarda daha güçlüyken, 
örgütsel güven faktörleri ile normatif bağlılık arasındaki ilişki memleketinde görev 
yapmayanlarda daha yüksektir. Yılmaz (2006) yaptığı çalışmada örgütsel güven 
faktörlerinin memleketinde görev yapanlarda daha yüksek olduğunu tespit etmiştir. Bu 
durum memleketinde görev yapmanın öğretmenleri duygusal anlamda pozitif yönde 
etkilediğini ortaya koymaktadır. 

 Kadro durumu incelendiğinde ise çalışanlara duyarlılık ve yöneticiye güven ile 
duygusal ve normatif bağlılık ilişkisi kadrolu çalışanlarda daha güçlüyken, iletişim 
ortamı ve yeniliğe açıklık ile duygusal ve normatif bağlılık ilişkisi ücretli öğretmenlerde 
daha güçlüdür. Benzer şekilde Karahan (2008) hemşireler üzerinde yaptığı çalışmada 
işyerinde statü farklılıklarının bağlılığı güçlü şekilde etkilediğini ortaya koymuştur 

Buradan hareketle gelecekte, yeniliğe açıklığın ücretli çalışanlarda kadrolu 
çalışanlara göre duygusal ve normatif bağlılıkla gösterdiği daha yüksek ilişkinin 
nedenleri sorgulanmalıdır. 
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Araştırma sonuçlarından hareketle öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeylerini 
artırmak üzere getirilen öneriler şunlardır; 

 Otelcilik ve turizm meslek liselerinde öğretmenler arasındaki statü farkları 
giderilerek öğretmenlerin tamamının yöneticiye güvenleri artırılmalı ve dolayısıyla 
bağlılıkları artırılmalı, 

 Okullarda duygusal bağlılık düzeyini geliştirmek için iletişim ortamına özel 
hassasiyet gösterilmeli, 

 Memleketinde görev yapmayan öğretmenlerin örgütsel bağlılıklarında 
yöneticiye güven faktörünün özellikle etkili olması yöneticiler tarafından dikkate 
alınmalı, 

 Kadrolu öğretmenlerde ücretli öğretmenlerden daha az olan yeniliğe açıklık ile 
duygusal ve normatif bağlılık ilişkisi dikkate alınarak kadrolu öğretmenleri yeniliğe 
açıklığa özendirecek tedbirler alınmalıdır. 
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Organizational commitment is a state of affairs that the employee fell themselves 
close behaviorally and emotionally to the organization for which they work; therefore, it 
has impact on consequences such as the decrease of job turnover, the acknowledgement 
of the aim and goals of the organization by the employee, and the sincere effort for the 
success of the organization. As a result, organizational commitment is considered as one 
of the important factors in organizational success. 

   The development of commitment within the organizations is directly related to 
the quality of the organizational culture. According to researches, the development of 
relations dependent on trust creates employee who are committed to their organization 
emotionally, who are able to describe themselves within their organization, who are 
satisfied with their works, who don’t think of leaving the organization, and who 
consider the success of the organization as their own success. Especially within the 
service-providing companies, the quality of the product is highly affected by the inter-
personnel relations and by the relations between the company and the employee. 

   Educational Institutions are among the service-providing organisations. Success 
and efficiency in these organisations are the result of the quality of the relations of the 
teachers with each other’s, students, and their institutions. In educational organizations, 
team-work and cooperation among employee are a necessity. Within such an 
environment, teachers will reflect their individual qualities and creativeness to the 
organization in a parallel relation. This will directly affect the educational quality and, 
naturally, the success of the school.   

Within the research, the relation between the factors of organizational trust and 
the factors of organizational commitment has been studied over the teachers of 
Vocational High School of Tourism and in this relation, the position of the teachers and 
their working in their home towns have been considered as demographic factors that 
may affect the relations between the variables.  

Teachers working in Vocational High Schools of Tourism affiliated with Ministry 
of National Education compose the universe of the research. The number of these 
teachers in 2008-2009 academic year is 2343. The survey was applied to some of 
Vocational High School of Tourism teachers by the researcher, to some of them via 
internet, and to some of them via mail from October to January and 332 surveys that can 
be used statistically were entered into SPSS.  

The Majority of the participants were men (50.9 %). According to their working 
in their home towns, 53.6 % of the participants work in their home towns. The service-
years of the participants, the majority (60.8%) are of 0-12 years. This shows us that 
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most of the teachers are young. The positional status of the participants, most of them 
(76.2 %) have a permanent position.  

There is a meaningful correlation at the level of 0.05 between all the dimension of 
organizational trust and all the dimensions of organizational commitment that the 
correlation between the variables, we see that the correlation is of positive direction. It 
has been noted that all the hypotheses of the research were supported with sufficient 
evident (P<,000). 

When we study the role of the positional status in the relation between 
organizational trust and organizational commitment, the most striking finding is that the 
relation between trust to the manager and affective commitment couldn’t be observed 
about contract-bound employee. Another striking finding is that the relation between 
communicational context and affective commitment of salaried employee is higher than 
other inter-factoral relations. 

When we study the role of working in the home town in the relation between 
organizational trust and organizational commitment, the most striking finding is that the 
relation between organizational trust and affective commitment of teachers working in 
their home towns is higher than that of teachers who don’t work in their home towns in 
all the organizational trust factors. 

When the findings were studied, it was noticed that the most striking result was 
that there was no relation between trust of contract-bound employee to the manager and 
affective commitment. Likewise, in the study carried out by Karahan (2008) over the 
nurses about the effects of status difference to the commitment, it was proved that status 
difference has effects on the commitment level. In this study, it is obvious that status 
difference at schools abolish the effect of trust-to-manager factor in the commitment of 
the employee to the organization. For, Özden (1997) detected in his study about 
teachers’ devotion to the school and manager behaviours that the difference of 
integration of teachers to the school in which they work is related 40% with the 
satisfaction with the behaviours of the manager and 20% with their participation in the 
administration of the school. 

While it is being observed that the factors of  organizational trust (sensitivity to 
employee, trust to the manager, openness to innovation, and communication 
environment) has an important, positively directed correlation with affective and 
normative commitment supporting this research and previous researches, it has emerged 
that it a lower level correlation with continuance commitment. The striking one among 
these results is that the correlation between communication environment and affective 
commitment is stronger than other correlations. Henceforth, it can be concluded that 
communication environment at schools creates the strongest effect on affective 
commitment. 
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Özet 

Psikolojik ve davranışsal bir durum olan aidiyet duygusu bağlılık ve sadakat 
olarak ikiye ayrılır. Örgütsel bağlılık, bireyin içinde bulunduğu örgütün değerlerini 
kabul etmesi ve o örgütte kalma arzusu duyması olarak tanımlanmaktadır. Örgütsel 
sadakat ise, bireyin belirli bir örgütle özdeşleşmesi, içten bağlılığı ve kendini adaması 
şeklinde tanımlanmaktadır. Bu çalışmada örgütsel sadakat düzeyinin belirlenmesine 
yönelik Türkiye’deki üç büyük siyasi parti (AKP, CHP, MHP) organizasyonuna aidiyet 
hisseden bireylerin örgütsel sadakat ve bağlılık düzeylerinin belirlenmesi 
amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda oluşturulan örgütsel sadakat ve bağlılık ölçeği ile 
Ankara ilinde 674 kişiden bilgi toplanmış ve analiz edilmiştir. Buna göre örgütsel 
sadakat ve bağlılık düzeyinin en yüksek olduğu parti MHP, ikinci sırada CHP ve 
üçüncü sırada AKP olarak ortaya çıkmıştır.    

Anahtar Kelimeler: Örgütsel sadakat, örgütsel bağlılık, siyasi partiler  
 

Abstract 
Sense of belonging is a psychological condition in which loyalties are divided into 

two. Organizational commitment, the value of the individual within the organization to 
accept and hear the desire to remain in the organization as it is defined. Identify a 
specific individual's loyalty to the organizational integration organizations, in the form 
of sincere commitment and dedication has been defined. This study aimed to determine 
the level of organizational loyalty to Turkey's third largest political party (AKP, CHP, 
MHP), feeling of belonging to the organization aims to determine the level of loyalty of 
the individual. Organizational loyalty created in accordance with this scale in city 
information was collected from 674 people. Accordingly, the highest level of 
organizational loyalty to the party MHP, the second CHP and third place in the AKP 
has emerged.  
Key words: Organizational loyalty, organizational commitment, political parties 
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GİRİŞ 
Bireyler örgütsel faaliyetlerin sürdürülmesinde vazgeçilmez bir kaynak olarak 

etkinliğin sağlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Dolayısıyla oynanan bu roller 
bireyin örgütüne olan aidiyet duygusunun derecesi ile güçlenmektedir. İlgili literatürde, 
bireylerin örgütüne olan aidiyet duygusunun durumunu ve etkisini belirlemeye yönelik 
birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalar örgüte aidiyet duygusunu oluşturan 
örgütsel bağlılığa ilişkin, “bağlılık düzeylerinin belirlenmesi” (Boylu vd., 2007: 55-74; 
Özkara vd. 2006:77-96), “bağlılığı etkileyen örgütsel faktörlerin belirlenmesi” (Yalçın 
ve İplik, 2005:395-409), “bağlılık ve tatmin, motivasyon, güçlendirme, liderlik vb, 
kavramlarla ilişkisinin belirlenmesi” (Özdevecioğlu, 2003: 113-130; Karahan, 2008: 
145-162; Çekmecelioğlu, 2006: 153-168) konularındadır. Ancak örgütsel bağlılık ve 
sadakat kavramlarına ilişkin çalışmalara rastlanmamaktadır. Örgütsel sadakat kavramına 
ilişkin kavramsal bir analiz yapılmadan önce bireylerin örgütüne olan bağlılık 
duygularının anlaşılması gerekmektedir. Dolayısıyla örgütsel sadakat, ileri düzeyde 
bağlılığın bir sonucu olarak ortaya çıktığı için, bağlılık kavramına ilişkin açıklamaların 
yapılması yerinde olacaktır. Bu kapsamda; 

“Bireyin içinde bulunduğu örgütün amaç ve değerlerini kabul etmesi, bu 
doğrultuda çaba sarf etmesi ve örgütte kalma arzusu duyması” (Porter vd., 1974: 604) 
olarak tanımlanan örgütsel bağlılık, bireyin örgütüne karşı psikolojik bir aidiyet 
duygusudur. Ayrıca örgütsel bağlılığın, bireyin bir örgütte gönüllü olarak çalışmasına 
yol açan faktörlerden olduğu belirtilmektedir (Boezeman ve Ellemers, 2007: 772). 
Luchak ve Gellatly (2007:768) örgütsel bağlılığı, “bireyi bir oluşuma veya eyleme 
bağlayan bir süreç olarak”; Kanter (1968: 500) ise, bireyin örgütsel amaçları 
gerçekleştirmek için çaba sarf ettiği bir süreç olarak tanımlamaktadır.  

Sadakat ise genel anlamıyla, samimi ve sağlam dostluk, içten bağlılık, his ve 
duygularda sağlamlık, ihanet etmeme, hakikate uygunluk anlamlarına gelmektedir (Koç, 
2002: 49). Diğer yandan, sadakat bir kişinin bir “davaya” pratikte, istekli ve tam 
bağlılığıdır. Burada dava ile kastedilen ise; bir kuruma veya organizasyona, ideal bir 
olaya ya da ideal bir amaca bağlanmanın nesnesidir (Koç, 2002: 50). 

Örgütsel sadakat kavramı ise; “bireyin çıkarlarından ziyade bağlı bulunduğu 
örgütün çıkarlarını artırmayı ve bu çıkarlara aidiyet göstermeyi içeren üye davranışlarını 
ifade etmektedir” (Kang vd., 2007:114). Örgütsel sadakat tıpkı örgütsel bağlılıkta 
olduğu gibi, örgüte karşı psikolojik ve davranışsal bir aidiyet duygusu’dur. Bu duygu, 
bireyin örgütüne karşı olan hislerinin yüksek seviyede olması ve örgütte sürekli 
bulunma isteği ile kendisini göstermektedir.   

Örgütsel sadakat, “özellikle örgütü, dışarıdaki bireylere övmeyi, dış tehditlere 
karşı korumayı ve savunmayı, ayrıca normal olmayan koşullar altında dahi örgüte bağlı 
kalmayı içermektedir” (Podsakof vd., 2000: 514). Diğer yandan “örgütsel sadakatin 
varlığının örgütün genel başarısı için fazladan zaman ve gayret sarf etme, iyi niyet 
gösterme gibi örgüt içerisinde işbirliği ve takım ruhunu artırıcı faydalar sağladığı ileri 
sürülmektedir. Örgütlerde sadık çalışanlar, içinde bulundukları ekip, grup veya 
topluluğu teşvik eder ve korurlar. Ayrıca genel faydayı içeren işlere ilave olarak gayret 
sarf etmeye gönüllü olurlar” (Acar, 2006: 4-8). 

Örgütsel sadakat; hem bir örgüte, hem de bir kişi veya gruba karşı oluşan güçlü 
bağların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Sadakatin olması, bireyin içinde bulunduğu 
örgütün ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçları ile çok güçlü bir şekilde özdeşleştirdiğini 
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göstererek öncelik vermesi ve örgütün yararına özveride bulunmak üzere kendini 
önceden hazırlaması anlamına gelmektedir (Ceylan ve Özbal, 2008: 88). Bir örgüte, 
kuruma veya nesneye aidiyet hissinin son aşaması olan sadakat duygusu psikolojik ve 
davranışsal bir durumdur. Bu nedenle bireyin sadakat duygusunun tesis edilmesi güç ve 
önemli bir durumdur. 

Bağlılık ve sadakat arasındaki ortak nokta, her ikisinin de bir nesne veya 
organizasyona aidiyet duygusu içermesidir. Buradaki önemli ayrım, sadakatin 
bağlılıktan daha güçlü ve tek yönlü olmasıdır. “Bir şeye sadakat gösteren bir kişi mutlak 
suretle bundan bir karşılık görmeyebilir. Bu anlamda sadakat güç ve itibarla ilişkilidir” 
(Zangaro, 2001: 18). Diğer yandan, örgütsel bağlılık bireyin örgütünde, kendi bireysel 
amaç ve hedefleri gerçekleştiği ve çıkarları karşılandığı sürece kalmasını sağlayan bir 
faktör iken, örgütsel sadakat, koşullar ne olursa olsun bireyin örgütten ayrılmayı 
düşünmediği bir durum olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla örgütsel sadakat 
duygusu, bağlılık duygusuna göre daha güçlü bir duygu olarak tanımlanabilir. 

Örgütsel sadakatin uzun süreli örgütsel bağlılığın bir sonucu olduğu ifade 
edilmektedir. Sadakat, bireyin örgütün amaçları ile kendini sürekli olarak özdeşleştirme 
istekliliğidir. (Harvey vd., 1999: 68). Örgütsel bağlılık akılcı gerekçeler ile davranışa 
dönüşürken, sadakat duygusu çoğu zaman mantıksal bir çıkarım sonucu gerçekleşmez. 
Başka bir ifade ile, örgütsel bağlılık bireyin örgüte karşı olan aidiyet duyusunun 
mantıksal boyutu iken, örgütsel sadakat duygusunda bu mantıksal ilişkinin çoğu zaman 
olmadığı söylenebilir. Bireyin sadakat duygusu içinde bulunduğu organizasyonun değer 
ve ilkelerine koşulsuz inanması ve bu inancın gereği olarak sorgulama yapmaksızın 
aidiyet duymasını sağlar. 

Örgütsel sadakat; hem bir örgüte, hem de bir kişi veya gruba karşı oluşan bir 
bağdır. O halde örgütsel sadakat aidiyet (bir şeyin parçası olma yönünde yoğun istek 
duymak, kendinden bir şeyler vererek katkıda bulunmaya hazır olmak) ve güven (grupla 
birlikte hareket etmeye gönüllü olmak ve örgüt liderini veya kurallarını gönüllü olarak 
takip etmeye istekli olmak) duygularını içerir (Ceylan ve Özbal, 2008: 88). 
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YÖNTEM 
Bu çalışmada, aldıkları oy oranı ve örgütlenme gücü itibariyle Türkiye’nin üç 

büyük siyasi partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 
ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)ne aidiyet hisseden bireylerin örgütsel bağlılık ve 
örgütsel sadakat düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda bir örgütsel 
bağlılık ve sadakat ölçeği oluşturulmaya çalışılmıştır. Ölçeğin birinci bölümünde 
demografik özelliklere ilişkin sorulara; ikinci bölümde ise, bir siyasi parti 
organizasyonuna aidiyet hissedilip hissedilmediğine ve aidiyet hissedenlerin ise hangi 
siyasi partiye aidiyetlerinin bulunduğuna ilişkin sorulara yer verilmektedir. Üçüncü 
bölümde ise, katılımcıların örgütsel bağlılık ve sadakatlerini belirlemeye yönelik 20 
maddeden oluşan ifadelere yer verilmiştir.  

Araştırmanın evrenini Ankara ilindeki seçmenler oluşturmaktadır. Buna göre 12 
Eylül 2010’da yapılan referanduma katılması gereken seçmen sayısı temel alındığında; 
Ankara ili seçmen sayısı Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre; 3 milyon 237 bin 446 
kişi olarak belirlenmiştir. Everenin çok büyük olması ve seçmenlerin tümüne ulaşmanın 
mümkün olmaması nedeniyle araştırmada belirlenen bu evren üzerinden örneklem 
alınması yoluna gidilmiştir. Araştırmada örneklem sayısının belirlenmesinde basit 
tesadüfi örneklem formülünden (Yamane, 2001: 116) yararlanılmıştır. 

N . z 2  . p . q 
n = 

N . d 2 + z 2  . p . q 
 

n =  384 
 

Araştırmada verilerin toplanabilmesi için tesadüfi yöntemlerle anketörler 
vasıtasıyla kendilerini üç büyük siyasi partiye ait hissettiklerini ifade eden 674 kişiyle 
görüşülmüş ve bu kişiler araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Elde edilen veriler 
SPSS istatistik programında analize tabi tutulmuş, ölçeğin güvenilirlik ve faktör analizi 
uygulaması yapılmıştır. Bu amaçla Likert tipi ölçekler için en uygun olan Cronbach 
alpha katsayısı hesaplanmıştır. Geçerliliği belirlemek için ise, kapsam geçerliliği ve yapı 
geçerliliği sınamaları yapılmıştır. Bu aşamada kapsam geçerliliği için yeni bir sınama 
yapılmamış, tutum ifadelerinin belirlenmesinde alınan uzman görüşleri kapsam 
geçerliğini belirlemeye uygun ve yeterli sayılmıştır. Yapı geçerliliği için de faktör 
analizi yapılmıştır.  

ÖLÇEĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
Ölçme aracının geçerliliğini tespit edebilmek için faktör analizi uygulanmıştır. 

Faktör analizi kullanarak ölçek geliştirme çalışmalarında uygulanması gereken 
minimum anket sayısı ile ilgili literatürde çeşitli yaklaşımlar vardır. Bu çalışmada 
(Madde sayısı):(Gözlem sayısı) oranı kullanılmıştır. Pedhazur (1997)’a göre bu oran 
1:15 ve 1:30 şeklindedir. Yani madde başına 15 veya 30 gözlem şeklinde bir oran 
önerilmiştir. Bu çalışmada uygulanan anket sayısı belirtilen sınırlar arasında 
kalmaktadır. Faktör analizi, aynı yapıyı ölçen çok sayıda değişkenden az sayıda 
tanımlanabilir anlamlı değişkeni keşfetmeye yönelik çok değişkenli bir istatistikî araçtır. 
Bu araştırmadaki faktör analizi sonucunda 20 ifade 2 faktör altında toplanmıştır. Faktör 
analizinin sonuçları Tablo-1’de yer almaktadır. Faktör başlıkları altında yer alan ifadeler 
incelendiğinde, güvenilirlik düzeyinin de yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo-1: Örgütsel Sadakat ve Örgütsel Bağlılık Maddelerinin Faktör Analizi 
Sonuçları 

 İfadeler  Örgütsel 
Sadakat 

Örgütsel 
Bağlılık 

1 Mensubu olduğum siyasi partinin amaç ve hedefleri bireysel amaç 
ve hedeflerim haline gelmiştir. 

,859  

2 Aidiyet hissettiğim siyasi organizasyonun amaç ve ideallerine 
kendimi adanmış hissediyorum. 

,848  

3 Aidiyet hissettiğim siyasi parti organizasyonunun çıkarları her 
zaman bireysel çıkarlarımın önündedir. 

,842  

4 Aidiyet hissettiğim siyasi partinin amaç ve hedefleri her zaman 
bireysel amaç ve hedeflerimden önce gelir. 

,797  

5 Aidiyet hissettiğim siyasi parti organizasyonunda yaşanan her türlü 
başarısızlıkta kendimi de sorumlu hissederim. 

,761  

6 Bu siyasi parti organizasyonuna mensup olmak (aidiyet hissetmek) 
benim için bir yaşam şeklidir. 

,741  

7 Koşullar ne olursa olsun bu siyasi parti organizasyonundan 
ayrılmayı düşümüyorum 

,760  

8 Aidiyet hissettiğim siyasi partide arzu etmediğim durum ve şartlarda 
dahi mensubiyetimi sürdürme kararlılığı içerisindeyim 

,730  

9 Çoğu zaman, bu siyasi organizasyonun üyelerini ilgilendiren önemli 
konulara ilişkin politikalarına katılırım. 

,696  

10 Aidiyet hissettiğim siyasi parti organizasyonuna karşı oluşabilecek 
tüm dış tehditlere karşı koruma ve savunma görevimin olduğunu 
düşünüyorum. 

,696  

11 Siyasi partimin başarısına yardımcı olabilmek için benden normal 
olarak beklenenin üzerinde çaba sarf etme arzusundayım. 

,690  

12 Aidiyet hissettiğim siyasi partide faaliyette bulunabilmek için her 
türlü görevi kabul ederim. 

,688  

13 Yaşayacağım kişisel problemler mensubu olduğum siyasi parti 
organizasyonuna karşı olan aidiyet duygumu azaltmaz. 

,642  

14 Çevreme, bu siyasi partinin aidiyet hissedilecek harika bir 
organizasyon olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 

,639  

15 Bu siyasi organizasyonun içinde bulunmaya karar vermiş olmak 
benim için kesinlikle doğru bir karardı. 

 ,854 

16 Bu siyasi organizasyonun geleceğini gerçekten önemsiyorum.  ,849 
17 Diğer siyasi partiler arasından bu parti organizasyonunda olmayı 

seçtiğim için son derece mutluyum. 
 ,687 

16 Bireysel değerlerimi aidiyet hissettiğim siyasi partinin değerlerine 
yakın görmekteyim. 

 ,680 

19 Çevreme, bu siyasi partinin bir bireyi olduğumu gururla 
söyleyebilirim. 

 ,678 

20 Bana göre, bu siyasi parti organizasyonu mensubu olunabilecek 
(aidiyet hissedilecek) olası organizasyonların en iyisidir. 

 ,677 

Araştırmada kullanılan ölçekteki tek boyutlu 21 madde faktör analizine girmiştir. 
Sonuçta, toplam 20 madde değerlendirmeye alınmıştır. Bu maddelerin faktör yükleri 
Tablo-1’de verilmiştir. Faktör analizi sonuçlarına göre, 1 madde elenmiştir. Ölçekte 
faktör yükleri 0,639 ile 0,859 arasında değişmektedir. Ayrıca, ölçeğin KMO değeri 
0.921, Bartlett testi 13333,449 ve Cronbach alpha iç tutarlılık katsayısı 0.9623 
bulunmuştur. Bu sonuçlar, ifadelerin faktör analizi için uygun olduğunu, yapı 
geçerliğinin sağlandığını ve güvenilir bulunduğunu göstermektedir. 
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BULGULAR 
Araştırmaya katılan örneklem grubuna ilişkin tanımlayıcı istatistikler (cinsiyet, 

yaş, medeni hal, eğitim durumu, kendini ait hissettiği siyasi parti ve ait hissettiği siyasi 
partiye mensubiyet süresi) Tablo-2’de gösterilmektedir. 

Tablo-2: Araştırmaya Katılan Örneklem Grubuna İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
Cinsiyet  Sayı Yüzde Medeni Hal  Sayı Yüzde 
Kadın 396 58,8 Evli 158 23,4 
Erkek 278 41,2 Bekar 516 76,6 

Toplam 674 100,0 Toplam 674 100,0 
Yaş  Sayı Yüzde Eğitim  Sayı Yüzde 
18-25 yaş aralığı 354 52,5 İlköğretim 38 5,6 
26-30 yaş aralığı 174 25,8 Lise 86 12,8 
31-35 yaş aralığı 44 6,5 Ön lisans 84 12,5 
36-40 yaş aralığı 32 4,7 Lisans 392 58,2 
41 yaş ve üzeri 70 10,4 Lisansüstü 74 11,0 

Toplam 674 100,0 Toplam 674 100,0 
Parti   Sayı Yüzde Mensubiyet Süresi  Sayı Yüzde 
AKP 270 40,1 1 yıldan daha az 98 14,5 
CHP 156 23,1 1-5 yıl aralığı 262 38,9 
MHP 248 36,8 6-10 yıl aralığı 210 31,2 

Toplam 674 100,0 11-15 yıl aralığı 36 5,3 
   15 yıldan fazla  68 10,1 
   Toplam 674 100,0 

Tablo-2’den de anlaşılacağı gibi örneklem grubunun %58,8’i kadınlardan, 
%41,2’si erkeklerden, %23,4’ü evli ve %76,6’sı bekarlardan oluşmaktadır. Diğer 
yandan yaş dağılımlarına göre %52,5’inin 18-25 yaş, %25,8’inin 26-30 yaş, %6,5’inin 
31-35 yaş, %4,7’sinin 36-40 yaş ve %10,4’ünün 41 yaş ve üzeri aralıklarında olduğu 
görülmektedir.  

Örneklem grubunun eğitim durumu dağılımına bakıldığında ise, %5,6’sının 
ilköğretim, %12,8’inin lise, %12,5’inin önlisans, %58,2’sinin lisans ve %11,0’ının 
lisansüstü mezunu olduğu görülmektedir.   

Örneklem grubunun hangi siyasi partiye aidiyet hissediyorsunuz sorusunun 
dağılımına bakıldığında ise, %40,1’inin AKP, %23,1’inin CHP ve %36,8’inin MHP 
olduğu görülmektedir. Diğer yandan, aidiyet hissettikleri siyasi partiye mensubiyet 
sürelerine göre dağılıma bakıldığında, %14,5’inin 1 yıldan daha az süredir, %38,9’unun 
1-5 yıl aralığında, %31,2’sinin 6-10 yıl aralığında, %5,3’ünün 11-15 yıl aralığında ve 
%10,1’inin 15 yıldan fazla süredir mensubiyet hissettikleri görülmektedir. 

Tablo-3: Siyasi Parti Mensuplarının Örgütsel Sadakat ve Örgütsel Bağlılık 
Ortalamalarının Farkları (ANOVA) 

N Ort. s.s. F p 
AKP 270 3,2381 1,29863   
CHP 156 3,8791 0,87330 63,957 ,000 
MHP 248 4,5490 1,55008   

 
 
ÖRGÜTSEL SADAKAT   
  Toplam 674 3,8688 1,43584   

AKP 270 5,1062 1,26279   
CHP 156 5,4615 0,96421 21,241 ,000 
MHP 248 5,8051 1,31203   

 
 
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK   
  Toplam 674 5,4456 1,25586   
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Araştırmaya katılan örneklem grubunun aidiyet hissettikleri siyasi partiye olan 
örgütsel sadakat ve bağlılıklarında bir farklılaşmanın olup olmadığına bakılmış ve hem 
örgütsel sadakat düzeylerinde hem de örgütsel bağlılık düzeylerinde 0,05 önem 
düzeyinde anlamlı bir farklılaşmanın bulunduğu tespit edilmiştir.  

Tablo-3’den de anlaşılacağı üzere, örgütsel sadakat boyutunda araştırmaya 
katılanların siyasi partilerine göre; örgütsel sadakat düzeyi en yüksek olanların MHP’ne 
kendisini ait hisseden bireylerde olduğu, ikinci sırada CHP’ne kendisini ait hisseden 
bireylerde olduğu ve son sırada ise AKP’ne kendisini ait hisseden bireylerde olduğu 
görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, örgütsel sadakat duygusunun ideolojik temelli bir 
parti olan MHP’de en yüksek düzeyde olduğu dikkat çekmektedir. 

Örgütsel bağlılık boyutuna göre ise, bağlılık düzeyi en yüksek düzeyde olan 
birinci partinin MHP olduğu, ikinci sırada CHP olduğu ve üçüncü sırada AKP olduğu 
dikkat çekmektedir. Diğer bir ifadeyle bağlılık ortalamalarına göre de, araştırmaya 
katılan bireylerin aidiyet hissettikleri siyasi partilerin sıralamasının değişmediği 
görülmektedir.  

Tablo-4: Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun Aidiyet Yılı Değişkenine Göre 
Örgütsel Sadakat ve Bağlılık Ortalamalarının Farkları 

 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 
Aidiyet Süresi N Ort. s.s. F p N Ort. s.s. F p 
1 yıldan daha az 60 3,3429 1,2880 0,726 ,485 60 5,2333 1,0338 ,664 ,516 
1-5 yıl aralığı 130 3,1396 ,83711   130 5,1205 1,0028   
6-10 yıl aralığı 80 3,3196 1,8243   80 4,9875 1,7212   
11-15 yıl aralığı 0     0     
15 yıldan fazla 0     0     

 
 
 

AKP 

Toplam 270 3,2381 1,2986   270 5,1062 1,2627   
 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 

Aidiyet Süresi N Ort. s.s. F p N Ort. s.s. F p 
1 yıldan daha az 24 4,2857 ,36482 16,356 ,000 24 5,7500 ,76613 4,243 ,007 
1-5 yıl aralığı 60 4,2714 1,0984   60 5,4333 1,1429   
6-10 yıl aralığı 60 3,4429 ,50607   60 5,2333 ,84773   
11-15 yıl aralığı 12 3,2857 ,00000   12 6,1667 ,00000   
15 yıldan fazla 0     0     

 
 
 

CHP 

Toplam 156 3,8791 ,87330   156 5,4615 ,96421   
 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 

Aidiyet Süresi N Ort. s.s. F p N Ort. s.s. F p 
1 yıldan daha az 14 4,9796 ,31126 39,166 ,000 14 6,5476 ,30261 21,265 ,000 
1-5 yıl aralığı 72 3,6528 1,6089   72 4,8889 1,6506   
6-10 yıl aralığı 70 3,8041 1,1151   70 5,7524 1,1253   
11-15 yıl aralığı 24 5,8512 ,47981   24 6,1111 ,57455   
15 yıldan fazla 68 5,7164 1,1242   68 6,5686 ,61506   

 
 
 

MHP 

Toplam 248 4,5490 1,5500   248 5,8051 1,3120   

Araştırmaya katılan kişilerin aidiyet yılı değişkenine göre örgütsel sadakat ve 
örgütsel bağlılık ortalamalarında bir farklılık olup olmadığına Tablo-4’de bakılmıştır. 
Buna göre, 0,05 önem düzeyinde AKP’ne kendisini ait hisseden bireylerin örgütsel 
sadakat ve bağlılık düzeylerinde bir farklılaşma tespit edilememiştir. Buna karşın, CHP 
ve MHP’ne kendisini ait hisseden kişilerin örgütsel sadakat ve bağlılık ortalamalarında 
anlamlı bir farklılaşma tespit edilmiştir. 
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AKP’ne aidiyet hisseden kişilerin arasında örgütsel sadakat ve bağlılıklarında bir 
farklılaşma görülmemektedir. Bu durum AKP’nin kuruluşu itibariyle yeni bir parti 
olması ve aidiyet yıllarının sınırlı olmasıyla açıklanabilir. 

CHP’ne aidiyet hisseden kişilerin örgütsel sadakat ve bağlılıklarına bakıldığında, 
aidiyet yılları arttıkça örgütsel sadakat düzeylerinin düştüğü, buna karşın aidiyet yılları 
arttıkça örgütsel bağlılık düzeylerinin yükseldiği görülmektedir.  

MHP’ne aidiyet hisseden kişilerin örgütsel sadakat ve bağlılıklarına bakıldığında 
ise, örgütsel sadakatlerinin de örgütsel bağlılıklarının da aidiyet süreleri arttıkça 
yükseldiği görülmektedir.  

Tablo-5: Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun Cinsiyet Değişkenine Göre 
Örgütsel Sadakat ve Bağlılık Ortalamalarının Farkları  

 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 
Cinsiyet N Ort. s.s. t p N Ort. s.s. t p 

Kadın 192 5,1042 1,20771 -1,990 ,048 192 3,1384 1,36410 -,041 ,967  
AKP Erkek 78 5,1111 1,39745   78 3,4835 1,09094   

 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 
Cinsiyet N Ort. s.s. t p N Ort. s.s. t p 

Kadın 120 3,8143 0,76126 -1,703 ,091 120 5,4000 0,91425 -1,461 ,146  
CHP Erkek 36 4,0952 1,15957   36 5,6667 1,10410   

 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 
Cinsiyet N Ort. s.s. t p N Ort. s.s. t p 

Kadın 84 4,5187 1,52740 -,220 ,826 84 6,0794 0,79425 2,378 ,058  
MHP Erkek 164 4,5645 1,56599   164 5,6646 1,49288   

Araştırmaya katılan kişilerin cinsiyet değişkenine göre örgütsel sadakat ve 
örgütsel bağlılık ortalamalarında bir farklılık olup olmadığına Tablo-5’de bakılmıştır. 
Buna göre, 0,05 önem düzeyinde hem AKP, hem CHP, hemde MHP’ne kendisini ait 
hisseden bireylerin örgütsel sadakat ve bağlılık düzeylerinde bir farklılaşma tespit 
edilememiştir.  

Tablo-6: Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun Medeni Durum Değişkenine 
Göre Örgütsel Sadakat ve Bağlılık Ortalamalarının Farkları  

 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 
Medeni Durum N Ort. s.s. t p N Ort. s.s. t p 
Evli 32 5,3795 0,90595 12,464 ,000 32 6,8438 0,14000 9,591 ,000  

AKP Bekar 238 2,9502 1,05091   238 4,8725 1,15971   
 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 

Medeni Durum N Ort. s.s. t p N Ort. s.s. t p 
Evli 36 3,3810 0,53670 -4,096 ,000 36 5,3889 0,78478 -,514 ,608  

CHP Bekar 120 4,0286 0,90058   120 5,4833 1,01377   
 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 

Medeni Durum N Ort. s.s. t p N Ort. s.s. t p 
Evli 90 5,4254 1,35568 7,419 ,000 90 6,3704 0,72229 5,405 ,000  

MHP Bekar 158 4,0497 1,43077   158 5,4831 1,45773   

Araştırmaya katılan kişilerin medeni durum değişkenine göre örgütsel sadakat ve 
örgütsel bağlılık ortalamalarında bir farklılık olup olmadığına Tablo-6’da bakılmıştır. 
Buna göre, 0,05 önem düzeyinde AKP’ne kendisini ait hisseden bireylerin örgütsel 
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sadakat ve bağlılık düzeylerinde bir farklılaşma tespit edilmiştir. Diğer yandan CHP’ne 
aidiyet hisseden bireylerin örgütsel sadakat ortalamalarında farklılaşmaya rastlanırken, 
örgütsel bağlılık ortalamalarında farklılaşma tespit edilememiştir. MHP’ne aidiyet 
hisseden bireylerin ise hem örgütsel sadakat ortalamalarında, hem de örgütsel bağlılık 
ortalamaları arasıda farlılaşma bulunmuştur. 

AKP’ne aidiyet hisseden bireyler arasında medeni durum değişkeni açısından 
bakıldığında, evli olanların bekar olanlara göre, hem örgütsel sadakatlarının hem de 
örgütsel bağlılıklarının yüksek olduğu görülmektedir.  

CHP’ne aidiyet hisseden bireyler arasında ise, medeni durum değişkeni açısından 
bekâr olanların evli olanlara göre örgütsel sadakatlarının yüksek olduğu görülmektedir. 

MHP’ne aidiyet hisseden bireyler açısından bakıldığında ise yine, örgütsel 
bağlılık ve örgütsel sadakat ortalamalarının evli olanlarda bekâr olarlara oranla daha 
yüksek olduğu görülmektedir. 

Tablo-7: Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun Eğitim Durumu Değişkenine 
Göre Örgütsel Sadakat ve Bağlılık Ortalamalarının Farkları 

 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 
Eğitim Durumu N Ort. s.s. F p N Ort. s.s. F p 
İlköğretim 24 3,5357 0,25538 16,879 ,000 24 6,0833 0,42563 18,925 ,000 
Lise 24 3,1786 1,13096   24 5,7500 0,42563   
Önlisans 46 4,4503 1,55379   46 5,5725 1,49965   
Lisans 164 2,8702 1,16699   164 4,6484 1,17257   
Lisans üstü 12 3,1429 0,00000   12 6,3333 0,00000   

 
 
 

AKP 

Toplam 270 3,2381 1,29863   270 5,1062 1,26279   
 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 

Aidiyet Süresi N Ort. s.s. F p N Ort. s.s. F p 
İlköğretim 0   20,902 ,000 0   46,521 ,000 
Lise 24 3,3571 0,72965   24 4,8333 0,85126   
Önlisans 12 2,7857 0,00000   12 4,3333 0,00000   
Lisans 96 4,2232 0,81824   96 5,9792 0,75597   
Lisans üstü 24 3,5714 0,58372   24 4,5833 0,42563   

 
 
 

CHP 

Toplam 156 3,8791 0,87330   156 5,4615 0,96421   
 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 

Aidiyet Süresi N Ort. s.s. F p N Ort. s.s. F p 
İlköğretim 14 6,9082 0,11005 19,034 ,000 14 6,7857 0,25678 4,487 ,002 
Lise 38 4,8383 1,60509   38 5,9035 1,31098   
Önlisans 26 5,4835 0,73798   26 6,3846 0,57110   
Lisans 132 4,2792 1,58823   132 5,5859 1,47246   
Lisans üstü 38 3,6880 0,57777   38 5,7105 1,03082   

 
 
 

MHP 

Toplam 248 4,5490 1,55008   248 5,8051 1,31203   

Araştırmaya katılan kişilerin eğitim durumu değişkenine göre örgütsel sadakat ve 
örgütsel bağlılık ortalamalarında bir farklılık olup olmadığına Tablo-7’de bakılmıştır. 
Buna göre, 0,05 önem düzeyinde hem AKP, hem CHP, hem de MHP’ne kendisini ait 
hisseden bireylerin örgütsel sadakat ve bağlılık düzeylerinde anlamlı bir farklılaşma 
tespit edilmiştir.  
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Eğitim durumu değişkenine göre, AKP’ne aidiyet hisseden bireylerin örgütsel 
sadakat ve örgütsel bağlılık ortalamalarına bakıldığında, örgütsel bağlılık ortalamasının 
lisans üstü eğitimi mezunu olanlarda daha yüksek olduğu görülürken, örgütsel sadakat 
ortalamaları açısından ise, önlisans mezunlarının daha yüksek bir ortalamaya sahip 
oldukları görülmektedir. Diğer yandan CHP’ne aidiyet hisseden bireylere bakıldığında 
ise, örgütsel bağlılık ortalamasının en yüksek düzeyde lisans mezunlarında olduğu 
görülürken, örgütsel sadakat ortalamaları açısından ise, yine lisans mezunlarının yüksek 
bir ortalamaya sahip olduğu dikkat çekmektedir. MHP’ne aidiyet hisseden bireyler 
açısından bakıldığında ise, hem örgütsel bağlılık hem de örgütsel sadakat 
ortalamalarının ilköğretim mezunları arasında en yüksek düzeyde olduğu dikkat 
çekmektedir.  

Tablo-8: Araştırmaya Katılan Örneklem Grubunun Yaş Değişkenine Göre 
Örgütsel Sadakat ve Bağlılık Ortalamalarının Farkları (ANOVA) 

 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 
Yaş Dağılımı N Ort. s.s. F p N Ort. s.s. F p 

18-25 yaş aralığı 180 2,8905 1,07326 47,511 ,000 180 4,8667 1,22239 16,912 ,000 
26-30 yaş aralığı 56 3,7347 1,06554   56 5,1429 1,22904   
36-40 yaş aralığı 12 6,4286 0,00000   12 6,9080 0,00000   
41 yaş ve üzeri 22 3,0779 1,12850   22 5,9394 0,67953   

 
 

AKP 

Toplam 270 3,2381 1,29863   270 5,1062 1,26279   
 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 

Yaş Dağılımı N Ort. s.s. F p N Ort. s.s. F p 
18-25 yaş aralığı 96 4,1429 ,93137 18,502 ,000 96 5,7083 0,99384 12,762 ,000 
26-30 yaş aralığı 48 3,3036 ,52147   48 4,9167 0,79448   
36-40 yaş aralığı 12 4,0714 ,00000   12 5,6667 0,00000   
41 yaş ve üzeri 0     0     

 
 

CHP 

Toplam 156 3,8791 ,87330   156 5,4615 ,96421   
 Örgütsel Sadakat Örgütsel Bağlılık 

Yaş Dağılımı N Ort. s.s. F p N Ort. s.s. F p 
18-25 yaş aralığı 78 4,6282 1,37344 47,438 ,000 78 6,2051 0,89689 36,544 ,000 
26-30 yaş aralığı 70 3,1000 1,02241   70 4,5476 1,53204   
36-40 yaş aralığı 44 5,1981 1,03794   44 6,2197 0,65174   
41 yaş ve üzeri 8 7,0000 0,00000   8 7,0000 0,00000   

 
 

MHP 

Toplam 48 5,5298 1,21646   48 6,4097 0,70456   
 248 4,5490 1,55008   248 5,8051 1,31203   

Araştırmaya katılan kişilerin yaşlarının dağılımı değişkenine göre örgütsel sadakat 
ve örgütsel bağlılık ortalamalarında bir farklılık olup olmadığına Tablo-8’de bakılmıştır. 
Buna göre, 0,05 önem düzeyinde hem AKP, hem CHP, hem de MHP’ne kendisini ait 
hisseden bireylerin örgütsel sadakat ve bağlılık düzeylerinde anlamlı bir farklılaşma 
tespit edilmiştir.  

Yaş dağılımı değişkenine göre, AKP’ne aidiyet hisseden bireylerin örgütsel 
sadakat ve örgütsel bağlılık ortalamalarına bakıldığında, hem örgütsel bağlılık hem de 
örgütsel sadakat ortalamasının en yüksek olduğu yaş grubunun 36-40 yaş aralığında 
olduğu görülmektedir. CHP’ne aidiyet hisseden bireylere yaş değişkeni açısından 
bakıldığında ise, hem örgütsel bağlılık hem de örgütsel sadakat ortalamalarının en 
yüksek yaş grubunun 18-25 yaş aralığında olduğu görülmektedir. Diğer yandan MHP’ 
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ne aidiyet hisseden bireyler arasında yaş değişkeni açısından farklılaşmaya bakıldığında, 
hem örgütsel bağlılık hem de örgütsel sadakat düzeyinin 41 yaş ve üzerindeki grubta 
olduğu anlaşılmaktadır. 

SONUÇ 
Bu çalışma siyasi parti organizasyonlarında örgütsel sadakat düzeyinin 

belirlenmesine yönelik olarak yapılmıştır. Bu doğrultuda üç büyük kitle partisi olan 
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi 
Hareket Partisi (MHP)’ne oy veren ve kendilerini bu siyasi organizasyona ait hisseden 
kişilerin örgütsel bağlılık ve örgütsel sadakat düzeylerinin ortaya konulması 
amaçlanmıştır.  

Yapılan uygulama Ankara ilini kapsamış ve tesadüfi örneklem esasına göre 
seçilen kişilerin görüşlerine dayalı olarak yapılmıştır. Buna göre oluşturulan soru formu 
anketörler vasıtasıyla kamuoyu yoklaması biçiminde tesadüfi seçilmiş çeşitli kişilerle 
görüşülmüş ve üç büyük siyasi partiye aidiyetlerini ifade eden 674 kişi araştırmanın 
örneklemini oluşturmuştur. Bu 674 kişinin 270’i AKP’ne, 248’i MHP’ne ve 156’sı ise 
CHP’ne aidiyet hissettiklerini ifade etmişlerdir. Örneklemi oluşturan kişilere 20 
maddelik örgütsel sadakat ve bağlılık testi uygulanmıştır. Bu testin Cronbach alpha iç 
tutarlılık katsayısı 0.9623 olarak bulunmuştur.  

Araştırma bulgularına göre, örneklem grubunun %58,8’i kadınlardan, %41,2’si 
erkeklerden oluşmakta, bunların da %23,4’ünün evli ve %76,6’sının ise bekâr olduğu 
görülmektedir. Yaş dağılımlarına göre ise örneklem grubunun yarıdan fazlasının 18-25 
yaş aralığında olduğu görülmektedir. Örneklem grubunun eğitim durumuna 
bakıldığında, yarıdan fazlasının lisans mezunu olduğu ortaya çıkmaktadır.   

Örneklem grubunun aidiyet hissettikleri siyasi parti dağılımında, %40,1’inin 
AKP, %23,1’inin CHP ve %36,8’inin MHP olduğu görülmektedir. Diğer yandan aidiyet 
hissettikleri siyasi partiye mensubiyet sürelerine göre bakıldığında ise, %38,9’unun 1-5 
yıl aralığında, %31,2’sinin 6-10 yıl aralığında olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bir partiye aidiyet hisseden kişiler arasında örgütsel sadakat düzeyi en yüksek 
olan partinin MHP’ne kendisini ait hisseden bireylerde olduğu, ikinci sırada CHP’ne 
kendisini ait hisseden bireylerde olduğu ve son sırada ise AKP’ne kendisini ait hisseden 
bireylerde olduğu görülmektedir. Bu bağlamda örgütsel sadakat duygusunun geçmişi 
uzun yıllara dayanan, ideolojik temelli bir parti olan ve ülkenin tarih sahnesindeki 
birçok önemli olayında rol oynamış bulunan MHP’nde en yüksek düzeyde olduğu 
dikkat çekmektedir. Ülkenin ilk siyasi partisi olma özelliğini taşıyan, ideolojik temeli 
olan ve yine ülkenin bir çok önemli olayında rol oynamış CHP’nde de örgütsel sadakat 
duygusunun yüksek çıkması olağan ve beklenen bir sonuç olarak görülebilir. Örgütsel 
sadakat duygusunun en düşük çıktığı siyasi parti olan AKP’nin ise geçmişinin diğer iki 
partiye göre yeni olması, bu sonucun çıkmasına neden olarak gösterilebilir. Örgütsel 
bağlılık düzeyleri açısından da, örgütsel sadakat sıralamasına benzeyen biçimde birinci 
sırada MHP’nin, ikinci sırada CHP’nin, son sırada ise AKP’nin çıktığı görülmektedir.  

Araştırmaya katılan örneklem grubunun aidiyet hissettikleri yıllar ölçü alınarak 
sadakat ve bağlılık ortalamalarına bakıldığında da ilginç sonuçlar elde edilmiştir. Buna 
göre örgütsel sadakat açısından, AKP’ne olan örgütsel sadakat ortalaması 1 yıldan daha 
az sürede aidiyet hissedenler arasında en yüksek çıkmıştır. CHP’ne bakıldığında da yine 
benzer bir durum görülmekte ve örgütsel sadakat ortalaması 1 yıldan daha az sürede 
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aidiyet hissedenler arasında en yüksek çıkmıştır. Aidiyet süresi arttıkça örgütsel sadakat 
ortalaması tersine bir durum izlemekte ve azalmaktadır. MHP’de ise 11-15 yıl arasında 
aidiyet hisseden kişilerin örgütsel sadakatlerinin en yüksek ortalamada çıktığı 
görülmektedir. Bu durum diğer 2 partinin tersine bir seyir izlemektedir.  

Örgütsel bağlılık açısından ise, AKP’ne olan örgütsel bağlılık ortalaması 1 yıldan 
daha az sürede aidiyet hissedenler arasında en yüksek çıkmıştır. CHP’ne bakıldığında 
ise örgütsel bağlılık ortalaması 11-15 yıl arasında aidiyet hissedenler arasında en yüksek 
çıkmıştır. Bu durumuyla örgütsel sadakatle ters bir durum izlemiştir. MHP’nde 1 yıldan 
daha az sürede aidiyet hisseden kişilerin örgütsel bağlılıklarının en yüksek ortalamada 
çıktığı görülmektedir.   

Sonuç olarak uzun süreli yüksek bağlılığın sonucunda ortaya çıkan örgütsel 
sadakat durumu, gemişi uzun yıllara dayanan iki partide daha yüksek olmasına karşın, 
kuruşulu diğer partilere göre yeni sayılan AKP’ne aidiyet duyduğunu belirten bireylerin 
örgütsel sadakat düzeylerinin daha düşük olduğu görülmektedir. Diğer yandan örgütsel 
sadakat bireyin örgütün amaçları ile kendisini sürekli olarak özdeşleştirme istekliliği 
olarak ifade edilen ve çoğu zaman mantıksal bir çıkarım sonucu gerçekleşmezken, 
örgütsel bağlılık durumunda ise, akılcı gerekçeler ile bireysel çıkarlarında dikkate 
alınarak davranışlar belirlenir. Bu açıklamalar ışığında MHP ve CHP’ne aidiyet 
hisseden bireylerin örgütsel sadakat davranışını sergiledikleri görülürken, AKP’ne 
aidiyet hisseden bireylerin çoğunlukla örgütsel bağlılık düzeyinde olduğu 
anlaşılmaktadır.  
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Individuals are indispensable in maintaining the organizational activities play an 

important role in ensuring the event as a resource. Therefore, the roles played by the 
degree of individual groups, which strengthens the sense of belonging. Sense of 
belonging to an organization of individuals with the relevant literature, many studies has 
been done to determine the status and influence. These studies were made on the topics 
of organizational commitment “determine the level of commitment” (Boylu vd., 2007: 
55-74; Özkara vd. 2006:77-96), “determine the factors affecting the organizational 
commitment” (Yalçın ve İplik, 2005:395-409), “loyalty and satisfaction, motivation, 
empowerment, leadership, etc., to determine the relationship between concepts” 
(Özdevecioğlu, 2003: 113-130; Karahan, 2008: 145-162; Çekmecelioğlu, 2006: 153-
168) by the organization a sense of belonging.  

However, studies on the concepts of organizational commitment and loyalty have 
been found. Organizational loyalty is an organization of individuals prior to analysis on 
the concept of a conceptual sense of commitment needs to be understood. Therefore, 
organizational loyalty, to occur as a result of belonging to an advanced level, made 
explanations on the concept of commitment will be in place. In this context; 

“Contained within the individual to accept the organization's goals and values, to 
strive in this direction and organization, organizational commitment, defined as from 
the desire to hear are against an individual's psychological attachment to organization. 
In addition, an individual's organizational commitment to work as a volunteer 
organization, stated that the factors causing. (Boezeman ve Ellemers, 2007: 772). 
Luchak ve Gellatly (2007:768) organizational commitment, "the individual as a process 
that connects to a formation or action" and Kanter (1968: 500) in the organizational 
commitment, individual efforts to accomplish organizational goals as a process that is 
defined.  

The general sense of loyalty, sincere and solid friendship, sincere dedication, his 
strength and feelings of betrayal or not, the truth is the meaning of compliance (Koç, 
2002: 49). on the other hand, loyalty is a person's willingness and full commitment to a 
trial in practice.in the case referred to here, it is the object of being dedicated to an 
istitution or organization, to an ideal event or ideal purpose . (Koç, 2002: 50). 

Organizational loyalty, organizational commitment, just like that feeling of 
belonging to an organization against the psychological and behavioral. This is a high 
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level of emotion and feelings of the individual against the organization, whereas 
continuous presence in the organization with the desire arises. 

This study aimed to determine the level of organizational loyalty to Turkey's third 
largest political party (AKP, CHP, MHP), feeling of belonging to the organization aims 
to determine the level of loyalty of the individual. Organizational loyalty created in 
accordance with this scale in city information was collected from 674 people. 
Accordingly, the highest level of organizational loyalty to the party MHP, the second 
CHP and third place in the AKP has emerged.  

 

 
 

 


