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Özet 

Ürünlerin hareketliliğini sağlayarak işletmelerin küresel rekabet ortamındaki 
mücadelesine doğrudan hizmet eden lojistik işletmelerinde ulaşım ve iletişim 
teknolojilerindeki tüm gelişme ve ilerlemelere rağmen halen emek egemen bir yapı 
sürmektedir. Bu nedenle çalışanlar vasıtasıyla yaratılan örgütsel yeteneklerin 
sürdürülebilmesi rekabet avantajı yaratan bir faktördür. Literatüre göre çalışanların iş 
yerinde sürekliliği ve üstün performansları örgütsel bağlılık düzeyleriyle kuvvetli bir 
ilişki içindedir. Bunun yanında lojistik işletmelerinde rekabetçi çevreye uyum 
sağlayacak değişimlerin yapılması ve çalışanlar vasıtasıyla işletmeye özel örgütsel 
yeteneklerin yaratılabilmesi için yöneticilerin yetenek yaratıcı bir örgütsel kültürü 
yaratacak ve destekleyecek liderlik davranışları sergilemesi gerekliliği de ayrı bir 
ihtiyaçtır. Bu çerçevede çalışmanın amacı örgütsel davranış araştırmalarında ihmal 
edilmiş bulunan lojistik sektöründeki işletmelerde çalışanların örgütsel bağlılıklarının 
sağlanmasında farklı örgüt kültürü tipleri ile liderlik tarzlarının etkilerini ortaya 
koymaktır. Bu maksatla 39 lojistik işletmesinden elde edilen 448 anket SPSS 15 
programıyla analiz edilmiştir. Analiz sonuçları liderlik tarzları ve örgüt kültürünün bazı 
boyutlarının örgütsel bağlılık üzerindeki pozitif etkilerini ortaya koymaktadır.  
Anahtar Kelimeler: Örgüt kültürü, liderlik tarzları, örgütsel bağlılık, lojistik sektörü, 

Abstract 
Logistics industry contributes to the adaptation of the firms to the requirements of 

global competitiveness by ensuring the movement of goods. Despite the changes and 
developments in context of telecommunication and transportation technologies logistics 
industry is still having a labor-intensive structure. Thus, to sustain organizational 
capabilities that created through employees is an important factor to achieve 
competitive advantage. According to the literature, desirable work outcomes of 
employees are related with their organizational commitment behavior to their 
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organizations. Moreover in logistics firms, to adapt competitive environment and to 
create organizational capabilities through employees, leaders have to demonstrate 
leadership behaviors as forming and supporting a capability creating organizational 
culture. Thus the aim of this study is to explore the effects of organizational culture and 
leadership styles on employees’ commitment. To reach this aim a questionnaire survey 
is performed and data collected from 448 employees of 39 logistics firms analyzed by 
using SPSS v.15 statistical program. Findings of this research are supported the 
positive effects of leadership and organizational culture on the organizational 
commitment in context of logistics industry. 
Keywords: Organizational commitment, leadership styles, organizational culture, 
logistics industry 
 

1. Giriş 
Son yıllarda ulaşım ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler ve yoğunlaşan küresel 

rekabet ortamı nedeniyle iş hayatında çok önemli değişimler yaşanmaktadır. Yaşanan 
bu değişim teknolojik ilerlemelerin desteğiyle baş döndürücü seviyede olsa da insan 
halen alternatifi olmayan bir varlık olarak değerini korumaktadır. Bu bağlamda örgütsel 
yapı, strateji ve yeteneklerini yeniden ele alarak değişimin hızına ayak uydurmaya 
çalışan her işletme doğal olarak değişen iş ve çevre şartlarında bu önemli kaynağını 
oluşturan üyelerinin örgütsel bağlılığını sağlamak ve artırmak istemektedir. Çünkü 
örgütsel bağlılığı yüksek çalışanlar daha fazla çaba harcayarak işletmelerin başarısında 
pay sahibi olmaktadırlar. Küresel düzeyde yaşanan değişime uyum sürecinde ürünlerin 
hareketliliğini sağlayarak rekabet ortamında işletmelerin amaçlarını gerçekleştirmesine 
doğrudan katkı sağlayan lojistik sektörünün çalışanları düşük iş güvenliği, değişen 
müşteri talepleri, zaman baskısı ve stres gibi nedenlerle giderek zorlaşan bir ortamda 
çalışmaktadırlar. Dolayısıyla sektörde çalışanların örgütsel bağlılıklarını sağlamak 
giderek güçleşmekte ve bu durum karşımıza bir problem sahası olarak çıkmaktadır.  

Teknolojik gelişmelerin yöneticilerinin karşılaşacağı her probleme cevap 
verebileceğini söyleyenlerin aksine, genel olarak emek yoğun yapısını koruyan lojistik 
sektöründe çalışanların ve onların paylaştığı örgüt kültürünün tedarik zinciri üzerinde 
yer alan işletmelerin performansı üzerindeki pozitif etkileri açıkça görülmektedir 
(McAfee, Glassman ve Honeycutt, 2002; McCarter, Fawcett ve Magnan, 2005). Bu 
bağlamda McCarter ve arkadaşları (2005), kaynak tabanlı görüş teorisyenlerinin rekabet 
avantajının kaynağı olarak ele aldığı örgüt kültürünü (Barney, 1986), yöneticilerce 
dikkate alınması gereken önemli bir yetenek olarak görmektedirler. İşletmelerin üstün 
performansa erişmesini ve rekabet avantajı kazanmasını sağlamak maksadıyla koordine 
edilmiş görevleri tekrarlara dayalı faaliyetler dizisi şeklinde yapma ve örgütsel 
kaynakları kullanma becerisi olarak tanımlanan örgütsel yetenekler (Amit ve 
Schoemaker, 1993; Barney, 1991; Grant, 1991; Helfat ve Peteraf, 2003; Peteraf, 1993), 
ancak değerli, nadir, taklit ve ikame edilemez olması durumunda sürdürülebilir rekabet 
avantajı sağlamaktadır (Barney, 1991). Bu durumda gerek örgütsel yetenekleri ve 
gerekse örgüt kültürünü yaratan çalışanların işletmelerine olan bağlılıkları ve örgütte 
kalıcı olmaları özel bir önem taşımaktadır. 

Literatüre göre örgütlerde kültürü yaratacak en temel güç liderliktir. Schein’a göre 
bir madeni paranın iki yüzü gibi değerlendirilen örgüt kültürü ve liderliğin örgütsel 
performans üzerinde ayrı ayrı ve bir arada çok önemli etkileri vardır. Özellikle kurumun 
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ilk liderlerinin örgütsel kültürün yaratılması üzerinde büyük etkileri bulunmaktadır 
(Schein, 1997). Kısaca, örgüt kültürü ve liderlik bir işletmenin başarısı için önemli olan 
iki farklı, karmaşık ancak birbiriyle bağlantılı kaynaktır (Wilderom ve Van Den Berg, 
2000). Dolayısıyla rekabetçi ortamda üstün bir performansla var olabilmek isteyen 
lojistik işletmelerinde örgütsel yeteneklerin yaratılabilmesi için yöneticilerin liderlik 
vasıfları taşıması ve bu kurumlarda yeniliklere açık, yapıcı bir örgüt kültürünün 
oluşturulması bir ihtiyaç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu kapsamda çalışmanın amacı, farklı örgüt kültürü tipleri (Cameron ve Quinn, 
1999) ile liderlik tarzları (Bass, 1985, 1990) arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin örgütsel 
bağlılık (Allen ve Meyer, 1990, 1996; Meyer ve Allen, 1991) üzerindeki etkilerini 
incelemektir. Çalışmanın orijinalliği örgüt kültürü, liderlik tarzları ve örgütsel bağlılık 
kavramlarının üçünü bir arada ele alarak lojistik işletmeleri üzerinde uygulamasından 
gelmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalara baktığımızda örgütsel davranış 
alanındaki bu üç temel kavramın farklı tipolojiler altında ele alınarak karşılıklı ilişkileri 
ile örgüt performansı üzerindeki etkilerinin farklı sektörlerde defalarca incelendiği 
görülmektedir. Ancak bu çalışmanın konusunu oluşturan üç kavramın tamamının bir 
arada yer aldığı çalışma miktarı oldukça kısıtlıdır. Özellikle, Dünyanın en büyük 20 
ekonomisi arasında yer alan Türkiye ekonomisini küresel ekonomilere bağlayan lojistik 
sektörünün bu kavramlar çerçevesinde yapılan araştırmalarda bugüne kadar tamamen 
ihmal edilmiş olması şaşırtıcıdır. Türkiye ekonomisinin performans düzeyinin, coğrafik 
pozisyonunun yarattığı avantajlara rağmen halen lojistik sektörü bağlamında elde 
edilememiş olması dikkate alındığında, lojistik sektöründe çalışanlar yoluyla başarıyı 
getirecek yönetsel çözümlere dair faydalı bilgilerin bir kısmının bu araştırmanın 
sonuçları arasında yer alabileceği değerlendirilmektedir. 

2. Kuramsal Çerçeve 
2.1. Örgütsel Bağlılık 
Alandaki ilk çalışmaların 1960’lara kadar dayanmasına rağmen özellikle 

1980’lerden itibaren önem kazanmaya başlamış olan örgütsel bağlılık kavramı halen 
akademisyenlerin ve çeşitli sektörlerdeki profesyonellerin ilgisini çekmeye devam 
etmektedir. Örgütsel bağlılık çalışanların örgütsel amaçları ve değerleri kabullenme ve 
bunlara güçlü şekilde inanma, örgüt için fazladan çaba harcama isteği ve örgütün üyesi 
olarak kalma yönünde güçlü bir arzu olarak tanımlanabilir (Porter vd., 1974). 

Literatürde örgütsel bağlılığın öncüllerine ve sonuçlarına olduğu kadar farklı 
boyutlarına da dikkat çekilmiş ve kavrama dair birçok model önerilmiştir. Bu modeller 
incelendiğinde davranışsal ve tutumsal olarak tanımlanan iki temel yaklaşım göze 
çarpmaktadır. Özellikle sosyal psikologlar tarafından incelenen davranışsal bağlılık, 
örgütten ziyade kişinin kendi davranışları ile ilgilidir. Kişi belli bir davranışta 
bulunduktan sonra, bu davranışını devam ettirme eğilimi gösterir. Bunun ardından 
gösterdiği davranış ile uyumlu tutumlar geliştirir. Örgütsel davranış araştırmacılarınca 
ele alınan tutumsal bağlılık yaklaşımı ise çalışanların davranışları ile ilgili niyetleri 
üzerinde durur. Bu yaklaşıma göre örgütte kalma arzusu, örgütün iyiliği için daha fazla 
çaba gösterme istekliliği ya da örgütün amaçları ile özdeşleşme gibi tutumlar, örgütsel 
bağlılığı ifade etmektedir. Davranışsal yaklaşım literatüründe Meyer ve Allen (1991) 
tarafından önerilerek kavramsallaştırılan üç boyutlu örgütsel bağlılık modeli akademik 
çevrelerden büyük ilgi görmüştür. Yapılan araştırmalar modele farklı kültürlerden ve 
farklı sektörlerden birçok ampirik destek sağlamıştır (bkz. Acar, 2009; Allen ve Meyer, 
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1996; Cheng ve Stockdale, 2003; Lee vd., 2001; Meyer vd., 2002). Üç boyutlu örgütsel 
bağlılık modeli Duygusal, Devam ve Normatif bağlılık boyutlarından oluşmaktadır. 

Duygusal bağlılık, çalışanın duygusal olarak örgüte olan ilgisini, örgütle birlikte 
tanınmayı ve örgütle bütünleşmeyi ifade eder. Örgütlerine bu türden bir bağlılık duyan 
çalışanlar, örgütün değerlerini, amaç ve hedeflerini içselleştirir, onun varlığını 
sürdürmesi ve bu amaç ve hedeflere ulaşabilmesi için çaba gösterir ve örgütün bir 
parçası olarak kalmayı arzu ederler. Duygusal bağlılığı kuvvetli olan çalışanlar örgütte 
kalmayı istedikleri için bağlılıklarını sürdürürler ve örgütün çıkarları için gönüllü çaba 
harcarlar. Devam bağlılığı, çalışanların örgütten ayrılma durumunda ortaya çıkacak 
maliyetler (emeklilik hakları, kıdem, kariyer, sosyal ilişkiler vb.) ile ilgili algılarını ifade 
eder. Bu maliyetleri yanında başka alternatiflerin az olması da devam bağlılığına 
gösterilmesine katkı sağlayan bir durumdur. Devam bağlılığı kuvvetli olan çalışanların 
davranışları bu bağlılığa ihtiyaç duymalarından ya da koşulların böyle gerektirmesinden 
kaynaklanabilir. Dolayısıyla örgüt üyeliğini sürdürmenin asgari koşullarını yerine 
getirirler. Normatif bağlılık, ise çalışanların işletme yönetimine ve çalışma arkadaşlarına 
karşı görev algıları ve ahlaki yükümlülükler ile ilgili duygularını ifade etmektedir. Bu 
bağlılık kendini kuruma adamayı ve sadakati öne çıkaran bir kültür içerisinde 
sosyalleşme neticesinde,  kurum ve örgütlere bağlı ve sadik olma eğilimine vurgu yapar. 
Normatif bağlılık düzeyi yüksek olan çalışanlar, kişisel sadakat normlarına bağlı olarak 
örgüte bağlılık göstermenin kendileri için bir yükümlülük ya da doğru ve etik bir 
davranış olduğuna inanırlar. Dolayısıyla örgütte kalmak zorunda olduklarını hissettikleri 
için bağlılıkları devam etmektedir (Allen ve Meyer, 1990, 1996; Meyer ve Allen, 1991). 

Her örgüt değişen iş ve çevre şartlarında üyelerinin örgütsel bağlılığını sağlamak 
ve artırmak istemektedir. Çünkü bugünün iş yaşamı; düşük iş güvenliği, yoğun teknoloji 
kullanımı ve stres nedeniyle gittikçe daha zor şartlar içermektedir. Buna karşılık yapılan 
araştırmalara göre örgütsel bağlılığı yüksek olan çalışanlar görev ve hedefleri 
gerçekleştirmede daha fazla çaba harcamakta ve işletmelerine katkı sağlamaktadırlar 
(Meyer, Allen ve Smith, 1993; Mowday, Steers ve Porter, 1979; Savery ve Syme, 
1996). Bu tip çalışanlar örgütte daha uzun süre kalmaları ve örgüt ile olumlu bir ilişki 
yürütmeleri nedeniyle örgütsel bağlılığı kuvvetli çalışanların işletmelerin performansına 
olumlu katkılar yapması beklenmektedir. Örgütsel bağlılık seviyesi yüksek 
çalışanlardan oluşan bir lojistik işletmesinde ise çalışanların bağlılıklarının kişisel 
performanslarına olumlu yönde yansıması sonucunda işletmelerinin lojistik performansı 
da olumlu yönde etkilenmektedir (Acar, 2009). Diğer taraftan literatürde liderlik ve 
örgütsel kültürün, örgütsel bağlılık üzerinde çeşitli etkileri bulunduğuna dair çalışmalar 
yer almaktadır. Literatürde yer alan bu çalışmaların ışığında, devam eden bölümde 
liderlik tarzlarının ve örgüt kültürünün örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri tartışılarak 
araştırma hipotezleri öne sürülecektir.  

2.2. Liderlik ve Örgütsel Bağlılık 
Liderlik, üzerinde en çok çalışma yapılan örgütsel davranış ve yönetim 

konularından bir tanesidir. Farklı disiplin ve yaklaşımlar tarafından yapılan bu 
çalışmalar neticesinde liderlik kavramının tanımı üzerine halen bir uzlaşma 
sağlanamamıştır. Liderlik teorilerinin tarihsel gelişimine bakıldığında ise özellik 
teorileri, davranışsal teoriler, durumsallık teorileri ve modern teoriler olarak dört ana 
dönemle karşılaşılmaktadır. İlk üç dönemi oluşturan geleneksel teoriler günümüz 
liderlerinin davranış biçimlerini açıklamakta yetersiz kalınca yerini modern teorilere 
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bırakmıştır. Modern liderlik teorileri arasında ise liderliği dönüşümcü ve etkileşimci 
liderlik boyutlarıyla ele alan yaklaşım (Burns, 1978; Bass, 1985; Bass ve Avolio, 1990; 
Avolio, Bass ve Jung, 1999) 1980’lerden itibaren akademik çevrede önemli oranda 
kabul görmüştür. Dönüşümcü ve etkileşimci liderlik stillerinin her biri farklı durum ve 
görevler altında ya da farklı astlara karşı etkili olarak bulunmakla birlikte (Chaganti, 
Cook ve Smeltz, 2002) liderler genelde her iki liderlik stilini de uygulamaya 
muktedirler (Bass, 1985). Aşağıda dönüşümcü ve etkileşimci liderlik tarzları ve alt 
boyutları açıklanmıştır. 

Dönüşümcü liderlik çağlar boyunca rastlanan örneklerde olduğu gibi daha çok 
izleyicilerin algı, değer, inanç ve ihtiyaçlarının değiştirilerek davranışlarında köklü 
değişimler yaratılmasına dayalıdır (Luthans, 1994, s.285). Dönüşümcü liderler, 
gelecekle ilgili vizyonunu astlarıyla paylaşan, onları entelektüel olarak teşvik eden ve 
bireysel farklılıklarına büyük önem veren liderler olarak tanımlanabilmektedir 
(Yammarino ve Bass, 1990). Dönüşümcü liderler astlarını neyin doğru ve önemli 
olduğu konusunda bilinçlenme düzeylerini artıran ve onları örgütün menfaatleri 
doğrultusunda güdüleyebilen (Hartog ve Van Muijen, 1997), dolayısıyla örgütsel 
amaçların kişisel amaçlardan daha üstün tutulmasını sağlayabilen liderdir. Dönüşümcü 
liderler, değişen çevrede örgütü üstün bir performansa ulaştırmak için değişimin 
gerçekleştirilmesinde izleyenlerine örnek olur, problemlerin üstesinden gelmek için 
cesaretlendirir, kişisel gelişimlerine destek olur ve farklı bakış açıları kazanmalarını 
sağlarlar. Böylelikle izleyenlerin örgütsel amaçlara bağlanması sağlanarak örgütsel 
çıkarlar uğruna kendi kişisel çıkarlarından uzaklaşırlar ve kendilerini tanıtılan vizyona 
hizmet etmek için güçlendiren liderlerini izlerler (Yukl, 1994, s.350). Dönüşümcü 
liderlik kavramına popülarite kazandıran araştırmacılara göre, bu liderlik tarzı karizma, 
ilham kaynağı olma, entellektüel teşvik ve bireysel ilgi alt boyutlarının bir araya 
gelmesinden oluşmaktadır (Bass ve Avolio, 1990, 1993; Avolio, Bass ve Jung, 1999). 

Karizma, bir insanı başkalarının gözünde güvenilir, sözü dinlenir ve çekici kılan 
önemli bir özelliktir. Dönüştürücü liderlik tarzı açısından karizma, lideri başarıya 
götüren anahtarlardan biridir (Bass ve Avolio, 1990; 1993; Bryman, 1992). Bu tarz 
liderler izleyicilerine harekete geçmek için açık bir amaç duygusu verir. Bu tarz 
liderlerin kendisi bir rol modelidir ve etkili biçimde ifade edilmiş vizyonu ile 
izleyicilerin kendisi ile özdeşleşmelerini sağlar (Avolio, Bass ve Jung, 1999; Ceylan, 
Keskin ve Eren, 2005). Dönüşümcü liderlerin sahip olduğu karizma, diğer karizmatik 
liderlik teorilerinden farkı izleyenler üzerinde karizmanın yanında ideal etki de gösteren 
bir liderlik davranışı olmasıdır. Dolayısıyla dönüşümcü liderlikte yer aldığı biçimiyle 
karizma, liderlik için gerekli ancak tek başına dönüşüm süreci için yeterli olmayan bir 
öğedir (Yavuz, 2009). İlham kaynağı olma, dönüşümcü liderlerin yüksek beklentilerini 
semboller aracılığıyla izleyenlerine ilettiği ve bunu yaparken önemli amaçlarını basit 
şekillerle açıkladığı bir durumdur. Dolayısıyla dönüşümcü liderler izleyenlerine ahlaki 
değerler ve daha yüksek idealler göstererek, izleyicilerini motive eden liderlerdir. 
Dönüşümcü liderler bu sayede izleyenlerinden kapasiteleri üzerinde performans elde 
etmektedir (Bass, 1998, s.118). Entellektüel teşvik, dönüşümcü liderler izleyenlerinin 
bilgi ve yeteneklerini açığa çıkarabilmeleri ve onları etkili bir biçimde 
kullanabilecekleri uygun koşulları yaratarak onları yeni yöntem ve teknikleri 
geliştirmeleri için yaratıcılığı teşvik eder. Bunun yanında belirli yöntem ve davranış 
tarzlarıyla izleyicilerinin entellektüel gelişim ve yetişmelerine de öncülük ederler (Bass 
ve Avolio, 1990; 1993). Lider izleyicilerinin yaratıcılıklarını geliştirmek maksadıyla 
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onlara yeni bir vizyon kazandırarak, onların işle ilgili sorun, konu ve stratejiler 
hakkında yeni yöntemlerden yararlanarak düşünmelerini sağlar. Bunu yaparken 
izleyenlerinin zekâ, mantık ve dikkatli problem çözme yeteneklerini ödüllendirerek, 
izleyenlerini girişimci ve üretken düşünce biçimine sevk etmektedirler (Avolio vd., 
1999; Bass, 1998, s.118). Bireysel ilgi, liderin örgütün amaçlarını takip ettiği kadar 
çalışanların da bireysel yetenek ve özelliklerini ön plana çıkartmasını sağlamakla ilgili 
bir kavramdır. Dönüştürücü liderler, izleyicilerinin her biriyle ayrı ayrı ilgilenerek, 
kişisel gelişimlerini sağlar. Bunun için, izleyicilerinin psikolojisi ve davranış 
özelliklerine göre hareket eder (Bass ve Avolio, 1990; 1993). Lider, her izleyeninin 
ihtiyaçlarını anlamaya odaklanır ve izleyicilerin potansiyel güçlerini geliştirmeleri için 
sürekli çalışır (Ceylan, Keskin ve Eren, 2005). Bu sayede motive olan çalışanların 
yetenek ve becerileri ortaya çıkarmakta ve kendilerine olan güvenleri artarak normal 
olarak beklenenden daha fazla performans gösterebilmektedirler (Avolio vd., 1999). 

Daha geleneksel ve normatif bir yapısı olan etkileşimci liderlik temelde lider ile 
izleyicisi arasındaki belli koşullara bağlı olarak gerçekleşen karşılıklı alışveriş ilişkisine 
dayanır (Burns, 1978; Luthans, 1994, s.285; Waldman, Bass ve Einstein, 1989). Bu tip 
liderler izleyicilerinin görevlerini ve görev gerekliliklerini tanımlayarak, onları belirli 
hedeflere yönlendiren ve motive eden (Ceylan, Keskin ve Eren, 2005), mevcut yönetim 
tekniklerini verimli ve kurallara uygun biçimde uygulamaya koymaya çalışan liderlerdir 
(Bakan, 2008). Bu tip liderin izleyicileri kendilerine gösterilen hedefleri 
gerçekleştirdikleri takdirde lideri tarafından belirlenen ücret, prim, ödül ya da prestij 
gibi belirli çıktıları elde etmekte ve lideri izleme yönündeki davranışları pekiştirilmeye 
çalışılmaktadır. Dolayısıyla lider ve izleyici arasındaki ilişki bir takım maliyet-fayda 
ilişkisi çerçevesinde gerçekleşmektedir (Bass, 1985; Burns, 1978). Etkileşimci liderlik 
temel olarak koşullu ödüllendirme, istisnalarla yönetim boyutlarından oluşmaktadır. 
Ancak istisnalarla yönetim birçok araştırmada aktif ve pasif istisnalarla yönetim olarak 
iki ayrı boyutta incelenmektedir. Ayrıca tam serbesti tanıyan liderlik kavramı da bazı 
çalışmalarda (Ceylan, Keskin ve Eren, 2005) ayrı bir boyut olarak ele alınmıştır. 

Koşullu ödüllendirme, etkileşimci liderliğin temel araçlarından birisi olup işin 
tanımlanan şartlar dahilinde tamamlanmasına dayalıdır. Bu yöntemi kullanan liderler 
izleyicilerinden beklentilerini ve bu performans düzeyine eriştiklerinde elde edecekleri 
ödülleri açık bir şekilde ortaya koyar (Ceylan, Keskin ve Eren, 2005). Bu durumda 
ödülü bir amaç olarak algılayan çalışanlar kendi kişisel amaçlarına erişebilmek için 
lidere itaat ederler. İstisnalarla aktif yönetim, işi yapanların karara, kararın gereğini 
yapma sürecine ve sonuçların denetimine müdahaleye izin verir. Bu tarzı kullanan 
liderler ise doğabilecek sorunlardan dolayı görevlerin yerine getirilip getirilememesi ile 
ilgilenirler (Avolio, Bass ve Jung, 1999). Dolayısıyla işlerin yapılmasında sorun 
çıkmamasını arzu eden bu tarz liderler yürürlükte bulunan kural ve prodesedürler ile 
hedeflenen performans düzeyinden sapma olup olmadığını sürekli olarak izlerler. 
İstisnalarla pasif yönetim, tarzını benimseyen liderler ise istisnalarla aktif yönetimdeki 
sorun çözme ile ilgili aktif yaklaşımın aksine sorunlar ancak önemli duruma geldikten 
sonra tepki göstermeyi tercih ederler (Avolio, Bass ve Jung, 1999).  

Önceki birçok ampirik çalışmaya göre liderlik ve liderlik tarzları çalışanların 
örgütsel bağlılığı üzerinde etkisi olan önemli bir faktördür (Allen ve Meyer, 1990; 
Ceylan, Keskin ve Eren, 2005; Mathieu ve Zajac, 1990). Söz konusu araştırmalarda her 
iki tip liderliğin ortak amaçlarından birisinin işgörenlerin örgüte ve örgütün amaçlarına 



 
 

A. Z. Acar 5/2 (2013) 5-31 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 11

derin bir sadakat duygusu ile bağlılık duymalarını sağlamak olduğu ortaya konmuştur. 
Bu ortak görüş ve ampirik sonuçlara bağlı olarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir; 
H1: Farklı liderlik tarzlarının çalışanların Duygusal bağlılığı üzerinde doğrudan 

etkileri vardır. 
H2: Farklı liderlik tarzlarının çalışanların Devam bağlılığı üzerinde doğrudan etkileri 

vardır. 
H3: Farklı liderlik tarzlarının çalışanların Normatif bağlılığı üzerinde doğrudan etkileri 

vardır. 
2.3. Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık 
Kültür kavramı, sosyal bilimlerin çeşitli disiplinlerinde görülen etnik ve ulusal 

farklılıkları ortaya koymak maksadıyla yapılan çalışmalardan ortaya çıkmıştır (örn. 
Hofstede, 1980; Ouchi, 1987). Örgüt kültürü, belli bir grup tarafından kendisinin gerek 
çevreye uyumu, gerekse iç bütünleşmesi sırasında öğrendiği, geçerliliği kanıtlanacak 
derecede olumlu sonuç vermiş olan ve bu nedenle yeni üyelere işletmeyi algılamanın, 
düşünmenin ve hissetmenin doğru yolu olarak öğretilen bir takım temel varsayımlar 
olarak tanımlanmaktadır (Schein, 1997). Cameron ve Quinn’e (1999) göre ise kültür bir 
örgütü tanımlayan temel değerler, inançlar, yorumlamalar ve yaklaşımlardır. Temel 
değerler ve iş süreçlerine yaklaşım aynı ülkedeki örgütler arasında bile birbirinden 
farklılaşabilmekte ve örgüt kültürlerinin doğuşuna neden olmaktadır. Literatürde 
sıklıkla kullanılan tüm tanımların, örgüt kültürünün üyelerince paylaşılan, birbirine 
aktarılan ve tüm üyelerce öğrenilen bir şey olduğu, görülmeyen öğeler içerdiği ve 
çevreye uyum sağlayabilmek için zaman içinde değişebilmek gibi ortak özelliklere 
sahiptir  (Baumgartner, 2009; Schein, 1997; Wilson, 2001).  

İşletme dünyasındaki küreselleşmeye paralel olarak önemi giderek artan örgüt 
kültürünü ve farklılıklarını ortaya çıkartabilmek için sosyal bilimler alanının çeşitli 
disiplinlerinde yapılan çok sayıda çalışma farklı örgüt kültürü modellerinin de ortaya 
çıkmasına neden olmuştur (örn. Hofstede, 1980; Hofstede vd., 1990; Ouchi, 1980). 
İşletmelerin örgüt kültürü yoluyla çevreye uyumunun rahatlıkla görülebilmesine imkan 
sağlayan Cameron ve Quinn (1999) tipolojisine göre örgüt kültürü; bir uçta iç odaklılık 
diğer uçta dış odaklılığın yer aldığı bir eksenin, bir ucunda esneklik ve dinamizm ile 
diğer ucunda durağanlık ve kontrolün bulunduğu diğer bir ekseni kesmesiyle ortaya 
çıkan dört ayrı tipte görülebilmektedir. Rekabetçi Değerler Modeli ismini verdikleri bu 
sınıflandırmaya göre örgüt kültürü tipleri; Adhokrasi, Klan, Hiyerarşi ve Pazar 
kültürüdür. Bu örgüt kültürü tiplerinin her birisi dış çevrenin ihtiyaçlarına ve örgütün 
stratejik yönelimine bağlı olarak örgütün başarısına katkıda bulunabilir. Bu boyutların 
tamamı ya da bir kısmını ele alarak kavramın gelişmesine katkıda bulunmuş yazarların 
çalışmalarından (Cameron vd., 2007; Giberson vd., 2009; Goodman, Zammuto ve 
Gifford, 2001) da esinlenerek örgüt kültürü tiplerinin özellikleri aşağıda sunulmuştur.  

Klan kültürü, örgüt içi odaklılık ve esneklik/dinamizm boyutları arasında 
şekillenir. Örgütsel bağlılık, güven ve dayanışma, birlik ve beraberlik gibi sosyal 
özelliklerin ön planda olduğu adeta aile gibi davranan örgütlerde görülen kültür 
çeşididir. Etkili takım yapısının bulunduğu özellikle başarılı Japon firmaları bu kültüre 
örnek gösterilebilir. Hiyerarşi kültürü, örgüt içi odaklılık ile durağanlık/kontrol 
boyutları arasında yer alır. Düzen ve kuralların önemli olduğu mekanik ve bürokratik 
örgütlerde görülen bir kültür çeşididir. McDonald’s ve Ford Motor Co. gibi global 
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firmalarda görülebilen bu kültür çalışanlarda yabancılaşma, otonom duygusunun 
azalmasını ve amaçsızlığı doğurur.  Pazar kültürü, dış odaklılığa rağmen durağanlık ve 
kontrol durumunda ortaya çıkan bir örgüt kültürüdür. Bu tip kültürlerde çalışanlar başarı 
odaklıdırlar, örgütsel amaçlardan ziyade kişisel çıkarlarının peşinden koşarlar ve 
planlama, performans ve etkinlik kavramları üzerinde durulur. Tedarikçileri, müşterileri 
ve diğer dış paydaşlarla etkili ilişkileri bulunan ve bu durumun beraberinde başarıyı 
getirdiği global işletmeler bu örgüt kültürüne örnek gösterilebilir. Adhokrasi kültürü ise, 
dışa odaklı ve dinamik yapısıyla girişimci, esnek, yenilikçi ve yaratıcı ortamların yer 
aldığı bir örgüt kültürünü ifade eder. Çalışanlar inisiyatif alabildikleri, yeni buluşlar 
yapmaları ve özgürlüklerinin desteklendiği bu ortam, kendilerini daha başarılı, mutlu ve 
tatmin olmuş hissedecekleri bir kültürdür (Berrio, 2003, Cameron ve Quinn, 1999; 
Erdem, 2007). Özellikle “yeni ekonomi” diye tanımlanan internet üzerinden iş yapan ve 
ileri teknoloji kullanan işletmeler bu kültüre örnek gösterilebilir. 

Literatürde örgüt kültürünün bağlılık üzerindeki etkileri teorik olarak ileri 
sürülmekle birlikte bu ilişkinin varlığını destekleyen çok az sayıda ampirik çalışma 
bulunmaktadır. Mevcut çalışmalar da genellikle örgüt kültürünün tek boyutlu kavramsal 
yapısını (McKinnon vd., 2003; Taylor vd., 2008) kullanan çalışmalardır. Ayrıca 
Hofstede’nin (1980) tipolojisini kullanan iki araştırma (Clugston, Howell ve Dorfman, 
2000; Cohen, 2007) tespit edilmiştir. Örgüt kültürünü Cameron ve Quinn tipolojisine 
göre ele alan yerli çalışmalar (Erdem, 2007) bulunmasına rağmen bu kavramların üç 
boyutlu örgütsel bağlılık kavramıyla ilişkilerini test eden her hangi bir çalışmayla 
karşılaşılmamıştır. Yakın zamanda yayınlanan çalışmalarında Simosi ve Xenikou 
(2010) çalışanın şahsi değeriyle ilgili algının bir örgüte üyeliği nedeniyle arttığını 
hissettiği ve örgüt onu pozitif grup norm ve değerleriyle kucakladığı sürece örgüte 
bağlılık düzeylerinin artacağını ileri sürmektedirler. Diğer bir deyişle yapısal kültürel 
değerleri olan bir organizasyonun duygusal ve normatif bağlılığa etkili olması 
beklenirken, aynı zamanda kendini kucaklayan bu yapıdan ayrılmayı risk olarak gören 
çalışanlarda da devamlılık bağlılığının artması beklenmektedir. Literatürden 
kaynaklanan bu öngörü ve bulgulara dayanarak aşağıdaki hipotezler geliştirilmiştir; 

H4: Örgüt kültürünün çalışanların Duygusal bağlılığı üzerinde doğrudan etkileri vardır. 
H5: Örgüt kültürünün çalışanların Devam bağlılığı üzerinde doğrudan etkileri vardır. 
H6:Örgüt kültürünün çalışanların Normatif bağlılığı üzerinde doğrudan etkileri vardır. 

2.4. Liderlik ve Örgüt Kültürü 
Literatürde, liderlik ile örgüt kültürü arasında güçlü bir ilişkinin varlığından söz 

edilmekte (Ogbonna ve Harris, 2000) ve örgüt kültürünün oluşumu, geliştirilmesi ve 
kurumsallaştırılmasında liderliğin önemli bir rol oynadığı (Jung, 2001; Tsui vd., 2006) 
vurgulanmaktadır. Özellikle örgütün kuruluş aşamasında örgütsel kültürün oluşumuna 
kurucu liderin etkileri bilinmekle birlikte devamında liderin mi kültürü yoksa kültürün 
mü liderlik stillerini etkilediği yani bu ilişkinin yönü hakkında tartışmalar halen devam 
etmektedir. Liderin örgüt kültürü üzerinde önemli etkilere sahip olduğunu savunan 
baskın görüşün yanı sıra, bir örgüt üyesi olarak liderin de örgüt kültüründen 
etkilendiğini, dolayısıyla bu etkinin liderlik tarzını da etkileyebileceği görüşü de 
savunulmaktadır. Ancak diğerlerinin (Denison, 1990; Hofstede vd., 1990; Schein, 1997) 
aksine bu güne kadar gerek ulusal gerekse uluslararası çevrede farklı liderlik türleri ile 
örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışan araştırmalarda dönüşümcü (Bass, 
1985; Bass ve Avolio, 1993; 1994; Ceylan, Keskin ve Eren, 2005; Yavuz, 2009), 
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işlemci (Ceylan, Keskin ve Eren, 2005; Trice ve Beyer, 1993), liderliğin örgüt kültürü 
üzerinde önemli bir role sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sonuçta, lider ile örgüt 
kültürü arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusu olup, örgüt kültürü lider 
davranışlarını ve sergilenen liderlik tarzını etkilerken, aynı zamanda liderin kendisi 
örgüt kültürü ve örgütsel uygulamalar üzerinde etki yaratır (Bakan, 2008; Bass ve 
Avolio, 1993). Literatürdeki bulgulara dayanarak bu araştırma kapsamında 
incelediğimiz lojistik sektöründe de farklı liderlik türlerinin örgüt kültürünü 
etkileyebileceği yönünde varsayıma dayanarak aşağıdaki hipotezler oluşturulmuştur. 
H7: Farklı liderlik türlerinin Adhokrasi kültürü üzerinde doğrudan etkileri vardır. 
H8: Farklı liderlik türlerinin Klan kültürü üzerinde doğrudan etkileri vardır. 
H9: Farklı liderlik türlerinin Hiyerarşi kültürü üzerinde doğrudan etkileri vardır. 
H10: Farklı liderlik türlerinin Pazar kültürü üzerinde doğrudan etkileri vardır. 

3. Yöntem 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 
Bu çalışmanın amacı, örgüt kültürü, liderlik tarzları ve örgütsel bağlılık 

kavramlarının üçünü bir arada ele alarak, işlemci ve dönüştürücü liderlik (Bass, 1985, 
1990) tarzları ile Rekabetçi Değerler Modeli’nde yer alan örgüt kültürü tipleri (Cameron 
ve Quinn, 1999) arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin çalışanların duygusal, devam ve 
normatif örgütsel bağlılıkları (Allen ve Meyer, 1990, 1996; Meyer ve Allen, 1991) 
üzerinde bir etkisi olup olmadığını incelemektir. Buna bağlı olarak, ekonomik açıdan 
önemine rağmen kültür araştırmalarında bugüne kadar ihmal edilmiş bulunan lojistik 
işletmelerinde sıklıkla karşılaşılan örgüt kültürü ve liderlik tarzları ölçülmüştür.  

Bu amaca erişmek için yapılan araştırmada yöntem olarak nicel araştırma türleri 
arasından betimsel ve bağlantısal yöntemler seçilmiştir. Örneklem seçildikten sonra 
geçerli ve güvenilir anketler yardımıyla verilerin toplanmıştır. Oluşturulan anket 
formunda yer alan değişkenlerin geçerlilik ve güvenilirlikleri daha önceden test edilmiş 
olsa dahi Bagozzi ve Phillips’in (1982) önerisi doğrultusunda yeniden ölçek güvenilirlik 
analizlerine tabi tutulmuştur. Araştırma ölçeğinin faktör yapısının testinden sonra 
araştırma sorunsalı SPSS 15 istatistiksel paket programı yardımıyla yapılan korelasyon 
ve regresyon analizleriyle çözümlenerek bulgulara ve yorumlara dönüştürülmüştür.  

3.2. Örneklem ve Verilerin Toplanması 
Türkiye, küreselleşen dünyanın Dünya Bankası ve IMF’nin 2010 yılı verilerine 

göre 17 nci büyük ekonomisi olarak önemli bir dış ticaret performansı sergilemektedir. 
Ancak GSYİH düzeyinde Dünya çapında gösterdiğimiz bu performans lojistik sektörü 
açısından maalesef tekrarlanamamış ve Dünya Bankasının yaptığı Lojistik Performans 
İndeksinde ülkemiz 155 ülke arasında 2010 yılında 39, 2011 yılında ise 27nci sırada yer 
almıştır. Arzu edilen lojistik performans gösterilememesine rağmen Türkiye’de 2010 
yılında uluslararası ticarette çeşitli taşıma modlarıyla yaklaşık 375 milyar dolar 
değerinde yük taşınmıştır (TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2011; TUİK, 2011; TOBB, 
2012, s.10). Sektörel veri eksikliği ve karışıklığı nedeniyle elde edilen yaklaşık 
değerlere göre karayoluyla yapılan ihraç taşımalarının %82’si, ithal taşımaların ise 
%65’i Türk plakalı araçlarla yapılmaktadır (TOBB, 2012, s.10). Bu performansın ülke 
ekonomisine yıllık olarak sağladığı döviz geliri ise 6 milyar doları aşmıştır (TOBB, 
2012, s.11). Ülke dahilindeki mal hareketlerine baktığımızda ise yük taşımacılığının 
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tonaj olarak %93’ü kara yolu ile yapılmaktadır (İTO, 2006: 49, UTİKAD, 2010). Kara 
Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün (KUGM) Mayıs 2012 verilerine göre karayoluyla 
eşya taşımacılığı yapan (C1, C2 ve C3 yetki belgeli) 2400 işletmeye üzerine kayıtlı 70 
binden fazla çekici/kamyon, yaklaşık 63 bin römork/yarı römork bulunmaktadır (UND, 
2012). Karayolu taşımacılık filomuz bu rakamlara göre Avrupa’nın en büyüğü olarak 
birinci sıradaki yerini yıllardan beri korumaktadır. Bu nedenle araştırma evrenimiz kara 
yolu taşımacılığı yapan işletmeler olarak belirlenmiştir.  

Araştırma kapsamında incelenen kavramlar açısından uygun cevaplar alınabilecek 
işletmelerin kurumsallaşmış ve uluslararası piyasaların rekabet şartlarına adapte olabilen 
işletmeler olması gerektiği değerlendirilerek, UBAK belgesine sahip lojistik işletmeler 
araştırma evreni olarak belirlenmiştir. Bu belge, Avrupa sınırları içerisinde artan mal 
trafiğini karşılayabilmek ve tüm taşımacılık modlarında işbirliği sağlamak maksadıyla 
Avrupa Ulaştırma Bakanları Konferansı sonucunda yapılan anlaşmalar gereği belirlenen 
kotalara göre yabancı ülkelerden temin edilen ve uluslararası taşımalarda kullanılan bir 
çeşit izin belgesidir. Bu belgeye sahip lojistik işletmeleri anlaşmalı ülkelerde yük 
taşıyabilme imkanı bulabilirken, kota problemi nedeniyle rota değiştirmek zorunda 
kalanlar zaman ve maliyet açısından dezavantajlı duruma düşmektedirler. Çalışmada bu 
belgeye sahip tüm işletmelere erişmenin güçlüğü dikkate alınarak araştırma evreni 
Marmara Bölgesiyle sınırlandırılmıştır. Bölge, ihracatımızın % 68’ini gerçekleştirmesi, 
ihracatçıların %62’sinin bu bölgede yerleşik olması, ülkemizin sanayi kapasitesinin % 
70’ini barındırması ve en önemli dış ticaret pazarımız olan Avrupa’ya açılan 3 kara sınır 
kapısı ve 2 Ro-Ro limanına sahip olması gibi nedenlerle gerek işletme sayısı gerekse 
istihdam açısından sektörün en fazla yoğunlaştığı bölgedir (UND, 2012). Sektöre 
işletmeler açısından baktığımızda lojistik sektörünün belkemiğini oluşturan işletmelerin 
birçoğunun da merkezi olması nedeniyle çalışmada İstanbul’da konuşlu ve uluslararası 
karayolu taşımacılığı belgesine sahip lojistik hizmet sağlayıcı işletmeler arasından basit 
tesadüfî örneklem metodu ile 100 işletme örneklem çevresi olarak seçilmiştir. 
Anketimize katılmayı kabul eden 39 işletmeden 488 çalışana yüz yüze ve e-mail yoluyla 
anket uygulanarak veriler toplanmıştır. 

Böylesine dinamik bir sektörden beklenildiği üzere örneklemimizi oluşturan 
çalışanların, %55’ini 30 yaşının altındakiler oluşturmakta olup ardından gelen büyük 
çoğunluk %35 ile 30-39 yaş aralığındaki çalışanlardan oluşmaktadır. Lise ve daha 
düşük eğitimli katılımcı %32 iken meslek yüksekokulu ve lisan düzeyinde eğitime sahip 
olanların oranı %61’dir. Ayrıca katılımcıların %52’si çalışan, %28’i uzman/alt düzey, 
%14’ü orta düzey ve % 6’sı üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Bu dağılım ise 
sektördeki hiyerarşi piramidine oldukça yakındır. Katılımcıların demografik özellikleri 
bir arada incelendiğinde örneklemimizin genç, orta düzeyde eğitimli ve dinamik bir 
kitleyi temsil ettiğini göstermektedir. Dolayısıyla elde edilen verilerin çalışmanın 
sağlığı açısından yeterli düzeyde olduğu değerlendirilmiştir. 

3.3. Ölçekler 
Araştırmamızda kullanacağımız ölçekler güncel ve uluslararası düzeyde genel 

kabul görmüş kaynaklar arasında literatür araştırması yapılarak alanlarına uygun olarak 
daha önceki çalışmalarda kullanılmış ve geçerlik ve güvenilirlikleri onaylanmış anketler 
arasından seçilmiştir. Bu kapsamda çağdaş liderlik teorileri arasında önemli bir ilgiye 
sahip olan etkileşimci ve dönüşümcü liderliğin (Bass, 1985) boyutlarını ölçmek için 
Çok Faktörlü Liderlik Ölçeği (Multifactor Leadership Questionnaire-MLQ) (Bass ve 
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Avolio, 1993; Avolio, Bass ve Jung, 1999) kullanılmıştır. MLQ ölçeğinin mantığı 
birbirlerinin bütünleyicisi olan etkileşimci ve dönüşümcü liderlik tarzlarının ortaya 
çıkartmasının yanı sıra, birisinin etkisi artış gösterirken diğerinin etkisinin daha az 
hissedileceği düşüncesini yansıtmasıdır (Bass, 1999). Bu ölçeğin geçerliliği yakın 
zamanda yapılan pek çok yerli ve yabancı çalışma ile ortaya konmuştur (örn. Bogler, 
2001; Ceylan, Keskin ve Eren, 2005; Demir ve Okan, 2008; Öztop, 2008; Sosik ve 
Godshalk, 2000). Orijinali iki temel bileşen altında yer alan sekiz boyuttan oluşan bu 
ölçeğin Tamamen serbest bırakan liderlik (Laissez-faire leadership) boyutu daha önceki 
araştırmaların bazılarında da analiz sonucunda ölçekten düştüğü ve sektörün özellikleri 
değerlendirilerek araştırma ölçeğine katılmamıştır. Böylece, dönüşümcü liderliğin alt 
boyutları olan Karizma, İlham kaynağı olma, Entellektüel teşvik ve Bireysel ilgi ile 
işlemci liderliğin alt boyutları olan Koşullu ödüllendirme, İstisnalarla aktif yönetim ve 
İstisnalarla pasif yönetim boyutlarından oluşan bir ölçek hazırlanmıştır. 

Bu çalışmadaki örgütsel kültür sınıflandırmasına rekabetçi bir ortamda örgütün 
dış çevrenin baskılarıyla iç çevre dinamikleri arasında kuracağı denge temel teşkil 
etmektedir. Bu çerçevede çalışmamızda kültürel değerler, strateji, yapı ve çevre 
arasındaki uyumu inceleyerek ortaya çıkartılmış olan Cameron ve Quinn’in (1999) 
Rekabetçi Değerler Modeli (Competing Values Framework-CVF) çerçevesinde ele 
alınmıştır. Bu modelde yer alan örgüt kültürü tipleri; Adhokrasi kültürü, Klan kültürü, 
Hiyerarşi kültürü ve Pazar kültürüdür (Cameron ve Quinn, 1999; Cameron vd., 2007; 
Helfrich vd., 2007).  Kültürel araştırmalarda çok popüler olan bu ölçek, tamamlanan bir 
ulusal çalışmada (bkz. Erdem, 2007) tek boyutlu örgütsel bağlılık faktörü üzerine 
örgütsel kültürün etkilerinin değerlendirilmesinde de kullanılmıştır. 

Çalışanların örgütsel bağlılık düzeyinin ölçülmesinde ise Allen ve Meyer (1990, 
1996) tarafından yapılan örgütsel bağlılık sınıflandırmasına uygun olarak geliştirilen ve 
her biri altı değişkenden oluşan üç boyutlu örgütsel bağlılık ölçeği (Allen ve Meyer, 
1990; Meyer, Allen ve Smith, 1993) kullanılmıştır. Wasti bir çalışmasında örgütsel 
bağlılık ölçeğinin ülkemiz kültürüne uygunluğuna dair geçerlilik ve güvenilirlik 
analizini yapmış (Wasti, 2000) ve aynı ölçek farklı bir araştırma çerçevesinde lojistik 
sektöründe daha önce de kullanılmıştır (Acar, 2009). 

İstifade edilen araştırma ölçeklerinin İngilizce olması nedeniyle soru cümleleri 
alana hâkim ve iyi derecede İngilizce bilen uzman kişilerin yardımıyla tercüme ve geri 
tercüme metodu (Brislin, 1970) kullanılarak ankette kullanılacak soru cümleleri haline 
getirilmiştir. Ayrıca akademisyen ve yöneticilerle yapılan mülakatlar ile mevcut 
değişkenlerde anlam kayması ya da ifade bozukluğu olup olmadığı sorgulanmıştır. 
Yapılan bu çalışma neticesinde beşli Likert tipi değerlendirme ölçeği kullanılan anket 
formuna son şekli verilmiştir. 

3.4. Ölçek Geçerliliği ve Güvenilirliği 
Tüm değişkenlerin dahil edilmesiyle elde edilen ölçeğin güvenilirlik katsayısı 

(0,971) literatürde önerilen 0,70 kritik eşik değerinin (Nunally, 1978; Nunnally ve 
Bernstein, 1994) oldukça üzerinde olup, veri setinde yer alan hiçbir değişkenin ölçeğin 
genel güvenilirlik düzeyini bozmadığı görülmüştür. Ardından temel bileşenler analizine 
geçilmiştir. Varimax rotasyonu kullanılarak yapılan bu uygulama faktör matrisi için 
gerekli varyansların toplamını maksimize etmektedir (Hair vd., 1998). Özdeğeri 1 ve 
daha yüksek olan bileşenlerin ile 0,500 ve daha yüksek değer alan değişkenlerin dikkate 
alındığı bu aşamada öncelikle araştırmanın bağımlı değişkenini oluşturan örgütsel 
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bağlılık ölçeği ele alınmış ve beklenildiği üzere toplam üç alt bileşene ayrılmıştır. 
Ancak Devam bağlılığı boyutuna ait ÖB12 değişkeni hiçbir faktör altına yüklenmediği 
için ölçekten çıkartılmıştır. Ardından incelenen liderlik tarzları ölçeği de literatürde 
öngörülen yedi alt bileşene ayrılmıştır. Ancak İstisnalarla Aktif Yönetim boyutuna ait 
L37 ve İstisnalarla Pasif Yönetim boyutuna ait L43 ve L44 değişkenleri hiçbir faktör 
altına yüklenmediği için ölçekten çıkartılmıştır. Ayrıca bu alt boyuta ait güvenilirlik 
katsayısının (α= ,929) ölçeğin bileşenler bazında güvenilirlik düzeyini (α= ,908) 
bozduğu ve düzeltilmiş değişkenler arası korelasyon katsayısının negatif değer aldığı (- 
,069) tespit edilmiştir. Örgütsel kültür ölçeği de literatürde önerildiği gibi toplam dört 
alt bileşene ayrılmıştır. Ancak Hiyerarşi kültürü boyutuna ait ÖK15 değişkeni hiçbir 
faktör altına yüklenmediği için ölçekten çıkartılmıştır. Araştırma ölçeğinin geçerlilik, 
güvenilirlik ve boyut azaltma prosedürü sonunda ortaya çıkan faktör yapısı, her bir 
faktöre ait alt bileşenlerin güvenilirlik katsayıları, örneklemin bu analizleri 
yapılmasındaki yeterliliği ortaya koyan KMO değeri ve veri setindeki açıklanan toplam 
varyans değerleri Tablo 1’de görülmektedir. 

Tablo 1: Araştırma Ölçeklerinin Temel Bileşenler Analiz Sonuçları 
 

Faktör Yükleri Cronbach 
α KMO Açıklanan 

toplam varyans Min. Max. 
Örgütsel Bağlılık    ,890 56,624 
Duygusal ,523 ,855 ,903   
Devam ,543 ,801 ,907   
Normatif ,586 ,734 ,901   
Liderlik Tarzları    ,962 72,858 
Dönüşümcü Liderlik      
Karizma ,662 ,702 ,896   
İlham ,656 ,754 ,897   
Entelektüel ,579 ,696 ,898   
Bireysel ,613 ,725 ,896   
İşlemci Liderlik      
Koşullu ödül ,569 ,784 ,897   
İstisna Aktif ,545 ,880 ,908   
İstisna Pasif ,567 ,903 ,930   
Örgütsel Kültür    ,963 75,728 
Adhokrasi ,659 ,779 ,896   
Klan ,627 ,723 ,895   
Hiyerarşi ,619 ,926 ,899   
Pazar ,556 ,812 ,899   

4. Bulgular 
Bu araştırma, yerli davranış bilimi araştırmalarında tamamen ihmal edilmiş bir 

alan olan lojistik hizmet sağlayan işletmelerde hangi örgüt kültürü ve liderlik tarzının 
çoklukla görüldüğü ve farklı örgüt kültürü tipleri ile liderlik tarzlarının çalışanların 
örgütsel bağlılık düzeyleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu ortaya çıkartmayı 
amaçlamaktadır. Bu maksatla öncelikle tanımlayıcı istatistiksel analizler yapılmıştır. 
Anket araştırması ile elde edilen veri tabanının işletme bazlı olarak düzenlenmesi ile 
yapılan tanımlayıcı analizlere göre araştırma örneklemimizi oluşturan işletmelerde en 
çok görülen örgüt kültürü tipinin Pazar kültürü (Ort. 3,8223; SS. O,981) olduğu ve onu 
sırasıyla Adhokrasi (Ort. 3,7770; SS. 1,031), Klan (Ort. 3,7387; SS. 1,034) ve Hiyerarşi 
(Ort. 3,6832; SS. 1,038) kültürlerinin takip ettiği görülmektedir. Diğer taraftan en çok 
görülen liderlik tarzları olarak Karizma (Ort. 4,0365; SS. 1,059), Entellektüel Teşvik 
(Ort. 3,9018; SS. 1,063) ve Bireysel İlgi (Ort. 3,7880; SS. 1,005) olarak sıralanmıştır. 
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Diğer liderlik tarzları ise sırasıyla; İlham Kaynağı Olma (Ort. 3,7519; SS. 1,010), 
Koşullu Ödüllendirme, (Ort. 3,6837; SS. 1,053), İstisnalarla Aktif Yönetim (Ort. 3,5648; 
SS. 0,865) ve İstisnalarla Pasif Yönetim (Ort. 2,5178; SS. 1,148). 

Araştırma modelimizin çözümünde çok değişkenli veri analizi tekniklerini 
uygulayabilmek için yapılan Kolmogorov-Smirnov testine göre örneklemin dağılımın 
normal (tmin= 3,393; p<0,001) olduğu görülmüştür. Ardından araştırma sorunsalının 
çözümlenmesine araştırma modelimizde yer alan faktörler arasındaki karşılıklı ilişkileri 
korelasyon analiziyle inceleyerek başlanmıştır. Korelasyon analizi sonucunda araştırma 
modelinde yer alan faktörlere ait ondört bileşen arasından İstisnalarla Pasif Yönetim 
değişkeni hariç diğer tüm değişkenler arasında pozitif ve çift yönlü bir ilişki (p<0.001) 
olduğu tespit edilmiştir. İstisnalarla pasif yönetim değişkeninin ise Koşullu 
Ödüllendirme, Normatif bağlılık, Klan, Hiyerarşi ve Pazar kültürü tipleriyle istatistiksel 
olarak anlamlı bir ilişki içinde olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca İstisnalarla Pasif 
Yönetim bileşeninin güvenilirlik katsayısı ölçeğin toplam güvenirlik düzeyini de 
bozmakta olduğu için bu aşamadan itibaren araştırmanın boyutları arasından tamamen 
çıkartılmıştır. Araştırmamızda ele alınan tüm bileşenler arası korelasyon analizi 
sonuçları Ek-1’dedir. 

Araştırma modelinde yer alan faktörler arasında var olduğunu varsayılarak 
hipotezlerde ifade edilen doğrusal ilişkiler regresyon analizleri ile test edilmiştir. 
Regresyon analizleri, bağımlı bir değişken ile onun üzerinde etkisi olduğu varsayılan 
bağımsız değişken/ler arasındaki ilişkiyi matematiksel bir model ile açıklamakta 
kullanılır (Hair vd., 1998). Bu araştırmada temel olarak liderlik ve örgüt kültürü tipleri 
bağımsız, çalışanların örgütsel bağlılık düzeyi ise bağımlı değişken olarak alınmıştır. 
Bağımlı değişkendeki toplam değişmenin yüzde kaçının bağımsız değişken/ler 
tarafından açıklandığını bulmak için bir veri setindeki varyasyonun oranını tanımlayan 
R2 değerinden yararlanılmıştır. 

Liderlik tarzlarının örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerini öngördüğümüz H1, H2 ve 
H3 hipotezlerine ait regresyon analizi sonuçları Tablo 2’dedir. Analiz sonuçlarına 
bakıldığında her üç regresyon modeli için F istatistik değerinin yeterince yüksek ve 
gözlenen anlamlılık düzeyinin (p<0,000) olduğu dolayısıyla kurulan regresyon 
modelinin anlamlı olduğu görülmektedir. Tablodan da görüleceği üzere dönüşümcü 
liderliğin Karizma ve Entellektüel teşvik alt boyutlarının herhangi bir bağlılık türü 
üzerinde etkisi görülmemektedir. Tabloda sunulan bulgulara dayanarak her üç hipotezin 
kısmen desteklendiği tespit edilmiştir. 

Tablo 2. Liderlik Tarzlarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri 
  Duygusal (H1) Devam (H2) Normatif (H3) 
Karizma  ,112 ,064 ,123 
İlham kaynağı    ,183**  ,096   ,149* 
Entellektüel ,003  ,083                    -,007 
Bireysel ilgi    ,207*                    -,103 ,077 
Koşullu ödül  ,108 ,110     ,200** 
İstisna aktif -,030       ,287*** ,060 
 R2: 29,7; F:30,886; p≤ .000 R2: 18,0; F:16,050; p≤ .000 R2: 26,2; F:26,019; p≤ .000 

*** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05 

Farklı örgüt kültürü tiplerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkilerini 
öngördüğümüz H4, H5 ve H6 hipotezlerine ait regresyon analizi sonuçları Tablo 3’dedir. 
Sonuçları incelediğimizde Klan ve Adhokrasi kültürlerinin Duygusal ve Normatif 
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bağlılık üzerine, Pazar kültürünün ise Devam bağlılığı üzerine etkileri olduğu 
dolayısıyla her üç hipotezin de kısmen desteklendiği görülmüştür.  

Tablo 3. Farklı Örgüt Kültürlerinin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkileri 
 Duygusal (H4) Devam (H5) Normatif (H6) 
Klan          ,395*** ,022       ,270*** 
Hiyerarşi  -,078 ,110 ,055 
Pazar   ,072      ,203**                    -,018 
Adhokrasi       ,227** ,112        ,332*** 
 R2: 35,5; F:60,170; p≤ .000 R2: 16,3; F:21,399; p≤ .000 R2: 36,0; F:61,502; p≤ .000 

*** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05 

Farklı liderlik türlerinin örgüt kültürü üzerinde etkilerinin incelediğimiz H7, H8, 
H9 ve H10 hipotezlerinin çözümü için kurulan dört regresyon modelinin sonuçları Tablo 
4’de görülmektedir. Elde edilen sonuçlara göre H7, H8, H9 ve H10 hipotezlerinin kısmen 
desteklendiği tespit edilmiştir.  

Tablo 4. Liderlik Tarzlarının Örgüt Kültürü Üzerindeki Etkileri 
 Klan (H7) Hiyerarşi (H8) Pazar (H9) Adhokrasi (H10) 

Karizma ,149*     ,227**        ,284***    ,236** 
İlham kaynağı     ,230***        ,263***  ,105   ,151* 
Entelektüel            -,050 -,040  ,087 ,099 
Bireysel ilgi ,200** -,076 -,046 ,130 
Koşullu ödül ,193**      ,183**  ,125 ,082 
İstisna aktif             ,031        ,153***         ,149*** ,061 

 R2: 44,2; F: 57,536; 
p≤ .000 

R2: 33,7; F: 36,975; 
p≤ .000 

R2: 32,9; F: 35,685; 
p≤ .000 

R2: 42,5; F: 53,866; 
p≤ .000 

 *** p<0.001; ** p<0.01; * p<0.05 

Kuruluş aşamasında örgütsel kültürün oluşumuna kurucu liderin etkileri 
bilinmekle birlikte devamında liderin mi kültürü yoksa kültürün mü liderlik stillerini 
etkilediği üzerinde tartışmalar akademik çevrelerde halen devam etmektedir. Bu konuda 
genel kanının liderliğin örgüt kültürünü etkilediği yönünde olması, diğer taraftan 
korelasyon analizi sonuçlarına göre tüm bileşenler arasında karşılıklı ilişki 
bulunduğunun tespit edilmiş olmasına rağmen regresyon analizi sonucunda bazı 
değişkenler arasında doğrusal ilişki tespit edilememiş olması örgüt kültürünün liderlik 
tarzları ile örgütsel bağlılık ilişkisinde ara değişken rolü oynadığı yönünde bir kanaat 
oluşturmuştur. Söz konusu ara değişken ilişkilerinin çözümü için Baron ve Kenny 
(1986) metodolojisine göre oluşturulan regresyon modellerine dair analiz sonuçları 
aşağıda yer alan Tablo 5, 6 ve 7’de görülmektedir. 

Tablo 5: Liderlik Tarzları - Duygusal Bağlılık İlişkisinde Örgüt Kültürü 
Boyutlarının Ara Değişken Rolü 

 Model 1 Model 2 Model 3 Model 4  
İlham Kaynağı ,114 ,165* ,160** ,137* 
Bireysel İlgi ,177** ,298*** ,260*** ,195** 
Klan ,399***    
Hiyerarşi  ,185***   
Pazar   ,272***  
Adhokrasi    ,359*** 

R2 37,6 30,8 33,9 36,6 
F 88,201 65,197 74,930 84,928 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 
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Liderlik tarzlarının Duygusal bağlılık üzerine olan etkileri üzerinde örgüt kültürü 
türlerinin ara değişken ilişkilerinin analiz sonuçları (bkz. Tablo 5) aşağıda özetlenmiştir: 

 Klan kültürünün İlham Kaynağı Olma – Duygusal bağlılık ilişkisi üzerinde tam, 
Bireysel İlgi - Duygusal bağlılık ilişkisi üzerinde ise kısmi ara değişken etkisi 
bulunmaktadır. 

 Hiyerarşi ve Pazar kültürlerinin her ikisinin de İlham Kaynağı Olma – Duygusal 
bağlılık ilişkisi üzerine kısmi ara değişken etkisi bulunmaktadır. 

 Adhokrasi kültürünün İlham Kaynağı Olma – Duygusal bağlılık ilişkisi üzerine ve 
Bireysel İlgi - Duygusal bağlılık ilişkisi üzerinde ise kısmi ara değişken etkisi 
bulunmaktadır. 

Tablo 6: Liderlik Tarzları - Devam Bağlılığı İlişkisinde Örgüt Kültürü 
Boyutlarının Ara Değişken Rolü 

 Model 5 Model 6 Model 7 Model 8  
İstisna Aktif ,297*** ,280*** ,268*** ,287*** 
Klan ,262***    
Hiyerarşi  ,257***   
Pazar   ,295***  
Adhokrasi    ,273*** 

R2 19,8 19,3 21,2 20,2 
F 54,444 52,739 59,156 56,088 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Liderlik tarzlarının Devam bağlılığı üzerine olan etkileri üzerinde örgüt kültürü 
türlerinin ara değişken ilişkilerinin analiz sonuçlarına göre (bkz. Tablo 6) Hiyerarşi ve 
Pazar kültürlerinin İstisnalarla Aktif Yönetim - Devam bağlılığı ilişkisi üzerinde kısmi 
ara değişken etkisi bulunmaktadır. 

Tablo 7: Liderlik Tarzları - Normatif Bağlılık İlişkisinde Örgüt Kültürü 
Boyutlarının Ara Değişken Rolü 

 Model 9 Model 10 Model 11 Model 12  
İlham Kaynağı ,090 ,158** ,161** ,082 
Koşullu Ödül ,154** ,231*** ,219*** ,177** 
Klan ,423***    
Hiyerarşi  ,258***   
Pazar   ,289***  
Adhokrasi    ,434*** 

R2 35,1 29,4 30,8 36,9 
F 79,133 60,867 65,192 85,995 
p <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 

Liderlik tarzlarının Normatif bağlılık üzerine olan etkileri üzerinde örgüt kültürü 
türlerinin ara değişken ilişkilerinin analiz sonuçları (bkz. Tablo 7) aşağıda özetlenmiştir: 

 Klan ve Adhokrasi kültürlerinin her ikisinin de İlham Kaynağı Olma – Devam 
bağlılığı ilişkisi üzerinde tam ara değişken, Koşullu Ödüllendirme – Normatif 
bağlılık ilişkisi üzerinde kısmi ara değişken etkisi bulunmaktadır. 

 Hiyerarşi ve Pazar kültürlerinin ne İlham Kaynağı Olma – Devam bağlılığı ne de 
Koşullu Ödüllendirme – Normatif bağlılık ilişkisi üzerinde ara değişken etkisi tespit 
edilememiştir. 
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5. Sonuç ve Tartışma 
Çalışanların örgütsel bağlılıklarının yüksek olmasının çalışanların performansını, 

iş tatminini, örgütsel verimliliği artırdığı; işe devamsızlığı, personel devir hızını azalttığı 
bilinmektedir. Şimdiye kadar yapılan çalışmalar liderlik tarzları ve örgüt kültürü 
tiplerinin çalışanların örgütsel bağlılık düzeylerini belirleyen temel unsurlar olarak ele 
almışlardır. Bu kapsamda araştırmanın amacı; değişim ve rekabetin yoğun bir şekilde 
yaşandığı lojistik işletmelerinde hangi örgüt kültürü ve liderlik tarzının çoklukla 
görüldüğü ve farklı örgüt kültürü tipleri ile liderlik tarzlarının çalışanların örgütsel 
bağlılık düzeyleri üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu ortaya çıkartmaktır. Analiz 
sonuçlarına göre ölçeğin güvenilirlik ve geçerliliği diğer çalışmalara ve literatürdeki 
önerilere göre oldukça yeterlidir. Örgütsel bağlılık ölçeğinin güvenilirlik analizi 
sonuçları literatürde oldukça rağbet gören iki araştırmanın (Meyer, Allen ve Smith, 
1993; Simosi ve Xenikou, 2010) sonuçlarından (0.71 - 0.85) da yüksek seviyededir. 
Dönüşümcü ve işlemli liderlik boyutlarına ait güvenilirlik değerleri Hater ve Bass’ın 
(1988) çalışmasında 0.67 ila 0.94 aralığında ölçülmüştür. Yakın zamanda Türkiye’de 
tamamlanan bir çalışmada (Kılıç, 2006) ise dönüşümcü liderlik için 0.97,  işlemci 
liderlik için ise 0.83 değerleri elde edilmiştir. Tablo 1’den görüleceği üzere mevcut 
çalışmanın değerleri bu çalışmalardan kısmen daha yüksektir. Örgüt kültürü ölçeğini 
değerlendirdiğimizde ise Türkiye’de yakın tarihte tamamlanan bir çalışmada (Öztop, 
2008) dört kültür boyutuna ait güvenilirlik katsayıları 0.78 ve 0.90 aralığında tespit 
edilirken bu çalışmanın değerleri kısmen daha yüksektir. Bu sonuçları ölçek yeterlilik 
düzeyini belirleyen KMO değerleri birlikte değerlendirdiğimizde, örneklemimizin 
temsil kabiliyetinin yüksek olduğunu ve dolayısıyla sonuçların genellenmesinde bir 
sakınca bulunmadığını ortaya koymaktadır. 

İşletme düzeyinde yapılan tanımlayıcı istatistiki analizlerin bulgularına göre 
örneklem çevremizde lojistik işletmelerinde en çok karşılaşılan örgüt kültürü tipinin 
Pazar kültürü olduğu onu da Adhokrasi kültürünün izlediği tespit edilmiştir. Bu bulgu  
örneklem çevresindeki lojistik işletmelerinde dışa odaklı ve farklılaştırma esaslı bir 
kültürel yapının hakim olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan lojistik sektöründe en 
çok görülen liderlik tarzının Karizma olduğu tespit edilmiştir. Bunu Entellektüel Teşvik, 
Bireysel İlgi ve İlham Kaynağı Olma izlemektedir. Bu bulgunun en can alıcı tarafı ise 
bu dört liderlik tarzının da Dönüşümcü Liderlik tarzının alt boyutları olmasıdır. 

Farklı liderlik türlerinin örgütsel bağlılık ve bu bağlılığın düzeyleri üzerindeki 
etkilerinin incelendiği regresyon analizi sonuçlarına göre, çalışanların Duygusal Bağlılık 
düzeyleri dönüşümcü liderlerde bulunan İlham Kaynağı Olma ve Bireysel İlgi türü 
liderlik davranışlarından etkilenmektedir. Dikkat edilirse bu iki boyut çalışana bireysel 
olarak etki etmektedir. Bu bulgular lojistik sektörü çalışanlarının onlara geleceğe dair 
yön ve hedef gösterip bu yolda onları bireysel yönde geliştirecek liderlik özellikleri 
gösterildiği durumlarda işletmelerine duygusal olarak bağlandıkları ya da bağlılık 
düzeylerinin arttığı yönünde yorumlanabilir. Diğer taraftan çalışanların Devam Bağlılığı 
yönündeki davranışları işlemci liderlerin İstisnalarla Aktif Yönetim davranışından 
etkilenmektedir. Bu sonuca göre işlerin yapılması yönünde her şey yolunda gittiği ve 
yeterli performans gösterdiği sürece kendisine karışılmayan, dolayısıyla işini yaparken 
belli bir düzeyde bağımsızlık hisseden ve bu imkanı başka işletmelerde tekrar 
bulmasının zor olacağını düşünen çalışanların örgütlerine bağlılıklarını sürdükleri 
yönünde bir sonuç ortaya çıkartmaktadır. Son olarak, çalışanların Normatif Bağlılık 
düzeyleri ise işlemci liderlerde bulunan İlham Kaynağı Olma ve Koşullu Ödüllendirme 
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davranışlarından etkilenmektedir. Bu sonuca göre çalışanlar, iş hayatında kendisine 
ilham kaynağı olan liderine karşı da bir bağlılık hissetmekte ve ayrılmasının ona karşı 
kişisel düzeyde olumsuz bir davranış olarak yorumlanabileceğini düşünmektedir. Ayrıca 
gösterdiği performans neticesinde belli düzeyde ödüllendirilen çalışan buna rağmen 
neden ayrılmak istediğini çevresine açıklayamayacağı yönünde bir iç baskı ile 
işletmesine karşı normatif bir bağlılık göstermektedir. Bu noktada kavramı maddi 
konular ötesinde değerlendirdiğimizde çalışanın rollerinin ve hedef kriterlerin açıkça 
belirlenmiş olması da çalışanın normatif bağlılık düzeyini etkileyebileceği önceki 
çalışmaların sonuçlarıyla da ortaya konulmuştur (Bass vd., 2003; Swailes, 2002). Bu 
sonuç lider ve izleyicileri arasında ekonomik değişimin ne derece önemli olduğunu dair 
görüşleri de desteklemekte (Simosi ve Xenikou, 2010) ve liderliğin örgütsel bağlılık 
üzerinde çeşitli etkileri bulunduğuna dair literatürdeki pek çok çalışmayla parallel 
sonuçlar ortaya koymaktadır (örn. Mathieu ve Zajac, 1990; Allen ve Meyer, 1990). 

Örneklemimiz çerçevesinde liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık arasında doğrusal 
ilişkileri incelediğimizde Karizma ve Entellektüel Teşvik alt boyutlarının herhangi bir 
bağlılık türü üzerinde etkisi olmadığı görülmektedir. Bu türlerin sırasıyla birisinin lideri 
ön plana çıkartması diğerinin ise çalışana bireysel yönelim göstermesi nedeniyle örgütle 
ilişkili olarak algılanmayarak her hangi bir örgütsel bağlılık türü üzerinde etkisi 
olmadığı değerlendirilmiştir. 

Farklı örgüt kültürü tiplerinin örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri istatistiksel 
olarak değerlendirildiğinde örneklemimize göre en çok görülen örgüt kültürü tipi olan 
Pazar kültürünün sadece Devam bağlılığı üzerinde etkisi bulunduğu tespit edilmiştir. Bu 
durum rekabetçi ve görev odaklı bir örgüt kültürü tipinin gerçekten sevilerek 
benimsenmek yerine şartlar öyle gerektirdiği için örgüte bağlılığın sürdürüldüğünü 
göstermektedir. Elde edilen bu sonuç gerek Pazar kültürü tipinin gerekse Devam 
bağlılığının en temel tanımlarıyla dahi oldukça uyuşmaktadır. Bu durum aynı zamanda 
uygun alternatifler ortaya çıktığında çalışanların kolayca örgütten ayrılabileceğini 
göstermesi açısından lojistik sektörü gibi süreçlerin ve örgütsel yeteneklerin çalışanların 
becerilerine ve uzun süre bir arada çalışmalarına bağlı olduğu bir alanda önemli bir riski 
ortaya koymaktadır. Diğer taraftan Klan ve Adhokrasi kültürlerinin çalışanların gerek 
Duygusal gerekse Normatif bağlılıkları üzerinde etkisi olduğu tespit edilmiştir. Bu 
bulguyu, adeta aile gibi bir örgüt yapısı içerisinde yer almanın hem çalışanı duygusal 
olarak bağlılık göstermeye yönlendirdiği hem de örgütten ayrılması durumunda bu aile 
bireylerinin kendisi hakkında ne düşüneceklerini oldukça önemsediği ve örgüte 
bağlılığını bir sosyal norm haline getirdiği yönünde yorumlayabiliriz. İlave olarak 
girişimci, esnek, dinamik ve gelişmeye açık bir örgütte çalışmak örneklemimiz 
oluşturan genç, eğitimli ve dinamik kitle için çok cezp edici olduğu aşikardır. 
Dolayısıyla işletmesinde yaratılan bu kültürel ortamı severek duygusal olarak 
bağlanmanın yanı sıra bu kültürel ortamın normlarını da benimsemesi çevresinden ve 
kendi içinden gelecek olan neden kendisiyle uyuşan böyle bir ortamı terk ettiğine dair 
sorulara cevap veremeyeceği için bağlılığını sürdürdüğü yönünde değerlendirilebilir. 

Analiz sonuçlarına göre Hiyerarşi kültürünün örneklemimiz çerçevesinde 
herhangi bir bağlılık türü üzerinde etkisi bulunmadığı tespit edilmiştir. Hiyerarşi 
kültürünün iç çevreye dönük, tutucu ve kontrollü yapısının örgütsel bağlılığı 
destekleyici bir özellik göstermemesi bu araştırmanın sonuçlarıyla da bir kez daha ifade 
edilmiştir. Sonuçları farklı bir açıdan incelediğimizde ise Devam bağlılığı gibi 
deneyimli ve becerikli çalışanları bir anda başka işletmelere kaçırtabilme riski olan bir 
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bağlılık türü yerine örgüte gerçekten istediği ve orada olmaktan hoşlandığı için bağlılık 
gösteren çalışanlara sahip olabilmek için örgüt kültürü tipinin esneklik odaklılığa doğru 
kaydırılarak Pazar kültürü yerine Klan kültürü tipinin ön plana çıkartılması gerektiği 
görülmektedir. Ancak lojistik işletmesi çalışanlarında şu an mevcut olan örgütsel 
bağlılık düzeyinin yöneticileri yanıltacak bir etkisi olduğunu söylemek de 
gerekmektedir. Çünkü sektörün doğal yapısı olarak araştırma sonuçlarında da ortaya 
çıktığı üzere lojistik işletmeleri dış çevreye odaklı, farklılaştırma yapan ve rekabeti 
seven işletmelerdir. Ancak bu durumun Adhokrasi kültüründeki işletmelerde 
çalışanların örgütsel bağlılıkları açısından katkı sağlayıcı bir yönü bulunurken, Pazar 
kültüründeki işletmelerde problem yaratabileceği öngörülmektedir. 

Literatürde örgüt kültürünün bağlılık üzerindeki etkileri teorik olarak ileri 
sürülmekle birlikte bu ilişkinin varlığını destekleyen çok az sayıda ampirik çalışma 
bulunmaktadır. Özellikle Cameron ve Quinn tipolojisine göre ele alınan örgüt kültürü 
tiplerinin Allen ve Meyer’in (1991) üç boyutlu örgütsel bağlılık modelindeki bağlılık 
türleri üzerindeki etkilerini ortaya koyan çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla mevcut 
çalışmanın yukarıda ifade ettiğimiz sonuçları literatürdeki bir açıklığı kapatma 
potansiyeline de sahiptir. 

Araştırma sonuçlarına göre bireyin kişisel gelişimi üzerinde etkisi olan 
Entelektüel Teşvik liderlik tarzının hiçbir örgüt kültürü üzerinde etkisi olmamasına 
rağmen liderin bireysel özelliklerini öne çıkaran Karizma boyutunun tüm kültür tipleri 
üzerinde etkileri olduğu görülmektedir. Ayrıca içe odaklı Klan ve Hiyerarşi 
kültürlerinin ortaya çıkmasında liderliğin çeşitli tarzlarının etkilerinin dışa odaklı Pazar 
ve Adhokrasi daha çok olduğu tespit edilmiştir. Şöyle ki içe odaklı ve esnek yapıdaki 
Klan kültürü özellikle dönüşümcü liderlik tarzlarından etkilenmekte, yani liderin 
çalışanları alacakları kararlarda ve faaliyetlerinde genelde serbest bırakması neticesinde 
liderliğin nispeten daha yumuşak olan boyutları ön plana çıkmaktadır. Diğer taraftan 
yine içe odaklı ve ancak kontrole önem veren Hiyerarşi kültürünün dönüşümcü ve 
işlemci liderlik tarzlarının dengeli bir bileşeninden etkilenmekte olduğu, ancak özellikle 
liderin kendisine yönelik faktörlerin ön plana çıktığı görülmektedir.  

Örgüt kültürünün liderlik tarzları ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkileri 
kolaylaştırıcı rollerini incelediğimizde Klan ve Adhokrasi kültürleri ile Hiyerarşi ve 
Pazar kültürlerinin adeta birlikte davrandıkları görülmektedir. Bu durum araştırmamıza 
cevap veren lojistik işletmelerinde örgüt kültürü açısından Pazar ve Adhokrasi 
kültürlerinin ön planda olmasıyla çelişen bir görüntü ortaya çıkartmaktadır. Hiyerarşi ve 
Pazar kültürlerinin Bireysel İlgi liderlik tarzı ile Duygusal bağlılık ve İlham Kaynağı 
Olma liderlik tarzı ile Normatif bağlılık ilişkileri üzerinde kolaylaştırıcı bir etki 
yapmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan İlham Kaynağı Olma ile Duygusal bağlılık ve 
İstisnalarla Aktif Yönetim liderlik tarzı ile Devam bağlılığı arasındaki ilişkiyi kısmen 
kolaylaştırıcı etkiye sahip olduğu görülmektedir. Bu bulguları sadece Pazar kültürünün 
Devam bağlılığı üzerinde etkisi bulunduğu sonucuyla birleştirirsek Pazar kültürünün 
hakim olduğu lojistik işletmelerinde İstisnalarla Aktif Yönetim liderlik tarzının sadece 
Devam bağlılığı yaratılmasına kısmi etkileri olabileceği söylenebilir. Klan ve Adhokrasi 
kültürlerinin İstisnalarla Aktif Yönetim ile Devam bağlılığı arasındaki ilişki üzerinde her 
hangi bir kolaylaştırıcı etkiye sahip olmadığı görülmüştür. İlham Kaynağı Olma ile 
Normatif bağlılık ilişkisini kolaylaştırıcı bir etkiye sahip olmakla birlikte Koşullu 
Ödüllendirme ile Normatif bağlılık ilişkisini ve Bireysel İlgi ile Duygusal bağlılık 
ilişkisini kısmen kolaylaştırdığı görülmüştür. Bunun yanında Klan kültürü İlham 



 
 

A. Z. Acar 5/2 (2013) 5-31 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 23

Kaynağı Olma ile Duygusal bağlılık arasındaki ilişkiyi kolaylaştırırken, Adhokrasi 
kültürünün aynı ilişki üzerindeki rolünün kısmi olduğu görülmüştür. 

Basit bir değerlendirme ile lojistik sektöründe her ne kadar Pazar ve Adhokrasi 
kültürleri baskın kültür tipleri olarak öne çıksa bile araştırmamıza katılan çalışanlar 
verdikleri yanıtlarda, rekabetçi Pazar kültürü yerine işyerinde aile sıcaklığını 
yaşayabilecekleri Klan kültürünü tercih ettiklerini vurgulamaktadırlar. Ancak böyle 
ortamlarda liderlerin İlham Kaynağı Olma ve kısmen de Bireysel İlgi davranışlarının 
onlarda örgütlerine karşı Duygusal düzeyde bir bağlılık oluşmasını etkileyebileceği ya 
da İlham Kaynağı Olma ve kısmen de Koşullu Ödüllendirme tarzlarının çalışanlarda 
Normatif bağlılığın oluşmasını etkileyebileceği analiz sonuçları tarafından da 
desteklenmektedir. Bu durum yöneticiler açısından, kısa dönemde performans sonuçları 
almaya yönelik rekabetçi bir kültür ile örgütsel bağlılık ve çalışma arkadaşlarıyla 
bütünleşme neticesi ortaya çıkan uzun süreli bir performans arasında ödünleşmeleri 
gereğine işaret etmektedir. 

Özetle, dinamik, dışa dönük, zaman baskısı ve belirsizliğin çok hissedildiği 
lojistik işletmeleri üzerinde yapılan bu araştırmanın sonuçları Cameron ve Quinn (1999) 
tipolojisindeki örgüt kültürü tiplerinin farklı ulusal ve sektörel kültürlerde de uygun 
sonuçlar verdiğini desteklemiştir. Sonuçların lojistik sektörünün dinamik, esnek, 
rekabetçi ve dışa dönük doğasına en yakın duran Adhokrasi ve Pazar kültürlerini ön 
plana çıkartması bunun destekleyicisi olmuştur. Üstelik liderlik türlerinden dönüşümcü 
liderliğe ait boyutların ön planda görülmesi de Adhokrasi kültürünün adeta liderler 
üzerindeki yansımasını oluşturmaktadır. Bu durum araştırma kapsamımızdaki 
işletmelerin dönüşümcü özelliklere sahip liderler tarafından yönetildiğini ve sektörün 
doğasına uygun bir örgüt kültürü yaratıldığını göstermektedir. Ancak kimi zaman ortaya 
çıkan çelişkiler çalışanların Pazar kültürü yerine Klan kültürünün desteklenmesi 
durumunda örgütsel bağlılığın sağlanabileceği yönünde değerlendirilmiştir. 
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Extensive Summary 
1. Introduction 
Despite the changes and developments in context of telecommunication and 

transportation technologies logistics industry is still having a labor-intensive structure. 
According to the literature, desirable work outcomes of employees are related with their 
organizational commitment behavior to their organizations. Moreover in logistics firms, 
to adapt competitive environment and to create organizational capabilities through 
employees, leaders have to demonstrate leadership behaviors as forming and supporting 
a capability creating organizational culture. Based on empirical evidences in the 
literature, leadership is an important component in the organizational commitment 
process, as well. Moreover, leadership is crucial for the organizational effectiveness, 
and the development and the changes of organizational culture. Whether the literature 
abounds of evidences about the positive effects of both leadership styles and 
organizational culture on organizational commitment, the logistics industry seems to be 
neglected. Thus the aim of this study is to explore the effects of organizational culture 
and leadership styles on employees’ commitment in logistics firms. 

2. Methodology 
2.1. Measurement Instrument  
The revised three dimensioned organizational commitment scale (Meyer, Allen 

and Smith, 1993) according to Allen and Meyer (1990) typology was used to assess 
organizational commitment level of our sample. The Multifactor Leadership 
Questionnaire (Bass and Avolio, 1993; 1994; Avolio, Bass and Jung, 1999) was used to 
distinguish transformational and transactional leadership styles. The revised model of 
the Organizational Culture Assessment Instrument based upon the Competing Values 
Framework (CVF) (Cameron and Quinn, 1999; Cameron et al., 2007) was used to 
determine the cultural dimensions.  

2.2. Sampling  
This empirical study was carried out on logistics firms in Turkey. 100 logistics 

firms located in Istanbul which have ECMT (European Conference of Ministers of 
Transportation) multilateral quota certificate are chosen as research sample. The data 
was gathered from 448 employees of 39 firms by applying a structured questionnaire.  
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2.3. Conceptual Framework 
In the literature leadership and its styles have been regarded and empirically 

supported as an important factor effect on commitment behavior of employees (see 
Mathieu and Zajac, 1990; Allen and Meyer, 1990). Thus, based on these suggestions 
three hypotheses (H1, H2, H3) which propose “leadership styles positively affect 
employees’ organizational commitment (AC, NC, and CC) level” are generated. 

However there is no empirical evidence, a relationship between organizational 
culture and commitment has often been theoretically proposed. According to those 
studies, organizations which have constructive cultural orientations are more likely to 
induce high emotional and normative ties to their employees. And, it also seems 
reasonable to suggest that employees who attribute to their organization a constructive 
orientation are likely to perceive that the risk of leaving the organization are high 
(Simosi and Xenikou, 2010). Based on these suggestions three hypotheses (H4, H5, H6) 
which propose “organizational culture types positively affect employees’ organizational 
commitment (AC, NC, and CC) level” are generated. 

According to the literature (Denison, 1990; Hofstede et al., 1990; Schein, 1997) it 
is suggested that action of the organizational founders and/or leaders have a potential to 
create and impact to shape the organizational culture. Current role of leaders to 
implement a change of direction dictated by a vision (Bryman, 1992, p.175) has a clear 
potential to maintain and shape an organization’s culture. Additionally, the survival of 
an organization depended upon the change and responsiveness of a culture as influenced 
by effective leadership (Bass, 1998; Schein, 1997). Based on these suggestions four 
hypotheses (H7, H8, H9, H10) which prose “leadership styles positively affect shaping 
organizational culture (adhocracy, clan, hierarchy and market)” are generated. 

3. Findings 
In current study, the entire scale reliability coefficient has been determined a 

satisfactory level. According to the PCA results (see Table 1) it’s found out that all 
factors are separated to their estimated dimensions without any cross loading. During 
the PCA procedure one item from organizational culture and organizational 
commitment scales and three items from leadership styles scale are deleted. Moreover, 
based on the psychometric properties of the constructs Laissez-faire dimension is 
removed from research model.  

According to the descriptive statistics it is found out that the dominant 
organizational cultures in firm level are Market and Adhocracy cultures. Three of the 
most seen leadership styles in research sample are Charisma, Intellectual Stimulation, 
Individualized Consideration and inspirational motivation. This finding pays a special 
attention because of all of those styles are sub-dimensions of Transformational 
Leadership style. 

Results of correlation analysis revealed that all constructs which differed from 
each other are also correlated with each other positively and significantly. According to 
the results of regression analyses, it is found out that inspirational motivation and 
individualized consideration dimensions of the Transactional Leadership factor have 
positive effect on AC. On the other hand it is found out that Management-by-exception 
has positive on the CC, and Inspirational motivation and Contingent Reward have 
positive effect on NC. Thus, H1, H2 and H3 hypotheses are partially supported (Table 
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2). After performing a regression analysis it is found out that Clan and Adhocracy 
cultures have positively affects both AC and NC, and Market culture has positively 
affect CC. So, H4, H5 and H6 hypotheses are partially supported (Table 3). According 
to the results of regression analyses it is found out that Charismatic leadership has 
positive effects on all types of organizational culture, while Intellectual stimulation has 
no effect on them. Inspirational motivation and Contingent Reward have positive effects 
on Clan and Hierarchy cultures. Management-by-exception has positively effects both 
Hierarchy and Market cultures, while Individualized consideration positively affects 
only Market culture (Table 4). 

4. Results and Discussion 
This study is representing the results of a questionnaire survey on logistics firms 

with aim to reveal the relationships among different organizational culture and 
leadership types with organizational commitment. The results of the analyses are 
appropriate with the nature of logistics industry. This kind of dynamic workplace 
enforces employees to be entrepreneurial, competitive, creative and innovative. So it is 
reasonable to find young and educated employees get into exited to satisfy their 
individual aims parallel with their firms through acting in commitment behavior. 

Transformational leaders, most seen leadership style among logistics firms, 
encouraged followers to perform within the differentiate and competitive cultures. So 
findings of current research is meaningful because of to support and match with the 
findings of cultural types in present study. And, the results of the analyses denote that 
the employees of the logistics firms tend to affectively committed to their firms under 
transformational leaders. On the other hand, it is proved again that when employees feel 
free to take decisions and implement some individual policies on their work they can 
feel a barrier when they think to leave their work. Additionally, the findings reveal the 
importance of role and goal clarity as it is found before (Meyer and Allen 1997; Swailes 
2002), and economic exchange between leader and followers for the initiation of 
normative commitment (Simosi and Xenikou, 2010).  

The results of this study have several implications for theory and future research. 
First, this empirical study gives evidences about appropriateness of three behavioral and 
cultural measurement instruments to the Turkish business culture as mostly seen in the 
Western world. Thus the present study continues and extends this line of inquiry by 
examining the effects of leadership styles and organizational culture types on 
organizational commitment behavior in non-Western societies and cultures by taking 
Turkey as a case study. Additionally, as mentioned earlier, no research studies have 
systematically examined the effect of leadership styles and organizational culture on 
organizational commitment behavior of employees in context of logistics industry, nor 
in Turkish context. Nevertheless, this is a small step to contribute research efforts in the 
logistics industry in order to understand employees’ behaviors among the concepts of 
organizational commitment, organizational culture and leadership. 
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Abstract 
Working capital can be considered as source of existence for a financial body and 

management of working capital is regarded as one of the most essential part of business 
management. This study aims to find out the impact of working capital policies on 
profitability. Return on assets is used as a measure of profitability. Current assets to 
total assets ratio is used to compute the investment policy of working capital 
management and to determine financing policy of working capital management current 
liabilities to total assets ratio is used. Other variables that are used in this study are 
quick ratio, debt to equity ratio and size of the firms. Secondary data of 117 textile firms 
listed on Karachi stock exchange is taken for a period of six years i.e. 2005-2010 to 
calculate all these variables. Results of the regression analysis show that aggressiveness 
of working capital management policies is negatively associated with profitability. 
Moreover liquidity and size of the firm have positive relation profitability whereas debt 
to equity ratio is negatively correlated with profitability. Textile sector is one of the 
majors sectors of Pakistan. It needs due consideration regarding the management of 
assets and liabilities. So, the aim of this study is to provide some useful 
recommendations for the people responsible for the management of this sector. This 
study also establishes the basis for future research in this area of business. 
Key Terms: Working Capital Management, Profitability, Textile Sector, Pakistan 

Introduction 
Working Capital mainly represents the current assets of a firm which is the 

portion of financial resources of business that changes from one type of resources to 
another during the day-to-day execution of business (Gitman, 2002). Current assets 
mainly comprise of cash, prepaid expenses, short-term investments, accounts 
receivable, inventory and other current assets. Net working capital can be measured by 
deducting current liabilities of a firm from its current assets. If the value of current 
assets is less than that of current liabilities then net working capital would have a 
negative value showing a deficit working capital. When a business entity takes the 
decisions regarding its current assets and current liabilities then it can be termed as 
working capital management. The management of working capital can be defined as an 
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accounting approach that emphasize on maintaining proper levels of both current assets 
and current liabilities. It provides enough cash to meet the short-term obligations of a 
firm. 

Profitability can also be termed as the rate of return on investment. If there will be 
an unjustifiable over investment in current assets then this would negatively affect the 
rate of return on investment (Vishnani & Shah, 2007). The basic purpose of managing 
working capital is controlling of current financial resources of a firm in such a way that 
a balance is created between profitability of the firm and risk associated with that 
profitability (Ricci & Vito, 2000). 

Every business requires working capital for its survival. Working capital is a vital 
part of business investment which is essential for continuous business operations. It is 
required by a firm to maintain its liquidity, solvency and profitability (Mukhopadhyay, 
2004). The importance of managing working capital of a business efficiently cannot be 
denied (Filbeck & Krueger, 2005). Working Capital management explicitly impacts 
both the profitability and level of desired liquidity of a business (Raheman & Nasr, 
2007). If a firm will invest heavily in working capital i.e. more than its needs, then the 
profits which can be generated by investing these resources in fixed or long term assets 
will be diminished. Moreover the firm will have to endure the cost of storing inventory 
for longer periods as well as the cost of handling excessive inventory (Arnold, 2008). 

On the other hand, if a firm will invest heavily in fixed assets to generate profits 
by neglecting its short-term capital needs then it is quite possible that it may have to 
face bankruptcy because of insufficient funds. The profitability as well as adequate level 
of liquidity is required to be maintained for the survival of a business, so if a firm will 
not pay sufficient attention to its working capital management, then it is quite possible 
that the firm would have to face bankruptcy (Kargar & Blumenthal, 1994). Shortage of 
working capital is normally attributed as a major cause of failure of many small 
businesses in various developing and developed countries (Rafuse, 1996).Effective 
management of working capital consists of two steps which are planning for resources 
and controlling them. Both of these are required to facilitate the firm in meeting its short 
term obligations and also to let the firm avoid wastage of resources by over investment 
in current assets (Eljelly, 2004). Effective management of working capital decreases the 
need for lending funds to pay back the short term debts of the firm. 

There are different approaches for the management of working capital. Two basic 
policies of working capital management are namely aggressive working capital 
management policy and conservative working capital management policy. An 
aggressive investment policy with high levels of fixed assets and low investment in 
current assets may generate more profits for a firm. On the other hand it also 
accompanies a risk of insufficient funds for daily operations and for payment of short 
term debts. A conservative investment policy is opposite to it with less investment in 
fixed assets and more in current assets. For financing of working capital aggressive 
policy implies that current liabilities are maintained in a greater portion as compared to 
long-term debts. High level of current liabilities requires more resources to be in liquid 
form to pay back debts earlier. But current payouts bear less rate of interest and hence 
can cause more savings. In conservative working capital financing policy a greater 
portion of long-term debts is used in contrast to current liabilities.    
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Working capital management and profitability certainly have some relation with 
each other. Much research work is available on this relationship but the selected sector 
i.e. Textile Sector has not been under much consideration before this in Pakistan, 
regarding the significance of working capital management. So, much literature is not 
available in this sector in Pakistani context. Working capital is very important part of 
business activities of any firm. For the Textile sector as well, working capital 
management is of crucial value. So, the aim of this study is to find out “Does efficient 
working capital management have any impact on the profitability of firms of Textile 
sector of Pakistan?” 

The remaining study is based on an analysis of previous literature which provides 
the theoretical background for the study, research methodology which includes 
description of all variables included in the study and sample size.Chapter 4 comprises of 
the empirical analysis and regression results of the study. Chapter 5 provides the 
conclusion on all above. 

Review of Literature 
Working capital management can be considered as an important source of 

profitability of a firm. Many researchers investigated the impact of working capital 
management on profitability. This past research demonstrated that efficient working 
capital management leads to greater profitability.Smith (1980) conducted a study on 
Profitability and Liquidity and suggested that working capital management directly 
influence risk and profitability of a firm. Hence it can be inferred that effective working 
capital management can increase the financial strength of a business.Soenen (1993) also 
performed an analysis of working capital management and its relationship with financial 
performance. His study was based on US firms and after the study he suggested that if 
the length of net trade cycle increases then it affects the return on investment negatively. 

The Working Capital management is regarded as an essential part of financial 
management of a firm (Joshi, 1995). Lamberson (1995) observed the impact of 
economic activity on the Working Capital Management Policy. For this he took a 
sample of 50 small firms of US for a time period of 12 years i.e. 1980-1991. He found 
that economic expansion do not cause an increase in the investment of working capital 
during a specific period. Finally he suggested that there exists a slight impact of any 
change in economic activity on working capital management of these firms. 

Some other researchers namely, Jose, Lancaster, and Stevens (1996) carried out a 
detailed analysis on the association of cash conversion cycle and financial returns. They 
located an inverse association of profitability with cash conversion cycle. 

Shin and Soenen (1998) conducted an expanded study by taking a large sample of 
58985 firms of US. Their study was based on a longer time phase of 1975-1994. They 
suggested that for generating greater volume of wealth for the shareholders of a firm, it 
is very crucial to manage the working capital of that firm effectively and in an efficient 
manner. They also recommended that profitability and net trade cycle both are inversely 
related to each other. 

Lyroudi and Lazaridis (2000) investigated the relationship of liquidity and cash 
conversion cycle for the food industry of Greece. They concluded that a considerable 
positive relationship exists among Cash Conversion Cycle and current ratio, average 
age of inventory and average collection period. Also they located an inverse relationship 
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between CCC and average payment period. They concluded that there was no 
statistically significant relationship between variables used for liquidity measurement 
and that used for profitability measurement. Also they suggested that cash conversion 
cycle had no significant relationship with debt ratio. 

Working capital management and profitability relationship has been explored by 
many other researchers as well. Deloof (2003) analyzed 1009 non-financial firms of 
Belgium. He found that gross operating profit of a firm is negatively related to 
inventory turnover and average collection period. Hence, he recommended that financial 
managers can try to improve profitability by enhancing average payment period and by 
curbing inventory turnover and average collection period. He also recommended that 
profitability is strongly related to working capital management of a business.Through a 
study on Saudi Arabian companies, Eljelly (2004) discovered that the profitability and 
cash gap have a significant negative relationship with each other. Mallik, Sur, and 
Rakshit (2005) evaluated Indian pharmaceutical industry. They discovered that 
profitability and liquidity do not have any significant relationship for these firms. 

Chiou, Cheng, and Wu (2006) studied the different components which influence 
the management of working capital by considering a sample of companies of Taiwan. 
They collected the data of these companies for a period of six years i.e. 1998-2004. 
From their study they draw a conclusion that for working capital management decisions 
internal and external factors both are important. However inside factors are more 
important for this decision. These factors include size of the company, profitability, debt 
ratio and operating cash flow. 

Lazaridis and Tryfonidis (2006) conducted an analysis on 131 firms of Athens. 
Their study was based on a time span of four years starting from 2001 and ending on 
2004. The rationale of their study was to evaluate working capital management and its 
effect on profitability of these firms.  To measure profitability they used gross operating 
profit. They used cash conversion cycle, debt ratio, fixed assets and size of the 
company. They found that curbing the length of Cash Conversion Cycle causes 
profitability improvement. 

Two researchers namely Meszek and Polewski (2006)analyzed the construction 
sector. Their work targeted mainly the strategies which should be used for the working 
capital management in construction sector. They have not worked to evaluate the 
overall working capital management effectiveness and financial performance of 
construction sector.  

The study of S.M.Amir Shah and Sana (2006) was based on a period of five years 
i.e. 2001-2005. They used working capital ratios to determine the effect of working 
capital management on financial performance. These working capital ratios include 
inventory turnover, current ratio, quick ratio, average collection period and average 
payment period. They used correlation analysis and OLS method to reach the results. 
Finally they revealed that Gross profit is negatively associated with all working capital 
ratios except number of days payable.  

In a study on small manufacturing firms, Padachi (2006) analyzed working capital 
management and its relation with profitability by examining a sample of manufacturing 
firm of Mauritius. Period of the study was six years i.e. 1998-2003. He used days of 
receivables, inventory turnover, cash conversion cycle and days of payables as 
explanatory variables, and return on total assets (ROA) as dependent variable. They 
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used regression analysis to find out the results. They found that paper and printing 
industry showed greater scores for different working capital components amongst the 
overall manufacturing industry. These greater scores affect the profitability of this 
industry positively. Finally they concluded that if a firm will invest heavily in its 
inventory and accounts receivables then the profitability of that firm would be lower. 

Vishnani and Shah (2007) from their study on Indian consumer electronic 
industry discovered that profitability for the overall industry had no recognized 
relationship with liquidity, but majority of the companies belonging to this industry 
showed a positive association for profitability and liquidity. Ganesan (2007) conducted 
a study on Telecommunication & equipment industry by taking 349 firms of this sector. 
The time period of this study was 7 years i.e. 2001-2007. He declared that in this 
industry effective working capital management and financial performance do not have 
any significant inverse relationship with each other. He also indicated that there exists a 
strong and inverse association between financial performance and liquidity. 

Raheman and Nasr (2007) performed an analysis on 94 firms listed at KSE, based 
on a time span of 6 years from 1999 to 2004. They have taken different working capital 
ratios such as Net Operating Profitability, Debt ratio, current assets to total assets ratio, 
cash conversion cycle, average collection period, inventory turnover, average payment 
period, current ratio and natural logarithm of sales. They suggested that profitability and 
working capital management are negatively related to each other.  

García-Teruel and Martínez-Solano (2007) also investigated the profitability and 
working capital management relationship by their study on small and medium 
enterprises of Spain. For this they used data of 8,872 small and medium enterprises 
(SMEs) from1996 to 2002. They used return on assets (ROA) to evaluate the 
profitability as dependent variable. On the other hand, inventory turnover, collection 
period and payment period were used as independent variables to compute the 
effectiveness of working capital management for these companies, whereas sales 
growth, debt ratio and firm’s size was used as control variables for the study. They 
recommended that profitability is inversely related to average age of inventory and 
average collection period. These results are similar to the results of other studies i.e. 
reducing the cash conversion cycle have a positive impact on profitability. It is inferred 
from these results that profitability can be increased by decreasing the length of cash 
conversion cycle which could be possible by decreasing inventories and average 
collection period.  

Afza and Nazir (2007) studied 263 firms of Pakistan for a time phase of six years 
i.e. 1998-2003. They stated that adopting inefficient working capital management 
policies affects the profitability negatively. 

Afza and Nazir (2008) reviewed their pervious study to estimate the impact of 
different types of working capital management policies on financial performance of 
firms in different sectors. For this they used a sample of 263 non-financial firms 
belonging to 17 different sectors listed at KSE from1998 to 2003. The secondary data 
was collected from the financial reports of selected companies and also from the 
publications of State Bank of Pakistan. There are two types of working capital 
management policies namely aggressive working capital management policy and 
conservative working capital management policy. In aggressive working capital 
management policy a firm places less amount of capital in current assets to earn more 
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profit from fixed assets, whereas in conservative working capital management policy 
firms use more capital as current assets. For the measurement of the degree of 
aggressiveness they used current liabilities to total assets ratio (CLTAR) and current 
assets to total assets ratios (CATAR). To locate the impact of these policies on the 
performance of firms they used Return on Equity (ROE) and Return on Assets (ROA). 
Results were found by using regression analysis. They found an inverse relationship 
between degree of aggressiveness of these policies and profitability. 

Uyar (2009) took a sample of 166 Turkish companies to predict the nature of 
relationship of profitability and size of the firms with Cash Conversion cycle. The result 
demonstrated that profitability and size of the firms both are negatively related with 
Cash Conversion Cycle. 

The study of Binti Mohamad and Mohd Saad (2010) was based on secondary data 
of 172 firms of Malaysia. They evaluated the impact of various components of working 
capital on profitability and market value of the firms. The study covered a time span of 
five years from 2003 to 2007. For this purpose they used different working capital 
components namely cash conversion cycles (CCC), debt ratio (DR), current assets to 
total assets ratio (CATAR), current liabilities to total assets ratio (CLTAR)and current 
ratio (CR),. To see the effect of these working capital components on financial 
performance they used Tobin’s Q (TQ), return on invested capital (ROIC) and return on 
assets (ROA) as a measurement of financial performance of the selected firms. To 
deduce the results they used correlations and multiple regression analysis. The results 
showed that there exists an inverse relationship between different working capital 
components and performance of firms. 

Raheman, Afza, Qayyum, and Bodla (2010) studied 204 manufacturing firms of 
Pakistan to explore the impact of working capital management on the performance of a 
firm. The study was based on 10 years i.e. 1998-2007. They took average age of 
inventory, average payment period, average collection period, current ratio (CR), 
current liabilities to total assets ratio (CLTAR), gross working capital turnover ratio 
(GWCTR), current assets to total assets ratio (CATAR), sales growth (SG), size of the 
firm as natural logarithm of sales (LOS) and debt ratio (DR)as independent variables. In 
contrast, Net Operating Profitability (NOP) was taken as a dependent variable. Results 
of their study demonstrated that performance of firms is significantly related to cash 
conversion cycle and average age of inventory. They also described that Pakistani firms 
normally follow conservative policy for management of working capital i.e. they prefer 
to place more capital in liquid assets to avoid the risks of less availability of funds for 
daily operations. Finally they suggested that these firms need effective management and 
proper financing as well. 

Another researcher Danuletiu (2010)conducted an analysis on 20 companies of 
Alba country. He assessed the effect of working capital management efficiency on the 
financial performance of these companies for a period of five years i.e. 2004 to 2008. 
For his analysis he used net working capital (NWC) as a measure of long-term financial 
balance, working capital necessary (WCN) as a measure of short-term financial balance 
and net treasury (NT) a difference of both NWC and WCN. Return on Assets (ROA), 
Return on Sales (RS) and Return on equity (ROE) were used to measure the 
profitability. To find the results, Pearson correlation analysis was used. The study 
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concluded that profitability has an inverse relationship with working capital 
management components. 

Gill, Biger, and Mathur (2010) extended the work of Lazaridis and Tryfonidis 
(2006) by studying 88 companies of Newyork. The time span of the study was 3 years 
i.e. 2005 to 2007. To elaborate the relationship of profitability with working capital 
management, they took Accounts receivables, Accounts payables, Cash conversion 
cycle, Inventory, natural log of sales as a proxy of size of the firm, fixed assets ratio and 
debt ratio as independent variables while dependent variable was Gross Operating 
Profit. The regression analysis was used to find out the results. They stated that if the 
collection period of accounts receivable is greater, then there would be less profitability. 
So, they suggested that managers should try to reduce the credit period in order to 
improve the profitability. They also recommended that cash conversion cycle is 
positively related with financial performance.  

The importance of working capital for the management of short-term liquidity of 
firms was also discovered by Bhunia and Brahma (2011). For this they have taken the 
data of four steel companies of India for a period of 10 years i.e. 1997-2006. They used 
different variables to measure the liquidity such as Current Ratio (CR), Debt-Equity 
ratio (DER), Liquid Ratio (LR), Absolute Liquid Ratio (ALR), Average Age of 
Inventory (AOI), Average collection period (ACC) and Average payment period (APP). 
To measure profitability they used Return on Capital Employed. The relationship of 
these variables with each other is figured out by using multiple correlations and 
regression analysis. They concluded that liquidity and profitability are strongly related 
to each other. 

Ikram ul Haq, Sohail, Zaman, and Alam (2011)also carried out a study using data 
of 14 companies from cement sector of Pakistan. The study was based on six years i.e. 
2004-2009. They used Current Ratio (CR), Current assets to total assets ratio (CATAR), 
Liquid Ratio (LR), Inventory Turnover ratio (ITR), Age of Debtors (AOD), Current 
assets to total sales ratio (CTSR) and Age of Creditors (AOC) as predictors and Return 
on investment (ROI) as dependent variable for this purpose. To produce the results they 
used statistical techniques of regression and correlation analysis. They realized that a 
moderate relationship exists between financial performance and working capital 
management. 

To propose working capital management’s effect on liquidity and solvency of 
small and medium size enterprises (SMEs), James Sunday (2011) worked on Nigerian 
companies. He reported that small firms have weak financial positions so they highly 
depend on credit for smooth running of their operations. 

Ching, Novazzi, and Gerab (2011) performed a twofold study in which they made 
a comparison of two samples of two different types of companies. The two types were 
fixed capital intensive companies and working capital intensive companies. The purpose 
of this study was to discover difference between these two types of companies regarding 
the profitability and working capital management. They took two samples each having 
16 companies listed on Brazilian stock exchange. Their study was based on five years 
i.e. 2005 to 2009. They used Days of working capital (DWC), Cash Conversion 
Efficiency (CCE), Debt Ratio (DR), days of accounts receivables (DAR) and days of 
inventory (DI) as independent variables and to measure profitability they used Return 
on Sales (ROS), Return on Asset (ROA) and Return on Equity (ROE) as dependent 
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variables. Results were found using multiple linear regressions. They stated that 
effective working capital management is evenly important for both kinds of companies 
regardless of their intensiveness. 

Singh and Asress (2011) also examined the effect of working capital solvency 
level on profitability by their study on a sample of 449 Indian manufacturing firms. The 
study was based on a period of ten years i.e. 1999-2008. For this purpose, working 
capital requirement (WCR) was selected as dependent variable and Total Operating 
Cost (TOC), cycles (N) and Operational breakeven point (OBEP) as independent 
variables. To find out the results they used One-way ANOVA test, multiple means 
comparison test (Bonferroni, Scheffe and Sidak) and Independent t-test. Results of these 
tests showed that if a firm will have adequate amount of capital for its current 
operations than its performance will be better as compared to the firms having lower 
amount of working capital. So, they suggested that availability of sufficient amount of 
working capital have positive impacts on the profitability of a firm as it enables a firm 
to manage all the current operating activities without any interruption. 

Overall from this review of literature, it is concluded that a lot of work is available 
on manufacturing sector of Pakistan regarding working capital management and 
profitability. But there is no research work available specifically on textile sector of 
Pakistan. Textile sector contributes a lot in exports of Pakistan. Pakistan is regarded as 
8th biggest exporter in Asia for exports of textile products. Textile sector can play a 
major role in the future growth of economy of Pakistan. So, this sector requires 
considerable attention. This study aims to fill this gape of non-availability of research 
work on textile sector of Pakistan. 

Data and Methodology 
To determine working capital management’s impact on profitability of textile 

sector, secondary data of these firms is used. The data for the study is collected from the 
publications of State Bank of Pakistan as well as from the publications of Karachi stock 
exchange. The required data is also gathered from the official websites of the companies 
incorporated in the study. The data is taken from the balance sheets of the companies of 
textile sector.  

A simple random sample of 117 companies is selected out of 164 textile 
companies of Pakistan. The firms with missing or inaccessible data were eliminated 
from the study. As well as the companies which are originated or liquidated during the 
selected time period are also excluded from the study. Random sampling is a quite 
useful technique as it avoids sampling error by giving equal chance of selection to each 
company (Castillo, 2009).The study period is five years starting from 2005 to 2010. 

Methodology 
As the data selected for the study consists of observations in a time series manner 

so, panel data methodology is used in this study. Panel data methodology has specific 
benefits such as it assumes that different firms are heterogeneous in nature i.e. have 
widely dissimilar elements, it also considers the variability in data, it provides more 
instructive data and more degree of freedom, hence it provides more efficiency than 
cross-sectional data methodology (Baltagi, 2001). Panel data also provides a solution 
for the unobserved heterogeneity which is a general problem in cross-sectional data and 
panel data can easily handle large number of observations (Dougherty, 2011). 
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Panel data includes observations having both dimensions, cross-sectional and 
time-series. So, it is quite possible that there may be present cross sectional effect for 
some of the observations. To deal with this kind of problems, several techniques can be 
used. The two main techniques for this is fixed effect model and random effect model. 
Dougherty (2011) has provided a decision making criteria for using these two 
techniques as illustrated in the figure below:  

Figure 1: Choice of regression model for panel data. 

 
Source: Adapted from Dougherty (2011) 

If the observations are based on a random sample then both random effect model 
and fixed effect model are applicable to it. To check that which of these models should 
be used, Housman’s specification test is applied. This test uses the null hypothesis that 
“there is not a systematic difference in coefficients”. If this hypothesis is not accepted 
then fixed effect model is used otherwise random effect model is preferred. In case of 
acceptance of the above said null hypothesis, validity of random effect model is further 
checked by using Breusch Pagan Langrange multiplier test. If this test rejects the null 
hypothesis developed here i.e. “there are no random effects” then random effect model 
is employed otherwise pooled ordinary least square regression is used. 
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Both fixed and random effect models that can be used in this study are given 
below. 
Fixed effect model: 
ROA it= β0i+ β1(CATARit) + β2(CLTAR it) + β3(QRit) + β4(LOSit) + β5(DERit) +uit 
 
Random effect model: 
 
ROA it= β0+ β1(CATARit) + β2(CLTAR it) + β3(QRit) + β4(LOSit)+ β5(DERit) + uit+ ε it 
 
Where:  

ROA= Return on Assets, CATAR= Current Assets to Total Assets Ratio, 
CLTAR= Current Liabilities to Total Assets Ratio, DER= Debt to equity Ratio, QR= 
Quick Ratio and LOS= natural logarithm of Sales. 

Return on assets (ROA) is included in the study as a dependent variable as a 
measure of profitability of the firms. Current assets to total assets ratio (CATAR) is 
included in the study as an independent variable to measure the investment policy of 
working capital adopted by the textile sector of Pakistan. Current liabilities to total 
assets ratio (CLTAR) is also included as an independent variable to determine the 
working capital financing policy of the selected firms. These two ratios have been used 
by many researchers to know the investing and financing policy of working capital such 
as Afza and Nazir (2008), Raheman et al. (2010), Ikram ul Haq et al. (2011), Raheman 
and Nasr (2007) and Mohamad and Saad (2010). Quick ratio (QR) is used as a control 
variable to find the impact of intense liquidity on profitability. Quick ratio (QR) is also 
used by many researchers as a control variable to determine working capital 
management and profitability relationship, for example, Bhunia and Brahma (2011) and 
S.M.A. Shah and Sana (2005) has used this ratio in their study. Size of the firms is also 
included in the study as a control variable. Natural log of sales is used by many 
researchers as a proxy to demonstrate size of the firms i.e. Raheman and Nasr (2007), 
Raheman et al. (2010) and Padachi (2006).To show leverage, debt to equity ratio (DER) 
is used as a control variable. This ratio is used by Mohamad and Saad (2010), Gill et al. 
(2010), Raheman and Nasr (2007), Ching et al. (2011) and Raheman et al. (2010) as 
well in the past research. 

Variables 
The study attempts to elaborate the effect of various policies used for working 

capital management on financial performance. To achieve this aim variables are 
selected by analysis of previous studies discussed in the section of literature. All the 
selected variables are used for developing and testing the hypothesis. These variables 
include dependent, independent and control variables. 

Dependent Variable 
Return on assets (ROA) is used as a dependent variable. ROA is a ratio which 

explains how efficiently a firm is utilizing its existing resources for the maximization of 
profits. Increase in ROA normally shows an increase in profitability (Gitman, 2002).  

ROA= (Earnings available to common shareholders/ Total Assets) × 100 
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It is used by many researchers as dependent variable for the measurement of 
profitability such as Afza and Nazir (2008), Mohamad and Saad (2010), Danuletiu 
(2010), Padachi (2006) and Ching et al. (2011). 

Independent Variables 
Current Assets to Total Assets Ratio (CATAR)is used as an independent variable. 

This ratio is used to find out the investment policy of working capital adopted by the 
firms under consideration. This investment policy can be of two types, first is the 
aggressive policy and second is the conservative policy. In aggressive investment policy 
of working capital, less investment is made in current assets as compared to fixed assets 
to get more returns. On the other hand, in conservative investment policy of working 
capital, more investment is placed in current assets as compared to fixed assets. 
Aggressive investment policy allows getting more profits through investing major 
portion of resources in fixed assets. Conservative investment policy helps to circumvent 
the risk of bankruptcy. 
It can be measured by using following formula. 

CATAR = Total current assets / Total assets 
Here, CATAR = Current assets to total assets ratio 

A lesser value of Current assets to total assets ratio demonstrates more aggressive 
policy. 

Mohamad and Saad (2010), Afza and Nazir (2008), Raheman et al. (2010), Ikram 
ul Haq et al. (2011) and Raheman and Nasr (2007) have used this ratio as an 
independent variable to find the impact of working capital management on profitability. 
They all suggested that this ratio has a positive relationship with profitability. So, in this 
study as well a positive relation is expected between profitability and current assets to 
total assets ratio. 

Current Liabilities to Total Assets Ratio (CLTAR)is included to discover the 
working capital financing policy. It can also be of two types, aggressive financing 
policy and conservative financing policy. In aggressive financing policy a greater 
portion of current liabilities is used than long-term debts. In conservative financing 
policy, more long-term debts are used than current liabilities. This ratio can be 
measured as follows: 

CLTAR = Current liabilities / Total Assets ratio 
Where, CLTAR = current liabilities to total assets ratio. 

Mohamad and Saad (2010), Afza and Nazir (2008) andRaheman et al. (2010) 
have found an inverse relation between current liabilities to total assets ratio and 
profitability. So, the expected relation between this ratio and profitability is negative. 

Quick Ratio (QR) is used as a control variable. Quick ratio shows the credit 
worthiness of a firm. If the value of this ratio is higher, then it shows that the firm can 
pay its debts earlier. Quick ratio can be calculated as given below: 

Quick Ratio = Quick assets / Current liabilities 
Previous work of different researchers shows a negative relation between quick 

ratio and profitability i.e. S.M.A. Shah and Sana (2005); (S.M.Amir Shah & Sana, 
2006),Mohamad and Saad (2010), Bhunia and Brahma (2011), Raheman and Nasr 
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(2007), Afza and Nazir (2008) and IkramHaq, Sohail, Zaman, and Alam (2011). So, the 
expected relation of quick ratio and profitability is also negative. 

To show the firm size, natural logarithm of sales (LOS) is used as a control 
variable. Sales volume has a positive relation with profitability. Raheman and Nasr 
(2007), Padachi (2006); Raheman et al. (2010) and Raheman et al. (2010) have used 
natural logarithm of sales in their study. They all found a positive relation between sales 
and profitability. 

Debt to Equity Ratio (DER) is also used as a control variable. Debt Ratio 
estimates that how much portion of total assets of a firm is financed by its creditors. It 
represents the leverage of a firm. Higher value of debt ratio shows that the firm has 
greater indebtedness and more financial leverage. Greater leverage shows that the cost 
of financing working capital would be higher. Debt ratio can be calculated by using the 
following formula: 

Debt ratio = (Total Liabilities / Total equity) × 100 (Gitman, 2002) 
Many researcher have discovered an inverse relationship between debt ratio and 

financial performance such as Mohamad and Saad (2010), Gill et al. (2010), Raheman 
and Nasr (2007), Ching et al. (2011) and Raheman et al. (2010). So, an inverse 
relationship is expected between debt to equity ratio and profitability in this study as 
well. 

Results and Discussion 
This section provides the details of the model and findings of the study. Before 

moving towards formal discussion of results, an analysis of descriptive statistics is 
presented.  

Descriptive Statistics 
Table 1 provides the descriptive statistics for all the variables. It shows the 

number of observations of all variables, their average values and their standard 
deviation. It shows the minimum and maximum values as well which can be attained by 
these variables. 

The descriptive statistics show that all the variables have 465 observations. The 
dependent variable return on assets has the average value of 0.8220. It has a minimum 
value of -26.21and a maximum value of 160.97. The standard deviation for return on 
assets is 10.4774. 

To check the working capital investment policy of these companies, current assets 
to total assets ratio (CATAR) is included, it has an average value of 0.3385with a 
standard deviation of 0.09412. Minimum value of CATAR is 0.0667 and its maximum 
value is 0.49949. 

To check the financing policy adopted by the selected firms for the management 
of working capital and its relationship with profitability, current liabilities to total assets 
ratio (CLTAR) is used. It has an average value of 0.48673while the standard deviation 
of0.23546. The minimum value for CLTAR is 0.10964 and the maximum value for it is 
2.5460. 
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The independent variable quick ratio (QR) has a maximum value of1.01and a 
minimum value of zero. It has an average value of 0.21264 while standard deviation of 
0.1631. 

To determine the firm size and its impact on working capital management, natural 
logarithm of sales volume is included. Average value of this variable is 6.0783.The 
maximum value for log of sales is 7.4988 and the minimum value for this is 3.4704.It 
has a standard deviation of 0.50016. 

To check the leverage of these firms, debt to equity ratio (DER) is used. It has the 
average value of -1.0717 while standard deviation of 93.8627. The minimum value is -
2001.88for debt to equity ratio and its maximum value is 236.66. 

Table 1 Descriptive Statistics 

 
Pearson’s correlation coefficient analysis 
Correlation coefficient explains the relationship between two variables. It shows 

change in one variable because of any change in other variable (Kohler, 1994). Table 2 
shows the matrix of Pearson’s correlation coefficient analysis. This analysis helps to 
locate the relationship that exists among the independent or explanatory variables. It 
signifies the presence of muti-colinearity among the independent variables. Multi-
colinearity can influence the results, so a good model should not have any multi-
colinearity among the predictors. 

First of all correlation between dependent variable which is return on assets 
(ROA) and independent variable current assets to total assets ratio (CATAR), is 
analyzed. The results of correlation analysis show a positive correlation between them 
having a value of 0.1091. This correlation indicates that these two variables have a 
positive relationship with each other i.e. if there will be an increase in current assets to 
total assets ratio then the dependent variable return on assets will also increase and vice 
versa. P-value for this correlation is 0.0186 which shows the significance of this 
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relationship. This correlation is significant at 5% level of significance. Return on assets 
(ROA) has a negative correlation with independent variable current liabilities to total 
assets ratio (CLTAR). The value of this correlation is -0.1400 having p-value of 0.0025. 
The p-value shows the significance of the relationship between return on assets and 
current assets to total assets ratio at 5% level of significance. This correlation is good 
for the study as it shows a significant relationship between independent variable current 
assets to total assets ratio and dependent variable return on assets. 

The correlation outcomes for current assets to total assets ratio (CATAR) and 
current liabilities to total assets ratio (CLTAR) show that they have a positive 
correlation of 0.0816 with each other. This means that an increase in the value of 
independent variable current assets to total assets ratio will cause an increase in current 
liabilities to total assets ratio and vice versa. But this correlation is not statistically 
significant at 5% level of significance as its p-value is 0.078. 

The correlation of current assets to total assets ratio is 0.3315with quick ratio and 
p-value for this is 0.00. This correlation has a positive value so this relationship is also 
positive as the previous one. 

Current assets to total assets ratio has a correlation value of 0.2659 with log of 
sales, a variable included to measure the size of firms. It has a p-value of 0.00. The 
correlation results for current assets to total assets ratio and log of sales show a positive 
relationship between them.  

Current assets to total assets ratio has a positive relationship with debt to equity 
ratio. The value of correlation coefficient between them is 0.0978 having a p-value of 
0.0350.Thiscorrelation signifies that a raise in current assets to total assets ratio is 
accompanied by an increase in debt to equity ratio and vice versa. 

Pearson’s correlation demonstrates a negative relation between current liabilities 
to total assets ratio and quick ratio. Correlation coefficient for these is -0.3688and its p-
value is 0.00. Negative relation shows that an increase in current liabilities to total 
assets ratio subsequently causes a decrease in quick ratio. 

Current liabilities to total assets ratio also have an inverse relationship with log of 
sales which is included to measure the size of the selected firms. Correlation coefficient 
for this is -0.2360having a p-value of 0.00, showing a negative and insignificant 
relationship between these two variables. 

Correlation coefficient of current liabilities to total assets ratio with debt to equity 
ratio is 0.0450 having a p-value is 0.3334. 

Quick ratio has an insignificant but positive relationship with both debt to equity 
ratio and log of sales. It has a correlation coefficient of 0.1542 and 0.0247 respectively 
for log of sales and debt to equity ratio. Its p-values for debt to equity ratio and log of 
sales are 0.5945 and 0.0009 respectively. Log of sales have a coefficient of correlation 
of 0.0554 for debt to equity ratio with a p-value of 0.2328.  

From table 2 it is quite clear that all the independent variables have correlation 
coefficient values less than 1. The cut-point show the multi-colinearity is 0.6. All the 
correlation coefficients of independent variables have values less than 0.6, which 
demonstrates no multi-colinearity among the independent variables.  So, there is no 
problem of multi-colinearity in this analysis. 
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Table 2 Pearson’s correlation coefficient matrix 

 
The values in parenthesis show P-values. 

Regression analysis and results 
The working capital management and profitability relationship is analyzed by 

using panel data techniques of fixed effects regression and random effects regression. 
The results of both of these techniques are illustrated in table 4.3 and table 4.5. 

Fixed effect model 
Table 3 demonstrates the results of fixed effect model. At 5% level of 

significance, current assets to total assets ratio appears to be significant in this model. 
Current liabilities to total assets ratio is also significant in this model but its significance 
level is 1%.All of the three control variables i.e. quick ratio, debt to equity ratio and log 
of sales are insignificant in the fixed effect model. They do not cause any significant 
change in the independent variable. The significance of current assets to total assets 
ratio shows its correlation with the independent variable, return on assets. In the same 
way, current liabilities to total assets ratio also have a strong correlation with return on 
assets. Both of these predictors affect the independent variable. A change in any of them 
will definitely cause some change in dependent variable. 

The β-coefficient of current assets to total assets ratio is 19.2848, which shows 
that if there is an increase of 1 unit in CATAR then it causes an increase of 19.2848 
units in ROA. So, there is positive relationship between them. 

Similarly the β-coefficient of current liabilities to total assets ratio is -14.5197. 
This coefficient with negative sign shows an inverse relationship of CLTAR with the 
independent variable. This can be interpreted as an increase of 1 unit in CLTAR will 
lead to a decrease of 14.5197 units in ROA. 

Quick ratio has β-coefficient of 2.4176, which demonstrates a positive relation 
between QR and ROA. But this relationship is not significant. Coefficient of log of 
sales having a value of 1.2813 signifies an affirmative relationship between firm size 
and return on assets. Here again the relationship is not significant because of its p-value 
of 0.633, showing insignificance even at 10% level of significance. Debt to equity ratio 
has an inverse and insignificant relationship with return on assets with coefficient -
0.0033. 



 
 

S. Tufail – Bilal – J. Khan 5/2 (2013) 32-56 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 47

The value of R-square for fixed effect model between variables is 7.68%. R-
square with variables is 6.91% and overall R-square for this model is 4.33%. This 
model is good fit as F-statistics is significant. 

Table 3 Fixed effect models 

 
R-square within = 0.0691, between = 0.0768 and overall = 0.0433, F-statistics = 5.39, and Prob. > F = 
0.0001. Variable is significant at *1, **5 and ***10% level of significance (Two tailed).  

Table 4 represents the results of fixed effect model with robust standard error. The 
robust test standardizes the standard errors. In this test, the values of coefficients for the 
variables remain same as the previous results with simple standard errors. So, the 
relationship that exists among dependent and explanatory variables remains same. In 
this test, current assets to total assets ratio (CATAR) is significant at 1% level of 
significance and current liabilities to total assets ratio (CLTAR) is significant at 5% 
level of significance. Moreover, debt to equity ratio (DER) which was insignificant 
previously has become significant now and its level of significance is 1%. So, these 
results are more favorable as compared to the previous one. 
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Table4 Fixed effect model with robust standard error 

 
R-square within = 0.0691, between = 0.0768 and overall = 0.0433, F-statistics = 11.28, and Prob. > F = 
0.0000. Variable is significant at *1, **5 and ***10% level of significance (Two tailed).   

Random effect model 
In random effect model current assets to total assets ratio and current liabilities to 

total assets ratio, both are insignificant because their p-value is insignificant even at 
10% level of significance. So, they do not cause any definite change in return on assets, 
the dependent variable. Quick ratio and log of sales both are significant at 1% level of 
significance. Debt to equity ratio is insignificant in random effect model as well. Table 
5 shows the results of random effect model. 

Current assets to total assets ratio has β-coefficient value of 2.5775. This shows 
that 1 unit increase in CATAR will cause an increase of 2.5775 units in ROA, but this 
effect is not significant. Current liabilities to total assets ratio has an inverse and 
insignificant relationship with return on assets. Its β-coefficient is -2.3027. 

Quick ratio, log of sales and debt to equity ratio have an affirmative relation with 
return on assets in random effect model. Their coefficients are 9.0504, 3.3999 and 
0.0002 respectively. 

Value of R-square for random effect model is 3.66% within variables and 22.53% 
between the variables. Overall R-square for this model is 6.99%.Thismodel is good fit 
with significant value of Wald Chi2 test. 
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Table 5 Random effect model 

 
R-square within = 0.0366, between = 0.2253 and overall = 0.0699, Wald Chi2 = 34.47, and Prob. >Chi2 = 
0.0000. Variable is significant at *1, **5 and ***10% level of significance (Two tailed).  

Table 6 represents the results of random effect model with robust standard errors. 
The results of random effect model are not changed in robust standard error test. Quick 
ratio (QR) and log of sales (LOS) are significant again in this model as the previous one 
at 1% level of significance. 

Table 6 Random effect model with robust standard errors 

 
 
R-square within = 0.0366, between = 0.2253 and overall = 0.0699, Wald Chi2 = 23.15, and Prob. >Chi2 = 
0.0003. Variable is significant at *1, **5 and ***10% level of significance (Two tailed).  
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Comparison of fixed and random effect models 
Table 7 presents a comparison of fixed and random effect model where model I 

includes the results of fixed effect and random effect with simple standard errors and 
model II represents the results of these two models with robust standard errors. In fixed 
effect model with robust standard errors maximum number of variables has significant 
relationship with dependent variable. So, the results of fixed effect model with robust 
standard errors are most favorable. 

Table 7 Comparison of fixed and random effect models 

V
ar

ia
bl

es
 Model I Model II 

Fixed effect Random effect Fixed effect Random effect 

Coefficient
s P>t Coefficient

s P>z Coefficient
s P>t Coefficient

s P>z 

CATARit 19.28488 0.038** 2.57755 0.652 19.28488 0.004* 2.57755 0.738 

CLTARit -14.5197 0.000* -2.30271 0.317 -14.5197 0.019** -2.30271 0.363 

QRit 2.417611 0.591 9.050446 0.007* 2.417648 0.576 9.050446 0.000* 

LOSit 1.281314 0.633 3.399958 0.001* 1.281354 0.583 0.399958 0.000* 

DERit -.0033507 0.530 0.0002797 0.956 -.0033507 0.000* 0.0002797 0.750 

Constant -6.945533 0.678 -21.51995 0.001 -6.945533 0.661 -21.51995 0.001 

Variable is significant at *1, **5 and ***10% level of significance (Two tailed).  

 
Hausman’s specification test 
The values of R-squares are higher in random effect model as compared to the R-

square values in fixed effect model. Hausman’s specification test is applied for checking 
the suitability of the model i.e. either fixed effect model should be used or random 
effect model. It has the value of Ch2 statistics equal to 26.18 significant at 1% level of 
significance. This rejects the null hypothesis developed in hausman’s specification test 
that there is no systematic difference in coefficients. So, these results show that fixed 
effect model is more suitable for this study as compared to random effect model. Table 
8 presents the results of this test. 
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Table 8 Hausman Test 

 
Chi2 = 26.18, and Prob. >Chi2 = 0.0001 

Discussion 
The β-coefficient of current assets to total assets ratio (CATAR) is 19.2848. The 

positive value of this coefficient shows a positive relationship between independent 
variable current assets to total assets ratio and dependent variable return on assets. 
Moreover the significance of its p-value shows a statistically significant relationship 
between them. Return on assets is included here to demonstrate profitability. So, 
consequently there is a positive relation between current assets to total assets ratio and 
profitability. A higher value of this ratio escorts towards more profitability.  

A greater value of current assets to total assets ratio shows less aggressive 
investment policy of working capital (Afza & Nazir, 2008). From this, it can be 
concluded that a less aggressive working capital investment policy leads to more 
profitability. If a firm invests more in fixed assets then it can generate more profits. If a 
firm uses more of its resources as current assets then it will lead to wastage of resources. 
These results are similar to the findings of Afza and Nazir (2008), Ikram ul Haq et al. 
(2011), Raheman and Nasr (2007), Raheman et al. (2010) and Mohamad and Saad 
(2010).   

The β-coefficient for current liabilities to total assets ratio (CLTAR) is -14.5197. 
Negative value of this coefficient demonstrates a negative relationship between current 
liabilities to total assets ratio and return on assets i.e. profitability.  An increase in 
current liabilities to total assets ratio leads to less profitability. 

A higher value of current assets to total assets ratio shows a comparatively more 
aggressive working capital financing policy, that means more investment in current 
liabilities as compared to long-term debts. An aggressive financing policy results in less 
profitability. These results are in accordance to the findings of Mohamad and Saad 
(2010), Afza and Nazir (2008) and Raheman et al. (2010). 

The value of β-coefficient is 2.4176. It shows a positive relationship between debt 
to equity ratio and profitability of a firm. These results are contradictory to the findings 
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of Mohamad and Saad (2010), Gill et al. (2010), Raheman and Nasr (2007) and Ching 
et al. (2011). 

Size of the firm is positively related with Profitability. Natural logarithm of sales 
is used as a proxy of firm size. The value of β-coefficient for this relation is 1.2813. 
Positive relation shows that an increase in size of the firm enhances the profitability. A 
firm with greater size will also have greater profitability. These findings are consistent 
with that of Raheman and Nasr (2007), Raheman et al. (2010) and Padachi (2006). 

Debt to equity ratio is used as proxy of leverage. The value of β-coefficient for 
this is -0.00335. A negative sign exhibits the presence of a negative relation between 
leverage of a firm and its profitability. When leverage increases, then it negatively 
affects the profitability.  Some previous researchers have also reported the same results 
such asRaheman and Nasr (2007), Mohamad and Saad (2010), Gill et al. (2010) and 
Ching et al. (2011). 

Discussion and Conclusion 
The management of working capital is one of the most important financial 

decisions of a firm. Efficient level of working capital should be present for smooth 
running of business regardless of the nature of business. From this study, it is concluded 
that maintaining efficient level of working capital is very important for textile sector as 
well like all other sectors of business.   

The present study includes 117 textile firms of Pakistan for a time span of six 
years from 2005 to 2010. It explores the role of efficient working capital management in 
generating profitability through two main policies of managing working capital namely 
working capital investing policy and working capital financing policy. Investing policy 
is regarding the management of current assets of the business and financing policy is 
concerned about the management of current liabilities mainly. In aggressive working 
capital investing policy more resources are invested in fixed assets than current assets to 
gain more profits. A conservative working capital investment policy is opposite to it. In 
aggressive working capital financing policy more current liabilities are used than long-
term debts and vice versa for conservative financing policy. The results of this study 
show that conservative investing policy of working capital leads to more profitability 
similarly conservative financing policy also results in more profitability. Moreover, the 
results show a positive correlation between investing policy and financing policy of 
working capital. This positive relation demonstrates that the firms which follow 
aggressive working capital investing policy, they also go for aggressive financing 
policy. Similarly the firms pursuing conservative investing policy also prefer 
conservative financing policy for the management of working capital. 

Regarding the hypothesis, it is found in the study that the alternative hypothesis 
(H11) which illustrates, there is a significant relationship between 
aggressive/conservative working capital investment policy and profitability is accepted, 
so null hypothesis (H01) is rejected. A positive and significant relation is found between 
degree of conservatism of investment policy of working capital and profitability of 
textile sector of Pakistan. The second alternative hypothesis (H12) that there is a 
significant relationship between aggressive/conservative working capital financing 
policy and profitability is also accepted. So, null hypothesis (H02) is rejected. The 
findings show a negative and significant relationship of profitability with degree of 
aggressiveness of working capital financing policy. The third null hypothesis (H03) is 
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also rejected that there is no relationship between liquidity and profitability and 
alternative hypothesis (H13) is accepted showing a significant relation between liquidity 
and profitability. In the same way, fourth alternative hypothesis (H14) is accepted that 
there is a considerable positive relationship between the firm size and profitability, 
hence null hypothesis (H04) is rejected. Fifth null hypothesis (H05) is also rejected and 
alternative hypothesis (H15) that there is a considerable negative relationship between 
total debts utilized by the textile firms of Pakistan and their profitability; is accepted. 
These findings are similar to the results of some previous researchers such as Raheman 
and Nasr (2007), Afza and Nazir (2008) and Padachi (2006). 

The findings of this study are helpful for the financial managers of the textile 
sector as these provide the information regarding the management of short-term capital 
and also inform them about the management policies used by their peers. This 
information is useful for maintaining a healthy competition and improving own 
organization. Eventually it is recommended that the managers should try to create good 
synchronization between the assets and liabilities of the firm. 

The relationship between working capital management and profitability can be 
examined using many variables and covering many dimensions. In this study, an 
attempt is made to cover as many important dimensions as possible. But to cover all the 
dimensions and to include all the variables is just not possible. So, the results estimated 
from this study should be evaluated keeping in mind that there could be many other 
variables as well besides the variables mentioned above, that can explain working 
capital management and profitability correlation and this study is limited only to the 
effect of selected variables in measuring the efficiency of working capital management. 
Another limitation of the proposed study is that the data used of only 6 years due to the 
limitation of lack of availability of data. This study has the implication for textile sector 
only. 

This study can be extended in terms of empirical model such as some other 
variables can be also be included in the model used in this study. These other variables 
can be cash conversion cycle, current assets, return on equity and gross profit etc. 
Moreover this study can be extended in terms of number years as well.  

Textile sector is selected for this study; future research can also be done for other 
sectors as well such as cement sector, telecommunication sector etc. Research can also 
be made on financial sector which unexplored with respect to working capital 
management. 

This study concludes that aggressiveness of working capital management policies 
is inversely related to profitability. This implies that the financial managers of textile 
sector should follow conservative investment policy and conservative financing policy 
of working capital management i.e. they should invest more of their financial resources 
in current assets as compared to fixed assets and they should use more long term debts 
as compared to current liabilities. 
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Özet 

Turizmin gelişmesiyle birlikte ülkeler turizmden elde ettikleri gelirleri arttırmak 
amacıyla birbirleriyle rekabet etmektedirler. Rekabetin artmasıyla, ülkelerin sahip 
oldukları yörelerin birer destinasyon olarak pazarlanması kavramı ortaya çıkmıştır. Bu 
noktadan hareketle ülkeler, sahip oldukları şehirleri veya bölgeleri turistik açıdan 
pazarlamaktadır. Turistik açıdan pazarlanmanın artmasıyla, destinasyonlar arasında 
farklılıklar ve talebe bağlı olarak şekillenen özel ilgi turizmi türleri oluşmuştur. Bu özel 
ilgi turizmi türlerinden biri de hüzün turizmidir. Hüzün turizmi, ölüm, acı, keder vb. 
duygular ile ilgili olan bir özel ilgi turizm türüdür. Çalışmanın amacı, hüzün turizmi 
katılımcılarının seyahat motivasyonlarının belirlenmesidir. Anket veri toplama yöntemi 
ile çalışmanın verileri toplanmıştır. Elde edilen veriler uygun istatistik programında 
analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda, hüzün turizmi katılımcılarının seyahat 
motivasyonlarını etkileyen itici faktörler dört faktör grubu altında incelenerek, konu ile 
ilgili yapılacak çalışmalara çeşitli önerilerde bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İtici Faktörler, Hüzün Turizmi, Çanakkale. 

Abstract 
In recent years, with the development of tourism, various countries have been 

competing with each other in order to increase their revenues from tourism. With 
increased competition, the concept of marketing the regions of countries as destinations 
has been emerged. From this point, countries are marketing their cities or regions in 
terms of tourism. With this increase in marketing in terms of tourism, differences among 
destinations and special interest tourism depending on demand have formed. One type 
of this interest tourism is dark tourism which is related to concept of death or the 
feelings such as pain, grief, and etc. The purpose of this study is to determine the dark 
tourism participants’ travel motivations. Study’s datas were collected by a 
questionnaire method of data collection. The datas were analyzed by using a suitable 
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statistical program. As a result of this study, travel motivations of the dark tourism 
participants were examined under four factors and various suggestions were made for 
future studies on the subject. 
Key Words: Push Factors, Dark Tourism, Canakkale 

Giriş 
Turizmin gelişmesi ve seyahat tercihlerinin değişmesi ile birlikte, yoğun bir 

şekilde turistik tüketicilerde klasik turizm ürünlerinden, özel ilgi gerektiren ürünlere 
doğru bir yönelme ortaya çıkmıştır. İnsanlar, ulaşım araçlarındaki hız ve konfor 
sayesinde tatil sürelerini birkaç parçaya bölerek ilgi alanlarına yönelik tatile çıkmaya 
başlamaktadır. Bu değişimin öncelikle klasik turizm ürününe duyulan tatmin düzeyi, 
değişik kültürleri keşfetme isteği, ülkeler arasındaki mesafelerin kısalması, eğitim ve 
gelir düzeyindeki artış, üçüncü yaş turist profilinin artması, kültürel ve sportif 
aktivitelere katılma isteği gibi pek çok nedenleri bulunmaktadır (Kılıç ve Kurnaz 2010: 
40). Sahip olunan arz kaynaklarının çeşitliliği, destinasyonlar arasında farklılıklara ve 
talebe yönelik şekillenen özel ilgi turizmi çeşitlerinin yaygınlaşmasına neden 
olmaktadır. Özel ilgi turizm çeşitleri sayesinde farklı turizm destinasyonları ortaya 
çıkmaktadır (Kılıç ve Akyurt 2011: 209).  

Keder, korku, ölüm gibi olaylar insanları etkilemekte ve bu olayların yaşandığı 
yerlerde turizm hareketliliği görülmektedir. Bu turizm hareketliliği hüzün turizmi olarak 
adlandırılmakta ve destinasyonların çeşitli yönlerden çekiciliğini arttırmaktadır (Kılıç 
vd. 2011). Uluslararası literatürde “dark tourism” olarak adlandırılan bu özel ilgi turizm 
çeşidi, ulusal literatürde “keder, karanlık ve ölüm turizmi” olarak incelenmiştir. Bu 
çalışma içerisinde katılımcıların yaşadığı duygunun gönül üzüntüsü olması sebebiyle 
(Kılıç ve Akyurt 2011: 211)  hüzün turizmi olarak adlandırılmıştır. Konu ile ilgili 
yapılan ulusal çalışmalarda farklı kavramlar olarak incelenmesine rağmen, hüzün 
turizmi kavramı bu çalışmada ilk defa kullanılmıştır. 

Bu çalışma, hüzün turizmini gerçekleştiren katılımcıların seyahat 
motivasyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma içerisinde anket veri 
toplama tekniği kullanılarak, veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler uygun istatistik 
programında analiz edilerek, katılımcıların seyahat motivasyonları belirlenmiş olup, 
hüzün turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler sunulmaktadır. 

Özel İlgi Turizmi Kapsaminda Hüzün Turizmi 
Yirminci yüzyıl, insanlık tarihinde bilim ve teknoloji alanında kapsamlı ve hızlı 

gelişmelerin yaşandığı dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu gelişmeler yerli ve 
yabancı turistleri etkileyen ekonomik, siyasal, hukuki ve sosyal etmenlerde yapısal 
değişimleri beraberinde getirmektedir (Tanrısevdi ve Çavuş 2003: 9). Günümüzde her 
alanda yaşanan gelişmeler turizm endüstrisini etkileyerek, turistlerin tatil konusunda 
tercihlerini değiştirmektedir (Tosun ve Şahin 2006: 88). 

Herhangi bir boş zaman değerlendirme faaliyetini özel ilgi turizmi olarak 
tanımlayabilmek için iki temel unsura ihtiyaç duyulmaktadır. Bu unsurlarda ilki yerli ve 
yabancı turistlerin özel ilgilerini gerçekleştirmek için özel bir zaman ayırmış olmaları, 
ikincisi ise, bu çeşit etkinlikler için yeterli kaynakların sağlanmasıyla özel ilgi turizm 
çeşitlerinin ticari bir nitelik kazanmasıdır (Trauer 2006: 187). Özel ilgi turizmi, “ilgileri 
belirli alanlarda yoğunlaşan, bu ilgilerden doyum sağlamak isteyen turistlerin 
gerçekleştirdikleri seyahat biçimleri” (Read 1980: 195) olarak tanımlanmıştır.  
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Geniş bir dağılım gösteren özel ilgi turizm çeşitlerinin belirli sınırlar içerisinde 
gruplara ayrılması zor bir durumdur. Çünkü insanların çok farklı olan özel ilgileri, özel 
ilgi turizm çeşitlerinin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Bu bağlamda dünyadaki kişi 
sayısı kadar özel ilgi turizm çeşidinin ortaya çıkma olasılığı, abartılı bir düşünce 
olmamaktadır (Tanrısevdi ve Çavuş 2003: 15).  

Özel ilgi turizm çeşitlerine örnek olarak tarım, arkeoloji, mimari, sanat, kuş 
gözlemciliği, iş endüstrisi, festival, balık avlama, avcılık, çiçek düzenleme, botanik, 
kıymetli taş ve madenler, müzik, golf, tarih, edebiyat, doğa, opera, fotoğrafçılık, 
mesleki ilgiler, fiziksel araştırma, safariler, kayak yapma, dalgıçlık, sosyal araştırmalar, 
spor, öğrenim, tiyatro, şarap tatma faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik özel ilgi 
seyahatleri sayılabilmektedir (Avcıkurt 2009: 162). Son yıllarda gün geçtikçe popüler 
hale gelen savaş alanları, hapishaneler, soykırım alanları, doğal felaketlerin yaşandığı 
bölgeler gibi turistlerde acı, keder ve ölüm duygularını yaşatan destinasyonlara yapılan 
ziyaretlerin de özel ilgi turizmine dâhil edilmesi mümkündür. 

Hüzün turizmi Foley ve Lennon tarafından 1990’lı yıllarda uluslararası literatüre 
kazandırılan birebir ölüm veya ölümle dolaylı bir şekilde ilgisi olan turizm 
çekiciliklerini tanımlamaktadır (Dale ve Robinson 2011: 205). Ölüm ve acı ile ilgili 
olan yerlere yapılan ziyaretlerin temeli antik dönemlere kadar dayanmaktadır (Stone 
2005: 1). Örneğin, Eski Yunanlıların ve Romalıların firavun mezarlarını ziyaret etmek 
için yaptıkları seyahatleri hüzün turizminin ilk örnekleri arasında yer almaktadır. 
Ayrıca, Boorstin’in 1964 yılında yapmış olduğu araştırmasında, İngiltere’deki ilk 
rehberli turun iki idam mahkumunun idamlarını izlemek amacıyla gerçekleştirilmiş 
olduğu belirtilmiştir (Stone ve Sharpley 2008: 574). 

2012 yılının hüzün turizmine ilişkin istatistiklerine göre, Prenses Diana’nın kaza 
geçirdiği tünel Pont de l’Alma (Fransa), ikiz kulelerin yıkıldığı Zero Point (ABD), Kwai 
Köprüsü (Tayvan), Auschwitz Yahudi Toplama Kampı (Polonya) ve Çernobil Nükleer 
Santral Etki Alanı (Ukrayna), hüzün turizmi kapsamında tercih edilen dünyanın en 
popüler beş bölgesi şeklinde incelenmektedir. 

Ulusal kültür değerleri incelendiğinde, Türkiye hüzün turizminin 
gerçekleştirilebileceği çok sayıda destinasyona ev sahipliği yapmaktadır. Gelibolu-
Çanakkale, Anıtkabir-Ankara, Sarıkamış-Kars, Başkomutan Tarihi Milli Parkı-
Afyonkarahisar, Dolmabahçe Sarayı-İstanbul ve Ulucanlar Cezaevi-Ankara gibi birçok 
hüzün turizmi potansiyeli mevcuttur. 

İtici Faktörler 
Turistlerin seyahat davranışlarını etkileyen unsurları belirlemek açısından 

destinasyona ait olan çekici ve turistlerin seyahat motivasyonunu belirleyen itici 
faktörler önemli rol oynamaktadır. İtici faktörler bireylerin daha çok içsel durumlarıyla 
ilişkili olarak bireyleri seyahat etmeye hazırlamaktadır (Yoon ve Uysal 2005: 50). İtici 
faktörler turistlerin satın alma kararlarının belirlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. 
Bu faktörler seyahatlerin gerçekleşmesinde motivasyon veya istek uyandırmasından 
dolayı motivasyonel faktörler olarak da adlandırılmaktadır  (Kim vd. 2003: 172). 

Literatürde konu ile ilgili pek çok çalışma bulunmaktadır. Araştırmacıların 
çalıştıkları alan ve katılımcılara göre itici faktörlerin benzer ve farklı olanları mevcuttur. 
Bunlar Tablo 1 ‘de gösterilmiştir. 



 
 

H. A. Kurnaz – H. Çeken – B. Kılıç 5/2 (2013) 57-73 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 60

Tablo 1: İtici Faktörleri ile İlgili Yapılan Analitik Çalışmalara Örnekler 
Araştırmacılar İtici Faktörler 

Dann 1977 Dışlanmışlık, ego artışı 

Crompton 1979 Kaçış, iç dünyasının keşfi, rahatlama, prestij, sosyal 
etkileşim 

Yuan ve McDonald 1990 Kaçış, yenilik, prestij, rahatlama, hobiler 
Uysal ve Jurowski 1994 Aile ile vakit geçirmek, spor, kültürel deneyim, kaçış 

Oh, Uysal ve Weaver 1995 Bilgi, sosyal etkileşim, yenilikçilik, macera, eğlenmek, 
prestij, spor, kaçış ve dinlenme 

Hangin ve Lam 1999 Bilgi, prestij, insan ilişkilerinin gelişimi, rahatlama, 
yenilik 

Jang ve Cai 2002 Yeni deneyimler, kaçış, bilgi arayışı, eğlence ve heyecan, 
dinlenme ve rahatlama, aile beraberliği  

Kim vd. 2003 Aile, akraba ziyareti, doğal kaynaklar ve sağlık, 
monotonluktan kaçış, macera ve arkadaşlık 

Bogari vd. 2003 Kültürel değerler, faydacılık, bilgi, sosyal, ekonomik, aile 
birliği, ilgi, rahatlama, imkan çeşitliliği 

Kaynak: Klenosky, D. B. (2002). The Pull of Tourism Destinastions: A Means-End 
Investigation, Journal of Travel Research, 40: 385-395. 

Araştırma Problemi 
Araştırmanın temel problemi; hüzün turizmi katılımcıların motivasyonlarının 

belirlenmesine yönelik olup, alt problem ise hüzün turizmi katılımcıların motivasyonları 
ile sosyo-demografik özellikleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının incelenmesidir. 

Araştırmanın Amacı ve Önemi 
Bu çalışma, hüzün turizmini gerçekleştiren yerli turistlerin seyahat 

motivasyonlarının belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Yapılan çalışma turizm kavramına 
farklı bir bakış açısı getirmesi açısından önemlidir. Farklı bölgelerin ve tarihsel 
yapıların tanıtımı ve farklı turizm aktivitelerinin arttırılması konularında katkı yapacağı 
düşünülmektedir. 

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 
Araştırmanın örneklem yeri olarak, Türkiye’nin en önemli hüzün turizmi 

destinasyonlarından biri olan Çanakkale seçilmiştir. Araştırma, hüzün turizmi ve 
katılımcıların motivasyonlarını belirleyen itici faktörler kapsamında incelenmiştir. 
Araştırmada yabancı turistler kapsam dışında tutulmuştur. Çalışmanın verileri, 2011 
Temmuz ayı içerisinde toplanmıştır. Gelen yerli turist sayısı incelendiğinde örneklemin 
olması gereken sayısı 384’tür. Elde edilen anketlerin eksik doldurulmuş veya boş 
bırakılmış olmalarından dolayı 342 anket kullanılabilir nitelikte olmuştur.   

Araştırma Yöntemi 
Hüzün turizmini içeren konular, sahip oldukları duygusal unsurlar bakımından 

hassas ve dikkat edilmesi gerekilen konulardır. Bu sebeple bu tip araştırmalarda ayrıntılı 
bir literatür taraması ve uygun araştırma yöntemi tercih edilmelidir. Çalışma içerisinde 
konu ile ilgili ulusal ve uluslararası literatür gözden geçilerek, detaylı bir yazın taraması 
yapılmaya çalışılmıştır. Görsel öğeler içeren kaynaklardan da konu ile ilgili çeşitli 
bilgiler sağlanmıştır. Konuyla ilgili literatür araştırması ile elde edilen değişkenlerin 
yeraldığı anket formu (Yuill 2003; Kaya 2006) hazırlanmış ve yerli turistlere 
uygulanmıştır.  
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Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların 
demografik ve seyahate ilişkin özelliklerini tespit etmeye yönelik 12 adet soru, ikinci 
bölümde ise itici faktörlerin belirlenmesine yönelik 23 adet ifade yer almaktadır. 
Araştırmanın anketinde yer alan ifadeler, Likert ölçeğine uygun bir biçimde 1-Hiç 
Katılmıyorum ve 5-Tamamen Katılıyorum yargılarıyla eşleşmektedir.  

Analize geçmeden önce ölçeğin yapısal olarak geçerliliğinin tespiti için faktör 
analizi ve güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Buna göre yapılan güvenilirlik analizi  
(Cronbach Alpha) sonucuna göre geçerlilik katsayısı 0,755 olarak tespit edilmiştir. 
Yapısal geçerliliğin tespiti için yapılan analizlerde KMO değeri 0,775, Bartlett testi 
skoru (,000- p<0,05) ve x2 değeri 4565,574 sonucunda verilerin normal dağılıma sahip 
olduğu belirlenmiştir. 

Yapısal olarak geçerliliğe karar verilerek faktör analizi yapılmıştır. Faktör analizi 
sonucunda 4 önerme faktör yükleri düşük olduğu için çalışmadan çıkartılmıştır. Geriye 
kalan 19 önerme 4 faktör altında toplanmış ve şu şekilde adlandırılmıştır: 

1. Hüzün Turizmi Motivasyonu 
2. Kişisel Motivasyon 
3. Savaş Motivasyonu 
4. Rahatlama Motivasyonu  
Bulgular 
Araştırma kapsamında incelenen örneklemin demografik verilerine ait bulgular 

yüzde ve frekans dağılımı olarak Tablo 2’de incelenmiştir. 

Tablo 2: Demografik Bulgular 
Özellik Gruplar n % 

Cinsiyet Kadın 177 51,8 
Erkek 165 48,2 

Yaş 

20-29 Yaş Arası 58 17 
30-39 Yaş Arası 118 34,5 
40-49 Yaş Arası 97 28,4 
50-59 Yaş Arası 51 14,9 
60 ve Üzeri 18 5,2 

Medeni Durum Evli 277 81 
Bekar 65 19 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 84 24,6 
Lise 91 26,6 
Ön lisans 24 7,3 
Lisans 116 33,9 
Lisansüstü 27 7,6 

Meslek 

Emekli 27 7,6 
Ev Hanımı 98 28,9 
Öğrenci 23 6,7 
Kamu Görevlisi 94 27,4 
Özel Sektör 78 23,3 
Diğer 21 6,1 

Aylık Gelir 

0-1000 TL 6 1,5 
1001-2000 TL 118 34,5 
2001-3000 TL 59 17,3 
3001-4000 TL 15 4,4 
4001 TL ve Üzeri 22 6,7 

İkamet Yeri Akdeniz Bölgesi 13 3,8 
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(Bölge) Doğu Anadolu Bölgesi 1 ,3 
Ege Bölgesi 32 9,5 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2 ,6 
İç Anadolu Bölgesi 35 10,5 
Karadeniz Bölgesi 9 2,6 
Marmara Bölgesi 250 72,7 

Tablo 2’ye göre; örneklemin %51,8’ini kadın ve %48,2’sini erkek katılımcılar 
oluşturmaktadır.   

Hüzün turizmi katılımcıların yaş gruplarına ilişkin veriler incelendiğinde  
%77,8’inin orta yaş grubunda, %17’sinin 20-29 yaş aralığında ve %5,2’sinin 60 ve üzeri 
yaş aralığında yer aldığı görülmektedir.  

Anketi cevaplayan katılımcıların %81’inin evli, %19’unun bekâr olduğu 
incelenmiştir. 

Hüzün turizmi katılımcıların %48,8’inin yükseköğretim mezunu, %26,6’sının lise 
mezunu ve %24,6’sının ilköğretim mezunu olduğu tespit edilmiştir. 

Anketi cevaplayan katılımcıların meslekleri incelendiğinde  %28,9’unun ev 
hanımı, %27,4’ünün kamu görevlisi, %23,3’ünün özel sektör çalışanı, %7,6’sının 
emekli, %6,7’sinin öğrenci ve %6,1’inin de diğer olarak cevap verdiği görülmektedir.  

Katılımcıların gelir dağılımları incelendiğinde %34,5’inin 1001-2000 TL, 
%17,3’ünün 2001-3000 TL, %6,7’sinin 4001 TL ve üzeri,  %4,4’ünün 3001-4000 TL ve 
%1,5’inin 0-1000 TL gelire sahip olduğu belirlenmiştir. 

Hüzün turizmi katılımcılarının ikamet yerleri incelendiğinde, %72,7’sinin 
Marmara Bölgesi’nde, %10,5’inin İç Anadolu Bölgesi’nde, %9,5’inin Ege Bölgesi’nde, 
%3,8’inin Akdeniz Bölgesi’nde, %2,6’sının Karadeniz Bölgesi’nde, %,6’sının 
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ve %,3’ünün Doğu Anadolu Bölgesi’nde 
yaşamaktadır. Çanakkale’yi ziyaret eden katılımcıların çoğunun Marmara Bölgesi’nde 
yaşayan kişilerden oluşmasının nedeni Çanakkale’ye daha rahat ulaşım mesafesinden 
kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Tablo 3: Seyahat Özellikleri ve Bilgi Kaynakları 
Özellik Gruplar n % 

Seyahate Kiminle Birlikte 
Çıktınız? 

Yalnız 8 2,3 
Eşimle 37 10,8 
Ailemle 215 62,9 
Arkadaş Grubu 82 24 

Daha Önce Çanakkale’yi 
Ziyaret Ettiniz mi? 

Evet 103 30,1 
Hayır 239 69,9 

Sizce Savaş Alanlarını Ziyaret 
Etmek Gerekir mi? 

Evet 339 99,1 
Hayır 3 ,9 

Çanakkale İle İlgili Bilgi 
Topladınız mı? 

Evet 82 24 
Hayır 260 76 

Eğer Bilgi Topladıysanız Bilgi 
Toplama Aracınız Nedir? 

Arkadaş, Akraba, Tanıdık Tavsiyeleri 70 85,4 
Katalog, Broşür 2 2,4 
Yazılı ve Görsel Basındaki Haber ve 
Yorumlar 4 4,9 

İnternet 6 7,3 

Tablo 3’e göre örneklemi oluşturan katılımcıların seyahat durumlarına ilişkin elde 
edilen veriler incelendiğinde, “seyahate kiminle birlikte çıktınız” sorusuna %62,9’u 
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ailemle, %24’ü arkadaş grubu, %10,8’i eşimle ve %2,3’ü yalnız şeklinde cevap 
vermiştir.  

Araştırmanın örneklem grubunun daha önce Çanakkale’yi ziyaret etme durumu 
incelendiğinde “daha önce Çanakkale’yi ziyaret ettiniz mi” sorusuna %66,9’u hayır, 
%30,1’i evet şeklinde cevap vermiştir. Bu bağlamda örneklem grubunun büyük bir 
kısmının ilk ziyaretlerini gerçekleştirdikleri belirlenmiştir.  

Savaş alanlarının ziyaret edilmesi gerekliliği konusunda, “bir bölgede savaş 
nedeniyle insanların hayatlarını kaybetmesi o bölgenin ziyaret edilmesini gerektirir mi” 
sorusuna katılımcıların %99,1’i evet, %0,9’u hayır olarak yanıtlamışlardır.  

Katılımcıların %76’sı herhangi bir kaynak aracılığı ile bilgi toplamadan 
gelmişken, %24’ü ziyaretlerini gerçekleştirmeden önce bilgi toplamıştır. Herhangi bir 
bilgi kaynağından bilgi toplayan katılımcıların %85,4’ü arkadaş, akraba ve tanıdık 
tavsiyelerinden, %7,3’ü internetten, %4,9’u yazılı ve görsel basındaki haber ve 
yorumlardan, %2,4’ü katalog veya broşürlerden bilgi toplayarak ziyaretlerini 
gerçekleştirmiştir.  

Elde edilen verilerin güvenilirliğinin ve demografik verilerin dağılımlarının 
incelenmesinin ardından, verilere faktör analizi uygulanarak, itici faktörlere ait faktör 
grupları Tablo 4’te tespit edilmiştir. 

Tablo 4: İtici Faktör Yükleri 
İFADELER FAKTÖRLER 
 1 2 3 4 
Atalarımın öldüğü bölgeyi görmek istedim. ,849    
Burada savaşan insanların duygularını hissetmek istedim. ,816    
Atalarımın savaştığı bölgeyi görmek istedim. ,795    
Tarihe tanıklık etmek istedim. ,782    
Türk Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Zaferi hakkında 
yerinde” bilgi edinmek istedim. ,766    

Türk Kurtuluş Savaşı’nın heyecanını yaşamak istedim. ,730    
Tarihi açıdan önemli yerleri ziyaret ederek tarihi geçmişimi 
öğrenmek istedim. ,722    

Dua etmek ve şehitlerimizi anmak istedim. ,533    
Ziyaret edilmesi gerekliliğini hissettim.  ,835   
Bölge benim için sembolik bir anlam taşımaktadır.  ,763   
Bölge benim mirasımın bir parçasıdır.  ,737   
Yeni ve farklı şeyler - yerler görmek istedim.  ,727   
Bölge kültürünü yakından tanımak istedim.  ,705   
Bölge benim için popüler bir turizm bölgesidir.  ,639   
Bölgeyi merak ettim.  ,501   
Müze, anıt ve savaş alanlarını ziyaret etmek istedim.   ,621  
Arkadaşlarımın daha önce gitmediği bir yere gitmek istedim.   ,591  
Çanakkale Savaşı’nda kaybettiğim yakınlarımın kabirlerini 
ziyaret etmek istedim.   ,550  

Yoğun iş temposu, sıkıntı, stres ve sıradanlıktan kaçmak 
istedim.    ,642 

KMO ,775 
Bartlett  ,000 (p<0,05)   
Bartlett x2 4565,574 
Özdeğer 28,153 19,818 11,044 7,607 
Varyansı Açıklama Oranı % 24,738 20,055 11,265 10,564 
Toplam Varyansı Açıklama Oranı % 66,622 
Cronbach’s Alpha (Tüm Ölçek) ,739 
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İtici faktör gruplarından 4 ifade çıkarılarak, Faktör Analizi sonuçları 
doğrultusunda 4 faktör grubu altında 19 ifadeden oluşan yapının toplam varyansı 
%66,622 oranında tanımladığı anlaşılmaktadır. Bu bağlamda seyahat motivasyonunu 
belirlemeye yönelik 19 ifade, toplam değişkenliğin %66,622’sini açıklayan 4 faktör 
grubu altında incelenmektedir. Faktör grupları içerisinde 1. Faktör grubunda 8 adet 
ifade, 2. Faktör grubunda 7 adet ifade, 3. Faktör grubunda 3 adet ifade ve 4. Faktör 
grubunda 1 adet ifade yer almaktadır. Tüm faktör gruplarının (tüm ölçek) güvenilirliği 
hesaplanmıştır. Tablo 4’teki veriler doğrultusunda, araştırmada kullanılan ölçeğin genel 
olarak güvenilir olduğu incelenmiştir. 

Tablo 5: İtici Faktörler 

İTİCİ FAKTÖR 
GRUPLARI 

Hiç 
Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen 

Katılıyorum 
n % n % n % n % n % 

Hüzün 
Turizmi 

Motivasyonu 

IF9 17 5 8 2,3   75 21,9 242 70,8 
IF10 8 2,3 2 ,6 1 ,3 84 24,6 247 72,2 
IF8 21 6,1 9 2,6   77 22,5 235 68,8 
IF11 9 2,6 3 ,9 1 ,3 85 24,9 244 71,3 
IF4 19 5,6 9 2,6   71 20,8 243 71 
IF3 6 1,8 2 ,6   73 21,3 261 76,3 
IF2 26 7,6 15 4,4 1 ,3 81 23,7 219 64 
IF5   1 ,3   68 19,9 273 79,8 

Kişisel 
Motivasyon 

IF17 131 38,3 64 18,7 3 ,9 55 16,1 89 26 
IF19 108 31,5 58 17 6 1,8 55 16,1 115 33,6 
IF21 82 24 42 12,3 3 ,9 69 20,2 146 42,6 
IF15 178 52 75 21,9 4 1,2 36 10,5 49 14,4 
IF14 175 51,2 82 24 1 ,3 36 10,5 48 14 
IF22 73 21,3 41 12 10 2,9 74 21,6 144 42,2 
IF18 97 28,4 53 15,5 3 ,9 51 14,9 138 40,3 

Savaş 
Motivasyonu 

IF6 5 1,5 1 ,3   74 21,6 262 76,6 
IF1 216 63,2 85 24,8 3 ,9 18 5,3 20 5,8 
IF7 215 62 55 16,1   25 8,2 47 13,7 

Kaçış 
Motivasyonu 

IF 12 112 32,7 54 15,8 3 ,9 36 10,5 137 40,1 

Tablo 5’e göre 4 faktör grubu belirli özellikleri göz önüne alınarak birleştirilmiştir 
ve adlandırılmıştır. Hüzün turizmi motivasyonunu oluşturan ifadelere katılım düzeyi 
oldukça yüksektir. Hüzün turizmi motivasyonu faktör grubu içerisinde incelenen; dua 
etmek ve şehitlerimizi anmak istedim (IF 5-%79,8), Türk Kurtuluş Savaşı’nın heyecanını 
yaşamak istedim (IF 3-%76,3), burada savaşan insanların duygularını hissetmek 
istedim (IF 10-%72,2), tarihe tanıklık etmek istedim (IF 11-%71,3), Türk Kurtuluş 
Savaşı ve Çanakkale Zaferi hakkında yerinde bilgi edinmek istedim (IF 4-%71), 
atalarımın öldüğü bölgeyi görmek istedim (IF 9-%70,8), atalarımın savaştığı bölgeyi 
görmek istedim (IF 8-%68,8), tarihi açıdan önemli yerleri ziyaret ederek tarihi 
geçmişimi öğrenmek istedim (IF 2-%64), ifadeleri hüzün turizmi katılımcılarının 
seyahat motivasyonları olarak belirlenmiştir. Ayrıca savaş motivasyonu faktör grubu 
kapsamında incelenen müze, anıt ve savaş alanlarını ziyaret etmek istedim (IF 6-
%76,6), ifadesi, faktör grubu içerisinde çoğunlukla belirlenen ifade olmuştur. Bu 
bağlamda, katılımcıların seyahat motivasyonlarının temel nedeni hüzün turizmi 
motivasyonundan kaynaklanmaktadır. 
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Tüm faktör grupları incelendikten sonra tablolar incelendiğinde, itici faktörlerin 
gruplar arasında farklılık gösterip göstermediğine ilişkin cinsiyete ve medeni duruma 
göre t testi ile, yaş, eğitim gruplarına, meslek gruplarına, ve gelir gruplarına göre ise 
Anova testi ile analizi yapılmıştır.  

Tablo 6: Seyahat Motivasyonlarının Cinsiyete Göre Karşılaştırılması 
 Varyansın Eşitliği İçin 

Levene’nin Testi Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi 

F Sig. T df Sig. (2-uçlu) 
FAKTOR1 Eşit ,045 ,833 ,032 340 ,975 

Eşit Değil   ,032 333,011 ,975 
FAKTOR2 Eşit ,109 ,742 ,221 340 ,825 

Eşit Değil   ,221 337,018 ,825 
FAKTOR3 Eşit ,555 ,457 ,356 340 ,722 

Eşit Değil   ,356 338,241 ,722 
FAKTOR4 Eşit ,876 ,350 -,633 340 ,527 

Eşit Değil   -,633 337,215 ,527 

Tablo 6’da hüzün turizmi katılımcılarının cinsiyetlerinin seyahat motivasyonlarına 
etkisinin olup olmadığına ilişkin yapılan t testinde tüm değişkenlerde anlamlılığın 
p<0.05 düzeyinde değerlendirildiğinde, hepsinin 0,05’ten büyük olduğu görülmektedir. 
Bu bağlamda cinsiyetin seyahat motivasyonlarının değerlendirilmesinde ayırt edici bir 
değişken olmadığı görülmektedir. Gruplar arasında anlamlı fark yoktur. 

Tablo 7: Seyahat Motivasyonlarının Medeni Duruma Göre Karşılaştırılması 
 Varyansın Eşitliği İçin 

Levene’nin Testi Ortalamaların Eşitliği İçin T-Testi 

F Sig. T df Sig. (2-uçlu) 
FAKTOR1 Eşit 3,988 ,047 1,484 340 ,139 

Eşit Değil   1,270 82,982 ,208 
FAKTOR2 Eşit 1,105 ,294 ,082 340 ,935 

Eşit Değil   ,085 100,294 ,933 
FAKTOR3 Eşit ,725 ,395 -,247 340 ,805 

Eşit Değil   -,238 92,715 ,812 
FAKTOR4 Eşit 1,985 ,160 -,767 340 ,444 

Eşit Değil   -,787 99,320 ,433 

Tablo 7’de hüzün turizmi katılımcılarının medeni durumlarının seyahat 
motivasyonlarına etkisinin olup olmadığına ilişkin yapılan t testinde tüm değişkenlerde 
anlamlılığın p<0.05 düzeyinde değerlendirildiğinde, 0,05’ten büyük olduğu 
görülmektedir. Bu bağlamda medeni durumun seyahat motivasyonlarının 
değerlendirilmesinde ayırt edici bir değişken olmadığı belirlenmiştir. Gruplar arasında 
anlamlı farkın olmadığı incelenmiştir. 
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Tablo 8: Seyahat Motivasyonlarının Yaş Gruplarına Göre Karşılaştırılması 
Faktör  

Kareler Toplamı df 
Ortalamaların 

Karesi F P 
FAKTOR1 Gruplar arası 3,142 4 ,786 1,703 ,149 
 Grup içi 155,442 337 ,461   
 Toplam 158,584 341    
FAKTOR2 Gruplar arası 7,813 4 1,953 1,429 ,224 
 Grup içi 460,542 337 1,367   
 Toplam 468,355 341    
FAKTOR3 Gruplar arası ,768 4 ,192 ,444 ,776 
 Grup içi 145,639 337 ,432   
 Toplam 146,407 341    
FAKTOR4 Gruplar arası 20,518 4 5,130 1,627 ,167 
 Grup içi 1062,488 337 3,153   
 Toplam 1083,006 341    

Tablo 8’de hüzün turizmi katılımcılarının yaş gruplarına göre dağılımının seyahat 
motivasyonlarına etkisi Anova testi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde incelendiğinde, 
gruplar arasında anlamlı farklılığın olmadığı incelenmiştir. Bu bağlamda yaş, belirleyici 
bir değişken değildir. 

Tablo 9: Seyahat Motivasyonlarının Eğitim Gruplarına Göre Karşılaştırılması 
Faktör  

Kareler Toplamı df 
Ortalamaların 

Karesi F P 
FAKTOR1 Gruplar arası 2,931 4 ,733 1,584 ,178 
 Grup içi 155,463 336 ,463   
 Toplam 158,394 340    
FAKTOR2 Gruplar arası 7,828 4 1,957 1,442 ,220 
 Grup içi 456,053 336 1,357   
 Toplam 463,880 340    
FAKTOR3 Gruplar arası 1,981 4 ,495 1,158 ,329 
 Grup içi 143,632 336 ,427   
 Toplam 145,613 340    
FAKTOR4 Gruplar arası 37,590 4 9,397 3,033 ,018* 
 Grup içi 1041,020 336 3,098   
 Toplam 1078,610 340    

Tablo 9’da seyahat motivasyonlarının eğitim gruplarına göre karşılaştırılmasında, 
4. faktör grubunda (F=3,033; p<0.05) anlamlı bir farklılık görülmektedir. Bu farklılığın 
belirlenmesine yönelik Tukey testi yapılmıştır. Faktör 4 boyutunda p<0.05 anlamlılık 
düzeyinde fark olmasına rağmen gruplar arasında homojen bir dağılım olmaması 
yapılan Tukey testi sonuçlarında görülmüş ve değerlendirme dışı bırakılmıştır.  

Tukey testinin yapılması ile değerlendirme dışı bırakılan eğitim grubunda Faktör 
1 grubunun ağırlıklı ortalamasının daha yüksek olduğu incelenmesine rağmen, eğitim 
grubu seyahat motivasyonlarının karşılaştırılmasında belirleyici bir değişken olmadığı 
incelenmiştir. 
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Tablo 10: Seyahat Motivasyonlarının Meslek Gruplarına Göre Karşılaştırılması 
Faktör  

Kareler Toplamı df 
Ortalamaların 

Karesi F P 
FAKTOR1 Gruplar arası 3,366 5 ,673 1,452 ,205 
 Grup içi 154,837 334 ,464   
 Toplam 158,203 339    
FAKTOR2 Gruplar arası 18,611 5 3,722 2,821 ,016* 
 Grup içi 440,768 334 1,320   
 Toplam 459,379 339    
FAKTOR3 Gruplar arası 6,195 5 1,239 2,960 ,012* 
 Grup içi 139,816 334 ,419   
 Toplam 146,011 339    
FAKTOR4 Gruplar arası 31,148 5 6,230 1,992 ,079 
 Grup içi 1044,546 334 3,127   
 Toplam 1075,694 339    

Tablo 10’da hüzün turizmi katılımcılarının meslek gruplarına göre dağılımının 
seyahat motivasyonlarına etkisi Anova testi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde 
incelendiğinde, iki boyut hariç diğer boyutlarda gruplar arasında anlamlı farklılık 
yoktur. Seyahat motivasyonlarının meslek gruplarına göre karşılaştırılmasında, Faktör 2 
grubunda (F=2,821; p<0.05) ve Faktör 3 grubunda (F=2,960; p<0.05)  anlamlı bir 
farklılık görülmektedir. Bu farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek 
üzere Tukey testi yapılmıştır. Yapılan Tukey testi sonucuna göre; Faktör 2 boyutunda, 
mesleği emekli olan katılımcılar ile mesleği öğrenci olan katılımcıların arasında anlamlı 
farklılıklar (Ortalama Farklılık: ,93789) görülmüştür. Ayrıca mesleği emekli olan 
katılımcılar ile mesleği kamu görevlisi olan katılımcılar arasında anlamlı farklılıklar 
(Ortalama Farklılık ,89818) görülmüştür. Faktör 3 boyutunda, mesleği kamu görevlisi 
olan katılımcılar ile meslek grubunda diğer kapsamda yer alan katılımcılar arasında 
anlamlı farklılığın (Ortalama Farklılık: -,58561) olduğu tespit edilirken, mesleği özel 
sektör olan katılımcılar ile meslek grubu diğer kapsamda incelenen katılımcılar arasında 
anlamlı farklılığın (Ortalama Farklılık: -,46753) olduğu belirtmek mümkündür. 

Tablo 11: Seyahat Motivasyonlarının Gelir Gruplarına Göre Karşılaştırılması 
Faktör  

Kareler Toplamı df 
Ortalamaların 

Karesi F P 
FAKTOR1 Gruplar arası 2,347 4 ,587 1,110 ,353 
 Grup içi 113,606 215 ,528   
 Toplam 115,953 219    
FAKTOR2 Gruplar arası 9,716 4 2,429 1,860 ,119 
 Grup içi 280,818 215 1,306   
 Toplam 290,534 219    
FAKTOR3 Gruplar arası 2,153 4 ,538 1,294 ,273 
 Grup içi 89,468 215 ,416   
 Toplam 91,622 219    
FAKTOR4 Gruplar arası 10,550 4 2,637 ,825 ,511 
 Grup içi 687,500 215 3,198   
 Toplam 698,050 219    

Tablo 11’de hüzün turizmi katılımcılarının gelir gruplarına göre dağılımının 
seyahat motivasyonlarına etkisi Anova testi ile p<0.05 anlamlılık düzeyinde 
incelendiğinde, bütün boyutlarda gruplar arasında anlamlı farklılık yoktur. Gelir 
grupları belirleyici bir değişken değildir. 
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Sonuç  
Turizm sektörünün en önemli özelliklerinden biri sezonluk olmasıdır. Sezonluk 

olması sebebiyle turizm işletmeleri ve destinasyonlar olumsuz yönde 
etkilenebilmektedir. Belirli dönemlerde yapılması sebebiyle oluşan olumsuz faktörün 
giderilmesine yönelik farklı turizm türleri ortaya çıkmıştır. Bireylerin özel ilgilerini 
gerçekleştirmeye yönelik bu turizm çeşitleri, hem farklı destinasyonların tanıtımını 
yapmakta hem de turizmin on iki ay boyunca sürmesine yardımcı olmaktadır. Bu özel 
ilgi turizm türlerinden biri de hüzün turizmidir. 

Çalışmanın sonucunda, örneklem grubunu oluşturan katılımcıların çoğunun 
ailelerden, orta yaş grubunda, evli, eğitim durumu açısından yükseköğretim mezunu, ev 
hanımı, kamu görevlisi ve özel sektör çalışanı, 1001-2000 TL arasında gelire sahip ve 
Marmara Bölgesi’nde ikamet eden katılımcıların çoğunluğu oluşturduğu görülmektedir. 
Ayrıca çoğu hüzün turizmi katılımcıları destinasyonu ilk defa ve bilgi toplamadan 
ziyaret ettikleri belirlenmiştir. 

Çanakkale ve Gelibolu Tarihi Milli Parkı’nın manevi duygular açısından önemli 
bir destinasyon olmasından dolayı, katılımcıları seyahat etmeye iten en önemli nedenler; 
sahip oldukları hüzün turizmi motivasyonlarından kaynaklandığı belirlenmiştir. Yapılan 
anova analizleri sonucunda seyahat motivasyonlarının eğitim gruplarına göre 
karşılaştırılması sonucunda 4. faktör grubunda anlamlı bir farklılık görülmektedir. 
Eğitim düzeyi, 4. faktör grubunu oluşturan yoğun iş temposu, sıkıntı, stres ve 
sıradanlıktan kaçmak istedim ifadesi üzerinde anlamlı bir farklılığa sahiptir. Seyahat 
motivasyonlarının meslek gruplarına göre karşılaştırılması konusunda 2.faktör ve 3. 
faktör anlamlı bir farklılık bulunmaktadır. Katılımcıların meslek grupları kişisel 
motivasyon ve savaş motivasyonu faktör gruplarından belirleyici bir değişken olmuştur. 

Hüzün turizmi destinasyonu olarak Gelibolu Tarihi Milli Parkı, yılın her 
döneminde ziyaretçilere ev sahipliği yapmakta olup; turizmin sadece belirli 
mevsimlerde değil, hüzün turizminin yılın her döneminde yapılabilecek bir turizm 
çeşidi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, gelecek çalışmalar açısından, Sarıkamış, 
Afyonkarahisar, Yassıada, Ulucanlar Cezaevi, Eski Sinop Cezaevi, Diyarbakır İçkale, 
Kurtuluş Savaşı’nın yapıldığı cepheler, Çatalca Mübadele Müzesi gibi çeşitli hüzün 
turizmi kapsamına giren destinasyonların tanıtımının iyi ve etkileyici bir şekilde 
yapılarak; destinasyonların tanınabilirliğinin arttırılması, farklı tur programlarında yer 
alarak hüzün turizmi hareketliliği oluşturulması, altyapı ve üstyapı olanaklarının 
geliştirilmesi ile hüzün turizmi destinasyonları pazarı oluşturularak, çeşitli bölgelerdeki 
bu merkezlerin birer çekici faktör haline getirilmesi sağlanmalıdır. Ayrıca yapılacak 
olan çalışmalarda daha farklı araştırma yöntemlerinin kullanılması ve farklı hüzün 
turizmi potansiyeli olan destinasyonlarda yapılması sonucunda ulusal literatüre katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Extensive Summary 
 

In recent years, with the development of tourism, various countries have been 
competing with each other in order to raise their revenues. With the increase in 
competition, the concept of marketing the regions of countries as destinations has 
emerged. From this point, countries have been marketing their cities or regions in terms 
of tourism. With the increase in marketing in terms of tourism, differences among 
destinations have occurred and special interest tourism types, formed depending on 
demand, have emerged. One of these special interest tourism types is the “dark 
tourism”. Dating back to the ancient times and introduced to the academic literature by 
Foley and Lenon, the dark tourism is a kind of special interest tourism related to the 
concept of death and the feelings such as pain, grief, etc. Fields of war, genocide 
memorials, prisons and museums displaying execution and war memorials constitute the 
major attractions of dark tourism. Together with the increase in the interest to the dark 
tourism, a lot of destinations have begun to create demands towards dark tourism so that 
they can improve their competitive power. According to the 2012 statistics regarding 
dark tourism, Pont de l’Alma Road Tunnel (France), the one in which Princess Diana 
had passed away, Zero Point (USA), the place where there had been the Twin Towers, 
Kwai Bridge (Taiwan), Auschwitz Jews Concentration Camp (Poland), and Chernobyl 
Nuclear Plant Influence Field (Ukraine) are five the most popular destinations in the 
world for dark tourism.  

With her unique history, a great number of old civilizations and cultural fields, 
Turkey hosts a lot of destinations for dark tourism. Gallipoli-Çanakkale, Mausoleum-
Ankara, Sarıkamış-Kars, Historical Commander-in-chief National Park-Afyonkarahisar, 
Dolmabahçe Palace-İstanbul, and Ulucanlar Prison-Ankara are the most famous dark 
tourism destinations of Turkey. In spite of a large number of rich tourism sources for 
dark tourism, dark tourism activities in Turkey rather limited. On the other hand, it has 
been observed that there are few studies dealing with dark tourism and especially 
Turkey’s dark tourism. In this respect, this study was carried out to determine the push 
factors of the local tourists’, travelling for the purpose of dark tourism, travel 
motivations.    
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Within the scope of study, local tourists visiting the Historical Gallipoli and 
Çanakkkale National Parks constituted the population of the study. Survey method was 
used in the study as the mean of data collection. Having scanned the related literature, a 
survey form was formed and through face-to-face interviews, it was carried out.  

In survey form, consisting of three parts, determination of the demographic 
features (sex, age, marital status, level of education, occupation, monthly income, and 
place of reside) was aimed in the first part. The second part included the statements 
aiming at determining the travel characteristics of local tourists. Finally, 19 statements 
dealing with visiting Çanakkale and 4 factors form the third part. In order to be able to 
determine the opinions of the participants a 5 item Likert scale was used.  

The survey was carried out with 400 local tourists visiting Çanakkale-Gallipoli in 
July, 2011 and the data was analyzed via SPSS 14.0 software. During data analysis, a 
reliability analysis was carried out in order to determine the reliability of the obtained 
data. According to the reliability analysis results, Cronbach Alpha coefficient was found 
as 0.775 and as a consequence, the research scale was regarded to be reliable.  

Having identified the reliability level, various demographic features of the 
participants were identified by using percentage and frequency. According to the 
results, 51.8% of the participants were female whereas 48.2% were male. Most of the 
participants were between 30-29 years old (34.5%) and 40-49 years old (28.4%). On the 
other hand, 81% were married, 33.9% were university graduate, 26.6% were high 
school graduate, and 24.6% were primary school graduate. Moreover, it was found out 
that 28.9% of participants were housewife and 27.4% were public official; 26.8% had 
2001-3000 TL monthly income whereas 53.6% had 1001-2000 TL. Finally, 73.5% of 
the participants were living in Marmara region while 10.3% were living in Central 
Anatolia region. According to the demographic results of the study, most of the 
participants had a family, between 30-39 age intervals and had 1001 TL monthly 
income at least. Also, Çanakkale was usually being visited by people living in Marmara 
and Central Anatolia regions.  

According to the travel characteristics of the participants, the majority of them 
were travelling with their families (62.9%) in parallel with their marital status. Although 
99.1% of the participants believed that they had to visit the war field, 69.9% of them 
had never visited Çanakkale before. The results, also, showed that visitors did not 
gather information about Çanakkale while planning their visits. Of the participants 
collecting information about Çanakkale beforehand their visits, 85.4% collected 
information from their relatives, friends, or intimates whereas 7.3% gathered 
information through internet.  

After descriptive statistics of participants, a confirmative factor analysis was 
carried out in order to find out the push factors leading the local tourists, responding the 
survey, to travel.    The value (0.775) obtained from Kiaser-Meyer-Olkin test showed 
that the sample was suitable for factor analysis. According to the confirmatory factor 
analysis, 18 statements related to the push factors were grouped under four factors 
representing the 66,62% of the total variance. The four factors in question were named 
as Dark Tourism, Self-Motivation, War Motivation and Getaway Motivation.  

In the final stage of data analysis, agreement levels of the participants to the 18 
statements were analyzed with frequency tables. With regard to the results, the 
statements, I wanted to pray and memorialize our martyrs (ST 5-79.8%), I wanted to 
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visit the museums and war fields (ST 6-76.6%), I wanted to live the excitement of the 
Turkish Independence war (ST 3-76.3%), I wanted to be the witness of history (ST 11-
7.3%), I wanted to feel the emotions of people who had fought here (ST 10-72.2%), I 
wanted to take information about Turkish Independence War and Çanakkale Victory in 
the field (ST 4-71%), I wanted to see the region where my ancestors had passed away 
(ST 9-70.8%), I wanted to see the place where my ancestors had fought (ST 8-68.8%), 
and I wanted to learn about my history by visitng historically important places (ST 2-
64%), were determined as the most important factors leading the local tourists to travel. 
According to the local tourists’ travel motivations analysis results, the most important 
travel motivation regarding tourists’ travels was determined as “Dark Tourism 
Motivation”.  

As a result of t-test and ANOVA test, aimed at examining the differences among 
groups in the field of determining dark tourism participants’ travel motivations, a 
meaningful difference was seen in Factor 3 and Factor 4 dimensions in comparison of 
travel motivations to occupation groups. As a consequence of TUKEY test, aimed at 
determining within which groups these differences are, it is examined that there were 
meaningful differences between the participants who were retired and students and 
between participants who were retired and public officials. In this respect, sex, marital 
status, age criteria, level of education and income level, which were demographic 
characteristics,  were determined as not being distinctive variances.  

The research results showed that the most important motivation as regards with 
visiting Çanakkale was derived from individuals’ inner motivation for visiting Gallipoli 
Historical National Park and Gallipoli Historical National Park was being visited 
throughout the year. In this sense, dark tourism is a special interest tourism that can be 
carried out throughout the year. Therefore, dark tourism should be evaluated as an 
important component that decreases seasonality and increases domestic tourism 
activities.   

Since there are few studies related to the subject, this study aiming at determining 
the push travel factors for Çanakkale has limitations. Also, study results are limited with 
400 participants’ opinions. Thus, in order the dark tourism to be able to be used as an 
efficient tourism product, more detailed studies should be carried out in the future.    
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Özet 
Bu araştırmada; pazar yönlülük, inovasyon yönlülük ve firma performansı 

arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Örneklem olarak, Ankara’da faaliyet gösteren dört ve 
beş yıldızlı otel işletmeleri seçilmiştir. Araştırma verileri, 40 otel işletmesinin üst düzey 
yöneticilerinden anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Bulgulara göre; pazar 
yönlülüğün ve inovasyon yönlülüğün, firma performansı ile anlamlı ve pozitif yönlü 
ilişki içinde oldukları tespit edilmiştir. Pazar yönlülük ve inovasyon yönlülük arasında 
da anlamlı ve pozitif bir ilişki saptanmıştır. Bununla birlikte beş yıldızlı otel 
işletmelerinin kendilerini daha fazla inovasyon yönlü; zincir otellerin ise kendilerini 
daha fazla pazar yönlü gördükleri tespit edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Pazar Yönlülük, İnovasyon Yönlülük, Firma Performansı, Otel 
İşletmeleri. 

Abstract 
In this study, relationships between market orientation, innovation orientation 

and firm performance were researched. As samples, four and five star hotel enterprises 
in Ankara were selected. Research data were obtained from senior managers of 40 
hotel enterprises by using questionnaire technique. According to findings, it was 
detected that market orientation and innovation orientation have significant and 
positive oriented relations with firm performance. A significant and positive oriented 
relation was also identified between market orientation and innovation orientation. 
However, it was identified that hotel enterprises consider themselves as more 
innovation oriented while chain hotels do as more market oriented. 
Keywords: Market Orientation, Innovation Orientation, Firm Performance, Hotel 
Enterprises. 
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1. Giriş 
 Rekabetin giderek arttığı ve çevre koşullarının sürekli değiştiği günümüzde, 
işletmelerin başarısı rekabetçi kalabilmelerine bağlıdır (Varinli, 2006: 4). Bu amaca 
ulaşmada birçok etmenin etkili olduğu bilinmekle birlikte, örgütlerin kültürlerini pazar 
yönelimli olarak yönlendirmelerinin ve müşterileri için sürekli üstün değerler 
yaratmalarının önemli bir konu haline geldiği belirtilmektedir (Naktiyok, 2003: 96).  
 Yazın incelendiğinde pazar yönlülük ile ilgili ilk çalışmaların, daha çok kavramın 
tanımlanması üzerinde odaklandığı görülmektedir (Hamşıoğlu, 2011: 91). Nitekim 
kavram, 1990’lı yıllardan itibaren yönetim merkezli çalışmalara konu olmuş ve 
özellikle; Narver, Slater, Kohli, Jaworski, Shapiro, Desphandee ve Farley gibi 
araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir (İnal ve Biçkes, 2006).  

 Pazar yönlü bir firmanın, çevresiyle sürekli ilişkisi bulunan açık bir sistem olduğu 
ve böylesi açık bir sistemin işletmeye çok sayıda olumlu sonuçlar sağladığı öne 
sürülmektedir. Bu sonuçların en önemlilerinden birisi de, pazar yönlülüğün firma 
performansını artırıcı etkisidir (Naktiyok, 2003: 98).  

 Firma performansı, işletme stratejilerinin belirli bir dönem sonunda hedeflere 
ulaşma derecesini, diğer bir deyişle işletmenin başarı düzeyini ifade etmektedir (Bulut 
vd., 2009: 515). Firma performansını belirlemede çok sayıda ölçüt ele alınabilmektedir. 
Elitaş ve Ağca’ya (2008: 346) göre bu ölçütlerden bazıları; maliyetler, verimlilik, 
büyüme, müşteri memnuniyeti, saygınlık ve çalışma yaşamının kalitesidir. Demirgil’e 
(2008: 87-96) göre ise firma performansını ölçmede kârlılık, pazar payındaki ve 
mal/hizmet kalitesindeki artış, yenilikçilik, girişimcilik özellikleri, yönetim yapısı, insan 
sermayesi, istihdam artışı, dışa açılma, çevre faktörleri, stratejik tercihler ve endüstri 
yapısı gibi göstergeler kullanılabilmektedir.   
 Pazar yönlülük üzerinde çalışan çok sayıdaki araştırmacı (Narver ve Slater, 1990: 
32; Naktiyok, 2003: 98; Kara vd., 2005: 115; Karahan ve Özçiftçi, 2008: 482; Hou, 
2008: 1262; Suliyanto ve Rahab, 2012: 139; Oflazoğlu ve Koçak, 2012: 120) pazar 
yönlülük ile firma performansı arasında pozitif bir ilişkinin olduğunu ileri sürmektedir. 
Buna karşın bazı araştırmacılar da (Jaworski ve Kohli, 1993: 64; Han vd., 1998: 40) 
pazar yönlülük ile örgütsel performans arasında olumlu ilişkinin dolaylı olup; pazardaki 
değişimlere, yenilikçiliğe, teknolojik değişimlere, rekabet ortamına ve çevre koşullarına 
bağlı olduğunu belirtmektedir.  
 Öte yandan, yeniliğin işletmelere rekabet üstünlüğü sağlaması ve kârlarını 
artırmada güçlü bir silah olması (Zerenler vd., 2006: 659) ve pazar yönlülüğün de 
işletmelerin yenilik yapma gücü ile ilişkili olması nedeniyle (Oflazoğlu ve Koçak, 2012: 
133) yeniliklerin  işletmelerin uzun dönemli performansı açısından oldukça önemli 
olduğu söylenebilir. OECD Manual Klavuzu’nda (2005: 10) inovasyon faaliyetleri, 
teknolojik olarak yeni veya geliştirilmiş ürünlere veya süreçlere yön veren her türlü 
bilimsel, teknolojik, örgütsel, finansal ve ticari faaliyetler şeklinde ele alınmaktadır. Bu 
niteliği ile firmalarda ürün ve süreç inovasyonunun örgütsel yenilikçiliği, örgütsel 
yenilikçiliğin de firma performansını geliştirdiği ileri sürülmektedir. Yavuz (2010: 145), 
inovasyonun yeni pazarlama yöntemleri, örgütsel değişim ve insan kaynakları ile ilgili 
boyutuna; Çalıpınar (2007: 448) inovasyonun pazardaki rekabet yapısı ile ilgili 
boyutuna değinmektedir. Uzun ve arkadaşları (2003: 70) ise, inovasyonun finansal 
rolüne ağırlık vererek, finansal yeniliklerin finansal piyasalarda saydamlığı artırdığını, 
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işlem maliyetlerini düşürdüğünü, hesapların yer değiştirmesini ve veri analizi ve 
finansal planlamayı kolaylaştırdığını ileri sürmektedir.   

Bu araştırmada, pazar yönlülük, inovasyon yönlülük ve firma performansı 
arasındaki ilişkiler, otel sektörü perspektifinden incelenmiştir. İlgili yazında farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler üzerine odaklanan pazar yönlülük çalışmalarına 
rastlanmaktadır. Benzer şekilde, farklı sektörlerdeki işletmeler ve oteller üzerine 
odaklanan çok sayıda inovasyon ve firma performansı araştırmaları bulunmaktadır. 
Ancak ilgili yazında, bu üç olgu arasındaki ilişkileri ele alan bir araştırmaya rastlamak 
mümkün olmamıştır. Çalışmanın bu açıdan ilgili yazına önemli katkı sağlayacağına 
inanılmaktadır. 

2. Teorik Çerçeve 
2.1. Pazar Yönlülük ve Firma Performansı İlişkisi 

 Müşteri yönlülük, eşgüdümsel pazarlama ve kârlılık olmak üzere üçayağı bulunan 
pazar yönlülük olgusu; örgütsel düzeyde var olan ve gelecekteki müşteri ihtiyaçları ile 
ilgili pazar bilgilerinin oluşturulması, bu bilgilerin bölümler arasında yayılması ve bu 
bilgilere karşılık verilmesi olarak tanımlanır (Kohli ve Jaworski, 1990: 3). Tanımdan da 
anlaşılabileceği gibi, pazar yönlülük kavramı üç temel boyut üzerine kurulmuştur. 
Birinci boyut, bilginin oluşumudur. Bu boyut vergiler, makro çevre değişkenleri ve 
müşterilerin tercihlerini değiştiren rekabet şartları gibi müşteri gereksinimlerinin 
gelişimini etkileyen bilgilerin toplanmasını ifade etmektedir. İkincisi, bilginin 
yayılmasıdır. Pazara ilişkin toplanan bilgilerin bölümlere iletilerek bilgi alışverişinin 
sağlanması ve böylece müşteri istek ve ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılması anlamına 
gelmektedir. Üçüncü boyut olan bilgilere tepki verilmesi ise, müşteri istek ve 
ihtiyaçlarının tam olarak özümsenmesi ile pazar gereksinimlerine, istenilen zamanda ve 
rakiplere göre daha hızlı cevap verebilmeyi içermektedir (Songur, 2009: 26 – 28).  

 Bazı yazarlar ise, pazar yönlülüğün müşteri yönlülük, rakip yönlülük ve birbiriyle 
eşgüdümlü işletme işlevleri olmak üzere üç davranışsal unsur ile uzun süreli odaklanma 
ve kâr amacı olmak üzere iki karar verme kriterinden oluştuğunu ileri sürerek, 
“müşterilere değer yaratmak için en etkili davranışları yaratan ve bu yolla işletme 
performansını artıran örgüt kültürü” olarak tanımlamaktadır (Narver ve Slater, 1990: 
21). Bu tanımdan Narver ve Slater’in de pazar yönlülük çalışmalarını üç boyut üzerine 
kurdukları görülmektedir. Müşteri yönlülük, müşteriler için üstün değer yaratacak ürün 
ve hizmetleri üretebilmek için onlar hakkında yeterli düzeyde bilgi toplanması 
gerektiğini; rakip yönlülük, işletmenin mevcut ve gelecekteki rakiplerinin güçlü ve zayıf 
noktalarını ve stratejilerini anlamayı gerektirdiğini ve fonksiyonlar arası eşgüdüm ise, 
işletme kaynaklarının müşteriye en iyi değeri yaratabilmek için eşgüdümlü bir biçimde 
kullanılmasını ifade etmektedir (Hamşıoğlu, 2011: 92).  

 Kohli ve Jaworski ile Narver ve Slater’in tanımları arasında benzerlikler 
bulunmaktadır. İlki, her iki tanımda da pazar yönlülük müşterilere odaklanmaktadır. 
İkincisi, her iki tanım dışa dönük bir yönelime vurgu yapmaktadır. Üçüncüsü, her iki 
tanım müşteri isteklerine cevap vermenin önemini kabul etmektedir. Son olarak her iki 
tanım da, işletmenin yakın çevresinin çıkarlarını ve müşterilerinin ihtiyaç ve 
beklentilerini şekillendiren diğer güçlerin olduğunu kabul etmektedir (Karahan ve 
Özçiftçi, 2008: 481).  
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 Desphande ve Farley (1998’den aktaran Hamşıoğlu, 2011: 92) ise yaptıkları 
çalışmada, pazar yönlülükle müşteri yönlülüğün aynı anlama geldiğini ve pazar 
yönlülüğün kültürel bir odaklanmanın yansıması olduğunu ileri sürmektedir. Karar 
verme perspektifi açısından olguya bakan Shapiro ise pazar yönlülüğü, örgütsel karar 
verme süreci olarak kavramsallaştırmıştır. Shapiro’ya göre bir işletmeyi pazara 
yönlendiren üç özellik vardır. Bu özelliklerden birincisi, müşteri ve pazarı anlayabilmek 
için bütüncül bir bilgi edinilmesi; ikincisi, stratejik ve taktik kararların açık ve dürüst bir 
iletişimle fonksiyonlar ve bölümler arasında alınması; üçüncüsü ise, bölüm ve 
fonksiyonların, fikirleri paylaşarak ve alternatif çözümler üreterek koordineli şekilde 
karar alması ve uygulamasıdır (Naktiyok, 2003: 98). Hou (2008: 1254) ise pazar 
yönlülüğün müşteri odaklılık, bilgi toplama, bilginin paylaşımı, örgütsel öğrenme, 
fonksiyonlar arası eşgüdüme dayalı bütünleşme olmak üzere beş ana unsuru olduğunu 
belirtmektedir.  

 Öte yandan, bazı çalışmalarda pazar yönlülüğün yeterince 
kavramsallaştırılamadığı vurgulanmaktadır. Bu bağlamda Narver ve arkadaşlarının 
(2004) pazar yönlülüğe ilişkin başka bir sınıflandırması karşımıza çıkmaktadır. 
Bunlardan ilki, müşterilerin açığa vurdukları ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik bir 
işletme girişimi olan duyarlı pazar yönlülüktür. İkincisi, müşterilerin açığa çıkmamış, 
örtülü ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelik bir işletme girişimi olan proaktif pazar 
yönlülüktür (Ünnü, 2009: 1252).  
 Bir işletmenin rekabet gücü açısından pazar yönlülük ile örgütsel öğrenme birlikte 
sinerji oluşturmaktadır (Slater ve Narver, 1995: 71). Bu nedenle pazar yönlülüğün bir 
bütün olarak benimsenmesi ve böylece firma performansını etkileyen diğer faktörlerin 
de performansı arttıracak şekilde değiştirilmesi amaçlanmalıdır (İnal ve Biçkes, 2006).  
 Pazar yönlülüğün işletmelere en büyük katkısı, gelecekteki rakipleri ve müşterileri 
hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri kullanarak üstün müşteri değeri ve rekabet 
üstünlüğü sağlamaktır. Bunun yanında pazar yönlülüğün; satış gücü performansını, 
işletme kârlılığını ve hizmet kalitesini artırma, müşterilerin ve çalışanların 
memnuniyetini sağlama, birlik ruhunu geliştirme ve yeni ürün geliştirme gibi yararları 
da bulunmaktadır (Karahan ve Özçiftçi, 2008: 481).  
 Nikoomaram ve Maatoofi (2011: 639) pazar yönlü şirketlerin müşterilerini daha 
değerli gördüğünü ve bu yolla, pazar yönlü firmaların daha yüksek rekabet üstünlüğüne 
ve örgütsel performansa ulaştıklarını ifade etmektedir. Suliyanto ve Rahab (2012: 134) 
ise, pazar yönlülüğün firma performansını değiştirmede ilk adım olduğunu ve örgütsel 
bilgi kullanma yeteneği olmaksızın pazar yönlülüğün firma performansını olumlu yönde 
etkilemeyeceğini belirtmektedir. Spillan ve arkadaşları (2009: 139) da, pazar yönlülük 
ile firma performansı arasındaki ilişkinin endüstri özelliklerine, müşteri özelliklerine ve 
performans ölçmede kullanılan yöntemlere bağlı olarak değişebileceğini ileri 
sürmektedir. 

 Üst yönetimin pazar yönlülüğe desteği çalışanların pazardaki değişimlere 
duyarlılığını artırmaktadır. Buna karşın üst yönetimin belli bir risk almaması ve 
isteksizliği durumunda ise, çalışanların pazardaki değişimlere uygun olarak yeni ürün ve 
hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarına katılımını azaltmaktadır. Merkezileşme ile pazar 
yönlülük negatif yönlüdür. Formalleşme ve bölümleşme ise pazar yönlülüğü 
etkilememektedir (Jaworski ve Kohli, 1993: 64).  
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 Liyun ve arkadaşlarına (2008: 36) göre, pazar yönlülük firma performansı 
üzerinde doğrudan değil, müşteri ilişkileri ve müşteri bilgi yönetimi yoluyla etkiye 
sahiptir. Müşteri bilgi yönetimi; yeni ürünlerin bulunmasına ve yönetimin müşteri 
bilgilerine odaklanmasına yardımcı olmakta ve böylece firma performansının artmasına 
olanak sağlamaktadır. 

 Slater ve Narver (1994: 54) de yaptıkları bir çalışmada, rekabet ortamının pazar 
yönlülük ile firma performansı üzerindeki etkisinin çok az olduğunu ortaya 
çıkarmışlardır. Ayrıca pazar yönlülüğe geçişin zaman alıcı ve pahalı bir süreç olduğunu 
ve bu nedenle sürekli değişen pazar şartları ve müşteri tercihleri nedeniyle de mevcut 
pazar yapısından pazar yönlülüğe geçişin riskli olduğunu belirtmişlerdir. Aynı 
çalışmada pazar yönlülüğe geçişte yüksek satın alma gücü olan gruplarda yeni ürün 
kullanımı ve satışının satın alma gücü düşük olan gruplara göre daha yüksek olduğunu 
vurgulamışlardır.  

Otel işletmeciliği yazınında pazar yönlülük ve firma performansı arasındaki ilişki 
üzerine odaklanan yerli çalışmalar oldukça sınırlı iken, yabancı yazında konu ile ilgili 
olarak çok sayıda araştırmaya rastlanmaktadır (Au ve Tse, 1995; Sargeant ve Mohamad, 
1999; Agarwal vd., 2003; Sandvik ve Sandvik, 2003; Sin vd., 2005; Tajeddini vd., 
2011). Sin ve arkadaşlarının (2004) Hong Kong’taki 63 otel işletmesi üzerinde 
yürütmüş oldukları araştırmada; pazar yönlülüğün, işletmenin pazarlama ve finansal 
performansını anlamlı ve pozitif yönlü olarak etkilediği tespit edilmiştir. Tsiotsou ve 
Vlachopoulou (2011: 149) pazar yönlülüğün turizmde hizmet performansını 
belirlediğini ve bu etkileşimin doğrudan ve dolaylı olarak iki yönlü olduğunu 
belirtmektedir. Qu (2009: 577) ise, otel işletmelerine yönelik yaptığı araştırmada pazar 
yönlülüğün ve şirket sosyal sorumluluğunun örgütsel performans üzerinde; şirket sosyal 
sorumluluğunun da pazar yönlülük – performans ilişkisinde etkili olduğu sonucuna 
ulaşmıştır.     
 Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda araştırmanın birinci hipotezi şu şekilde 
oluşturulmuştur: 
 H1: Pazar yönlülük ile firma performansı arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir 
ilişki vardır. 
 2.2. İnovasyon Yönlülük ve Firma Performansı İlişkisi  
 İnovasyon teorisinin öncülerin olan Joseph Schumpeter, inovasyonun; (1) yeni bir 
ürünün piyasaya sunulması veya var olan bir ürünün geliştirilmesi, (2) bir endüstriye 
yeni bir inovasyon sürecinin girişi, (3) yeni bir pazarın ortaya çıkması, (4) hammadde 
veya diğer girdiler için yeni tedarik kaynaklarının yaratılması ve (5) endüstri yapısında 
değişimler olmak üzere beş grupta toplanabileceğini ileri sürmektedir (Carson vd. 2003: 
357; Schumpeter, 1961’den aktaran Sorensen, 2004: 45; OECD Oslo Manual, 2005).   

  Tutar ve arkadaşları (2007: 196) inovasyonu, yeni düşüncelerin ekonomiye 
dönüştürülmesi olarak değerlendirirken, Carson ve arkadaşları (2003) da benzer bir 
yaklaşımla inovasyonun iktisadi öneme sahip yeni yaratıcılıkları ifade ettiğini ve bu 
niteliği ile inovasyonun bilim, teknoloji, öğrenme, üretim, politika ve talebi de kapsayan 
oldukça karmaşık bir geribildirim mekanizması olduğunu ileri sürmektedir. Tung (2012: 
85) ise inovasyonun pazarlanabilir ürün geliştirmeye yönelik yaratıcı fikirlerin 
uygulanmasından doğduğunu öne sürmektedir. Eryılmaz (2005: 81) da inovasyonu, bir 
fikrin benzer örgütler arasında ilk kez kullanımı olarak değerlendirmektedir.   
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 Walsh ve arkadaşları (2011: 25) ise inovasyonun yaratıcılık, yeni fikirlere açık 
olma, inovasyon arzusu, risk alma isteği ve inovasyon kapasitesi gibi ortak boyutları 
olduğunu ileri sürerek, kavramı; bir örgütte kapasite, kültürel yatkınlık, pazara cevap 
verebilirlik, bağlılık, niyet ve teknolojik kapasite gibi inovasyon faaliyetlerini 
destekleyen unsurlar ile örgütü risk almaya iten, iş hayatında yeni fikirlerin ortaya 
çıkmasını ve uyumu hızlandıran, şirket performansını destekleyen ve rekabet üstünlüğü 
sağlayan dinamik yeterlilikler olarak tanımlamaktadır.   

 İnovasyonlar gerçekleştirildikleri düzeye göre; bireysel inovasyonlar, bölüm 
düzeyinde inovasyonlar, örgüt düzeyinde inovasyonlar ve endüstri düzeyinde 
inovasyonlar olarak sınıflandırılabilmektedir (Damanpour, 1996: 694’den Eryılmaz, 
2005: 82). Yavuz (2010: 145) ise inovasyonların dereceleri, alanları, özellikleri dikkate 
alınarak farklı biçimlerde incelenebileceğini ileri sürmektedir. Yazar, meydana getirdiği 
değişim ve farklılığın derecesine göre inovasyonları, radikal ve artırımsal olarak 
ayırmaktadır. Radikal inovasyonlar, radikal fikirler sonucu daha önce denenmemiş ürün, 
hizmet veya yöntemlerin geliştirildiği büyük atılımlarla oluşmaktadır. Artırımsal 
inovasyonlar ise, adım adım yapılan, bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetini içeren 
çalışmaların sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.  

 Bir firmanın yenilikçiliğinde yaratıcılık önemli bir rol oynar. Ancak yenilikçilik 
ve yaratıcılık birbirlerinden ayrı kavramlardır. Decelle’ye (2003: 2) göre yaratıcılık yeni 
düşüncelerin, yeni yaklaşımların ve buluşların üretilmesi anlamına gelirken, inovasyon 
yeni ve yaratıcı fikirler ile buluşların uygulamaya konmasıdır. Yeloğlu’na (2007: 135) 
göre ise, alışılmışın dışında yeni ve yararlı fikirler üretmek anlamına gelen yaratıcılık ile 
iş stratejilerinde, işe ait problemlerin çözümünde ve iş sürecinde yaratıcı değişiklikler 
yapılabilmesi daha da kolaylaşmaktadır. Eryılmaz (2005: 84) da yenilikçilikte kaynak 
bolluğuna dikkat çekerek, firmalarda örgütsel bolluğun yeni fikirlerin sayısını artırdığını 
ve bunların benimsenmesini ve uygulanmasını kolaylaştırdığını vurgulamaktadır.  
 Bir sistemin inovasyon gücü ekonomik yeterliliğe, kaynakların toplanmasına 
(müşteriler, tedarikçiler, bilgi sağlayıcılar, aracılar, özel ve kamu kuruluşları), örgütler 
arası iletişim ağına, değişim için risk alan girişimcilere, bilgi üretme ve yayma gücü ile 
sosyal ve kültürel sermayeye bağlıdır (Carson vd., 2003: 358). Jimenez-Zarco ve 
arkadaşları (2011: 341) yeni hizmetlerin, yeni ürünlerin ve süreçlerin inovasyonu 
sürecinde firmalar arası işbirliğinin zorunlu olduğunu belirtirken; Prats ve arkadaşları 
(2008: 182) da turistik destinasyonlara yönelik oluşturulacak ortak bir inovasyon 
sisteminin, işletmelerin ve turizm örgütlerinin makro çevre unsurları ile ilişkilerini 
destekleyerek, turizm örgütleri arasındaki ortak öğrenme kültürünü ve genel bilgiyi 
geliştireceğini ileri sürmektedir. Ayrıca böylesi bir oluşumun destinasyonun inovasyon 
kapasitesini artırarak, inovasyonun yaygınlaşmasını ve destinasyonun inovasyon 
üstünlüğü ile rekabet gücünün anlaşılmasını kolaylaştıracağını vurgulamaktadır. 
 Yazında ise firmalarda inovasyonu etkileyen çok sayıda faktörün olduğu ileri 
sürülmektedir. Bu faktörler; firmaların pazarlama stratejileri, çalışanların yetenekleri, 
finansal yapısı, teknolojik kapasitesi, ar-ge yatırımları, firma büyüklüğü, yönetim 
yaklaşımları, örgütsel yapıları, firmaların faaliyette bulunduğu sektör, firmaların 
yeniliklere bakış tarzı, firmaların geçmiş inovasyon tecrübeleri, inovasyon 
faaliyetlerinin sürekliliği, tedarikçilerle olan ilişkiler, çalışanların iş tatmin düzeyleri ve 
firmanın içinde bulunduğu pazardaki rekabet düzeyi olarak sıralanabilir (OECD Oslo 
Manual, 2005; Çalıpınar, 2007: 451).  
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 Decelle (2003: 4), yazındaki inovasyon sınıflandırmalarından yola çıkarak 
turizmdeki inovasyonları üç grupta sınıflandırmaktadır. Bunlar; (1) Teknolojik ve 
teknolojik olmayan inovasyonlar, (2) İnovasyonun doğasına göre: ürün, süreç, örgütsel 
ve pazar inovasyonu, (3) İnovasyonun şiddeti ve derecesine göre: radikal, artırımsal ve 
yaratıcı inovasyonlardır. 

 İletişim ve bilgi teknolojilerin gelişmesi turizmdeki inovasyonları hızlandıran en 
önemli süreçtir. Bu alanlardaki yenilikler turizmde internet kullanımını ve e-ticareti her 
geçen gün daha da yaygınlaştırmaktadır. Kim’e (2004: 1) göre internet turizmde dağıtım 
kanallarının ve satışların yapısını tamamen değiştirmekte, üreticiler, aracılar ve 
tüketiciler arasındaki iletişimi kolaylaştırarak bilgi paylaşımını ve rezervasyonların daha 
düşük maliyetle yapılabilmesine olanak vermektedir. Böylece internet yolu ile turizmde 
ürünlerin, hizmetlerin ve bilginin satışı, satın alınması ve değişimi kolaylaşmaktadır.  
 Günümüzde teknolojik yenilikler, müşteri profilleri ve alış veriş alışkanlıkları ile 
ilgili veri tabanı oluşturmayı kolaylaştırmakta ve bu sayede kişiye özel, sürekli ve 
yoğun bir iletişim mümkün olabilmektedir (Erk, 2009: 74). Özellikle otel işletmelerinin 
teknolojinin bu olanaklarından faydalanarak, mevcut müşterilerine daha iyi hizmet 
vermeye, hedef müşterilerine daha kolay ulaşmaya ve müşterilere yönelik strateji 
geliştirme ve planlamalarda teknolojiden daha fazla faydalanmaya çalıştıklarına tanık 
olunmaktadır (Aksu ve Ehtiyar, 2007: 129).    

 Teknolojik olarak yenilenmekte zorluk çeken, yeterli kaynak, bilgi ve deneyime 
sahip olmayan firmaların ise teknoloji transferi yoluyla yeni teknolojilere ulaşabilmesi 
mümkündür. Ancak transfer edilecek teknolojinin firmanın kültürel özellikleri, örgüt ve 
yönetim yapısı, yöneticilerin ve çalışanların inovasyona bakışı, üretimde kullanılan 
yöntem ve tekniklerle uyumlu olması önemlidir (Bayındır, 2007: 247). Vodep ve 
arkadaşları (2010: 235) da bir destinasyonda eskimeye bağlı ziyaretçi azalması sorunu 
ile karşılaşılması durumunda, destinasyonun yeniden canlandırılması için ürün 
geliştirmeye yönelik inovasyon sürecinin işletilmesi gerektiğini ileri sürmektedir.  

 Turizmde coğrafi ve faaliyet temelli toplanma, turistik kuruluşların ve örgütlerin 
birlikte çalışmasını zorunlu kılar. Bu zorunluluk özellikle inovasyon sürecinde 
firmaların üretim ve rekabette kolektif çalışmasını gerektirir. Böylesi bir kolektif 
çalışma ise, sosyal sermayeye bağlıdır (Decelle, 2004: 11). Weiermair’e (2004: 3) göre 
de, turistik ürün üretiminde çok sayıda farklı hizmet üreticisinin iştirak etmesi dikey 
işbirliğini gerektirir. Bu ise, turistlerin turistik ürün ile ilgili genel algısını etkiler. 
Bundan dolayı, inovasyon sürecinde turizm sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlar 
arasında işbirliği, bilgi paylaşımı ve öğrenen örgütlerin varlığı oldukça önemlidir. 

 Sorensen (2004: 205) de turistik tercihleri ve turizm talebini değiştirmede turistik 
tecrübe inovasyonlarının oldukça etkili olduğunu ileri sürmektedir. Yazar bu bağlamda 
inovasyonu üç grupta toplamaktadır. Birincisi, turistik mal ve hizmetlerin yenilenmesi, 
genişletilmesi ve geliştirilmesinden ibaret olan geleneksel inovasyonlardır. Bu 
inovasyonlar firma düzeyinde gerçekleşen artırımsal inovasyonlardır. İkincisi, 
destinasyon veya firma düzeyinde yeni ve genel turizm tecrübesini etkileyen içsel 
değişiklik inovasyonlarıdır. Bunlar sektöre yeni mal ve hizmetlerin girişi olarak ele 
alınabilecek, turistik mal ve hizmetlerdeki artırımsal inovasyonlardır.  Üçüncüsü, turizm 
firmalarının arasında veya dışında tamamen yeni turistik mal ve hizmetlerin girişinden 
ibaret olan dışsal değişiklik inovasyonlarıdır. Bu tür inovasyonlar ise küresel ölçekte 



 
 

B. Erdem – K. Gül – M. Gül 5/2 (2013) 74-104 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 81

veya destinasyon düzeyinde olup, genel turizm tecrübesini etkileyen artırımsal ve yeni 
inovasyonlardır. 
 Pivcevic ve Petric (2011: 144) yaptıkları yazın incelemesinde, inovasyonların otel 
ölçeğine ve otel kategorisine bağlı olarak artığı, zincire bağlı otellerde daha yüksek 
olduğu, en fazla bilgi teknolojilerinde görüldüğü, otelin imajı ve müşteri memnuniyeti 
üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu, işletmeler ve turizm örgütleri arasındaki 
işbirliğinin otel inovasyonu üzerinde pozitif etkiye sahip olduğu, personel eğitimi, 
kalifiye personel ve liderliğin otel inovasyon faaliyetlerini etkilediği ve otelleri 
inovasona yönelten en önemli nedenlerin de kalite ve müşteri memnuniyeti olduğu 
sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca otelcilik sektöründe en fazla inovasyonun, öncelik 
sırasına göre hizmet inovasyonu alanında, pazarlama inovasyonu alanında, süreç 
inovasyonu alanında ve örgütsel inovasyon alanında gerçekleştiği belirtilmektedir.  
 Turizm sektörünün çeşitli alanlarında faaliyet gösteren 100 firmaya yönelik 
yapılan bir başka araştırmada ise, firmaların son iki yılda % 60,6’sının yeni hizmetler 
sunmak suretiyle inovasyon gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştır. Gerçekleşen 
inovasyonların % 59,4’ü artırımsal, % 41,6’sı ise çoğunlukla bilgi ve iletişim 
teknolojilerinin kullanımına dayalı radikal inovasyonlardır. Bu firmalardaki bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin kullanım alanları ise öncelik sırasına göre yönetsel kararlar, 
satışlar, günlük yönetsel işlevler, temel sistem, üretim-lojistik ve pazarlama-satış sonrası 
hizmetler olarak sıralanmaktadır (Jimenez-Zarco vd., 2011: 352).   
 Öte yandan, ilgili yazındaki birçok araştırmada inovasyonun firma performansını 
artırdığı saptanmıştır (Jong ve Vermeulen, 2003; Vincent vd., 2004; Zehir ve Özşahin, 
2006; Erdil ve Kitapçı, 2007; Cheveerug ve Ussahawanitchakit 2008; Hoq ve Ha, 2009; 
Eren vd., 2010; Erdem vd., 2011).  
 Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda araştırmanın ikinci hipotezi şu şekilde 
oluşturulmuştur: 

H2: İnovasyon yönlülük ile firma performansı arasında anlamlı ve pozitif yönlü 
bir ilişki vardır.  
  2.3. Pazar Yönlülük ve İnovasyon Yönlülük İlişkisi 
  Bir işletmenin sürekli değişen müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için, o 
işletmenin müşterilerine sürekli yeni ürünler ve hizmetler sunabilmesi gerekmektedir 
(Marangoz vd., 2007: 178). Ancak Erdil ve arkadaşlarına (2013: 4) göre bir işletmenin 
bu hedefleri gerçekleştirebilmesi, o işletmenin inovasyon kapasitesine bağlıdır. Zerenler 
ve arkadaşlarına (2006: 659) göre de işletmelerin rekabet üstünlüğü elde etmesinde 
yeniliğin güçlü bir silah olması ve pazar yönlülüğün de işletmelerin yenilik yapma gücü 
ile ilişkili olması nedeniyle (Oflazoğlu ve Koçak, 2012: 133) işletmelerin uzun dönemli 
performansı açısından yenilikler oldukça önemlidir.  

  Mohr ve Sarin (2009: 85), Peter Drucker’ın çalışmalarına atıf yaparak, her 
işletmenin pazarlama ve inovasyon olmak üzere sadece iki temel işlevinin olduğunu 
ileri sürmektedir. Bu iki temel işlevi de müşteri yaratma amacının yönlendirdiğini ve bu 
süreçte pazar oluşturma, yeni müşteri yaratma ve işletme sosyal sorumluluğunun 
inovasyonu etkilediğini vurgulamaktadır. 
   Cengiz ve arkadaşları (2005: 135) ise yeni ürün geliştirmede üst yönetimin 
desteğinin, teknolojinin ve bilgi yönetiminin en etkili faktörler olduğunu ileri sürerek, 
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işletmelerde pazar yönlülük ile inovasyon yönlülük arasındaki ilişkiye dikkat 
çekmektedir. Tung (2012: 95) da firma performansının firmanın pazar payı ve pazar 
koşullarına göre şekillenen ürün inovasyonuna bağlı olduğunu ve inovasyonların da 
ürün ve hizmet kalitesini artırmak suretiyle firmanın rekabet gücünü ve verimliliğini 
artırdığını ileri sürmektedir. Benzer bir yaklaşımla Akbaba (2005: 55) da turizm 
işletmelerinin yeni ürün geliştirme çabalarında müşteri yönlü bir anlayışa sahip 
olmasının, yeni ürünlerin, fikirlerin üretilmesi ve değerlendirilmesinde çok çeşitli 
kaynak ve yöntemden yararlanılmasının, işletmenin tüm bölümlerinin bilgi, deneyim ve 
bakış açılarının sürece aktarılmasını sağlayacak çapraz-fonksiyonel bir takım 
çalışmasına dayanmasının ve planlamaya önem verilmesinin müşteri isteklerinin ve 
gereksinimlerinin içselleştirilmesini kolaylaştırdığını vurgulamaktadır.  Güleş ve Bülbül 
(2004: 126) de işletmelerde toplam kalite yönetimi uygulamalarının ürün ve hizmet 
kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini artırdığını, ölçme, geri besleme, sorun çözme 
ve süreklilik yapısı ile de inovasyonu desteklediğini vurgulamaktadır. 
 Jimenez-Zarco ve arkadaşları (2011: 348) ile Bulut ve arkadaşları (2009: 529) 
yaptıkları araştırmalarda firmalarda pazar yönlülük ile inovasyon yönlülük ve firma 
performansı arasında pozitif yönlü ilişkiler saptamışlardır. Yapılan bir başka 
araştırmada ise, yenilik ile tepkisel pazar yönlülük arasında bir ilişki olmamasına karşın,  
yenilik ve proaktif pazar yönlülük arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir ilişki tespit 
edilmiştir (Oflazoğlu ve Koçak, 2012: 131).   
  Erdil ve arkadaşları (2013: 7) da yaptıkları araştırmada pazar ile ilgili bilgilerin 
toplanmasının ve kullanılmasının, pazar yönlü stratejilerin geliştirilmesinin ve 
uygulamaya konmasının, işletmenin yenilikçiliğini ve inovasyon performansını pozitif 
etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca bu değişkenler arası ilişkide işletmenin 
inovasyon performansının işletmenin yenilikçiliğinden biraz yüksek olduğu, en güçlü 
ilişkinin de pazar ile ilgili bilgilerin toplanması ve kullanımı ile işletme yenilikçiliği 
arasında gerçekleştiği bulgusuna ulaşmışlardır.  

 Ancak bazı yazarlar pazar yönlülük konusunda farklı görüşler ileri sürmüşlerdir. 
Örneğin; pazar yönlülüğün işletmenin yenilikçiliğini azalttığı, ar-ge konusunda 
miyopluğa ittiği, ar-ge sürecini yanılttığı ve sadece müşterilere odaklandığı, onları 
dinlediği için geri kalmaya neden olduğu ileri sürülmüştür (Yükselen vd., 2008: 15).  
  Söz konusu değerlendirmeler doğrultusunda araştırmanın üçüncü hipotezi şu 
şekilde oluşturulmuştur: 

H3: Pazar yönlülük ile inovasyon yönlülük arasında anlamlı ve pozitif yönlü bir 
ilişki vardır. 
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3. Yöntem 
3.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli 
Bu araştırmanın amacı, otel işletmelerinde pazar yönlülük, inovasyon yönlülük ve 

firma performansı arasındaki ilişkileri belirlemeye çalışmaktır. Bu bağlamda, 
araştırmanın modeli Şekil 1’deki gibi oluşturulmuştur.  

 

      
      H1 (+) 
 
   H3 (+)      
 
      H2 (+) 
       
 

Şekil 1: Araştırmanın Modeli 
3.2. Evren ve Örneklem 
Araştırmanın ana kütlesini, Ankara ilinde faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel 

işletmeleri oluşturmaktadır. Araştırmanın büyük ölçekli otel işletmeleri üzerinde 
yürütülmesinin nedeni, bu işletmelerin daha profesyonel yönetildikleri, pazar yönelimli 
ve yenilikçi işletme kültürüne sahip oldukları ve performanslarını düzenli olarak 
ölçtükleri varsayımıdır. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, 2011 yılı 
itibariyle Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan işletme belgeli toplam 31 adet 
dört yıldızlı ve 14 adet beş yıldızlı otel işletmesi faaliyet göstermektedir. Veri 
toplamaya geçmeden önce, Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otellerin bir bölümü bizzat 
ziyaret edilerek, bir bölümüne ise telefonla ulaşılarak ilgili yöneticilerden araştırmaya 
katılma konusunda izin alınmaya çalışılmıştır. Neticede 40 adet otel işletmesi, 
araştırmaya katılmayı kabul etmiştir. Bu rakam, Ankara’daki dört ve beş yıldızlı 
otellerin neredeyse tamamına ulaşıldığını ifade etmektedir. Ocak – Şubat 2013 
döneminde işletmeler tek tek ziyaret edilerek ilgili yöneticilerden veriler toplanmıştır. 
Sonuç olarak 40 adet otel işletmesi, bu araştırmanın veri tabanını oluşturmuştur.  

3.3. Veri Toplama Aracı ve Analizler 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. Anket, 

dört kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda, katılımcıların demografik özellikleri ile 
ilgili sorular bulunmaktadır. İkinci kısımda, pazar yönlülük ile ilgili olarak 15 
önermeden oluşan bir ölçek yer almaktadır. Pazar yönlülük ölçeği, Narver ve Slater 
(1990) tarafından geliştirilmiş, ölçeğin Türkçeye çevirisinde ise, Hamşıoğlu’nun (2011) 
çalışmasından yararlanılmıştır. Üçüncü kısımda, 6 önermeden oluşan inovasyon ölçeği 
yer almaktadır. İnovasyon ölçeği Calantone vd. (2002) tarafından geliştirilmiş; ölçeğin 

                                                
 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı resmi web sayfasında il bazında konaklama tesisi sayılarına 
rastlanamadığından, bölge bazındaki veriler dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır.  

 
Pazar Yönlülük 

 
İnovasyon Yönlülük 

 

 
Firma Performansı 
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Türkçeye çevirisinde Alpkan vd. (2005), Özşahin vd. (2005) ve Erdil ve Kitapçı’nın 
(2007) çalışmalarından yararlanılmıştır. Anket formunun son kısmında ise, 12 
önermeden oluşan firma performansı ölçeği bulunmaktadır. Firma performansı; kârlılık, 
satışlardaki büyüme ve pazar payı gibi objektif ölçütlerle ölçülebildiği gibi; müşteri ve 
çalışan memnuniyeti gibi kişisel kanaatlere dayanan sübjektif ölçütlerle de 
ölçülebilmektedir (Erdil ve Kitapçı, 2007: 237). Objektif ölçütlerin firma performansını 
belirlemede en uygun yöntem olduğu tabidir. Ne var ki örgütlerden mutlak performans 
verilerini elde edebilmek oldukça güç olabilmektedir. Bu nedenle araştırmacılar, firma 
performansının ölçülmesinde sübjektif değerlendirmeleri güvenilir bir araç olarak 
önermektedir. Bir başka deyişle, firma performansının algılanan ölçümünün, objektif 
performans ölçümünün uygun bir ikamesi olduğu öne sürülmektedir (Naktiyok ve 
Küçük, 2003: 53). Nitekim Erdem ve diğerleri de (2011) otel işletmeleri üzerinde 
yürütmüş oldukları araştırmada benzer bir yolu izlemişlerdir. Neticede ilgili yazın 
taranarak 12 önermeden oluşan bir firma performansı ölçeği elde edilmiştir. Bu 
ölçekteki önermeler; Zerenler (2005), Akbaba ve Erenler (2008), Yıldız (2010) ve 
Altuntaş ve Dönmez’in (2010) çalışmalarından alınmıştır. Her üç ölçekte de beş noktalı 
Likert tipi derecelendirme kullanılmıştır. Pazar yönlülük ve inovasyon yönlülük 
ölçeklerine ilişkin değerlendirmeler; “1= kesinlikle katılmıyorum, 2= katılmıyorum, 3= 
kararsızım, 4= katılıyorum, 5= kesinlikle katılıyorum”, şeklinde belirlenmiştir. Firma 
performansı ölçeğine ilişkin değerlendirmelerde ise, yöneticilerin, bazı performans 
kriterlerini endüstrideki önemli rakiplere göre kıyaslamaları istenmiştir. Buna göre bu 
ölçekteki değerlendirme seçenekleri; “1= rakiplerimizden çok kötüyüz, 2= 
rakiplerimizden kötüyüz, 3= rakiplerimizden ne iyiyiz ne kötüyüz, 4= rakiplerimizden 
iyiyiz, 5= rakiplerimizden çok iyiyiz”, şeklinde belirlenmiştir.  

Araştırma verileri, SPSS 20.0 for Windows istatistik paket programı yardımıyla 
analiz edilmiştir. Katılımcıların demografik özelliklerini belirleyebilmek için 
betimleyici istatistiklerden faydalanılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeklerin 
güvenilirliklerini test etmek için Cronbach’s Alpha katsayıları hesaplanmıştır. Yapı 
geçerliliği için, faktör analizi yapılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki 
ilişkileri test etmek için ise, korelâsyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi 
tekniklerinden yararlanılmıştır.  

4. Bulgular 
4.1. Demografik Bulgular 
Katılımcıların demografik özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Örneklemi oluşturan 

işletmelerin 27’si (% 67,5) dört yıldızlı, 13’ü (% 32,5) ise beş yıldızlı otellerden 
oluşmaktadır. Bu otellerin 17’si (% 44,7) bağımsız, 21’i (% 55,3) ise zincir işletme 
statüsündedir. Anketi dolduran yöneticilerin büyük bir çoğunluğu (% 77,5) departman 
müdürleridir. Bunu genel müdür yardımcıları (% 12,5) izlemektedir. Yöneticilerin 
eğitim durumuna göre dağılımında lisans mezunlarının ağırlığı (% 64,1) göze 
çarpmaktadır. Bu seçeneği, önlisans mezunları (% 30,8) takip etmektedir. Yöneticilerin 
yaşlarına göre dağılımında ise 25 – 35 (% 52,5) ve 35 – 44 yaş arası (% 42,5) 
seçenekleri ön plana çıkmaktadır. Yöneticilerin büyük çoğunluğu (% 73) erkeklerden 
oluşmaktadır. 
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4.2. Güvenilirlik Analizi ve Betimleyici İstatistikler 
Araştırmada kullanılan ölçeklerin güvenilirliklerinin değerlendirilmesinde 

Cronbach’s Alpha testinden yararlanılmıştır (Tablo 1). Kalaycı (2006: 405), 0 ile 1 
arasında değer alan alfa katsayısına bağlı olarak ölçeğin güvenirliğinin şu şekilde 
yorumlanabileceğini belirtmektedir: 0,00 ≤ α < 0,40 ise ölçek güvenilir değildir; 0,40 ≤ 
α < 0,60 ise ölçeğin güvenilirliği düşük; 0,60 ≤ α < 0,80 ise ölçek oldukça güvenilir ve 
0,80 ≤ α < 1,00 ise ölçek yüksek derecede güvenilirdir.  

Tablo 1: Güvenilirlik Değerleri 
Ölçekler Önerme Sayısı Cronbach’s Alpha (α) 

Değerleri 
Pazar Yönlülük 15 0,813 

İnovasyon Yönlülük 6 0,863 
Firma Performansı 12 0,865 

Tüm Değişkenler İçin Alfa (α) 33 0,896 

Pazar yönlülük ölçeğinin güvenilirlik katsayısı, ilk hesaplamada 0,813 olarak 
bulunmuştur. Bu aşamada, ölçeğin madde – bütün (Item – Total)  korelâsyonlarına 
bakılmış ve 0,347 ile 0,607 arasında değerler aldıkları görülmüştür. Madde ile bütün 
arasındaki korelâsyon katsayılarının 0,250’nin üzerinde olması ve negatif olmaması 
nedeniyle, ölçeğin toplanabilirlik özelliği bozulmamıştır (Kalaycı, 2006: 412). 
Dolayısıyla pazar yönlülük ölçeğinden herhangi bir maddenin çıkarılmasına gerek 
kalmamıştır. Hamşıoğlu’nun (2011) Narver ve Slater’in (1990) pazar yönlülük ölçeğini 
kullanarak Türkiye’deki ilaç işletmeleri üzerinde yapmış olduğu araştırmada, ölçeğin 
güvenilirlik değeri 0,936 olarak belirlenmiştir. Otel işletmeleri ekseninde yürütülen bu 
araştırmada da pazar yönlülük ölçeğinin, Hamşıoğlu’nun (2011) yapmış olduğu 
araştırmayla benzerlik gösterdiği ve yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 

Bir sonraki aşamada, inovasyon yönlülük ölçeği ele alınmıştır. Bu ölçeğin 
güvenilirlik katsayısı, ilk hesaplamada 0,863 olarak bulunmuştur. Benzer şekilde 
ölçeğin madde – bütün (Item – Total)  korelâsyonlarına bakılmış ve 0,609 ile 0,732 
arasında değerler aldıkları görülmüştür. Dolayısıyla bu ölçekten de herhangi bir 
maddenin çıkarılmasına gerek kalmamıştır. İnovasyon yönlülük ölçeğinin de yüksek 
derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 

Son olarak ise, firma performansı ölçeği incelenmiştir. Bu ölçeğin güvenilirlik 
katsayısı, ilk hesaplamada 0,865 olarak bulunmuştur. Ölçeğin madde – bütün (Item – 
Total) korelâsyon değerleri 0,436 ile 0,692 arasında değişmektedir. Bu nedenle bu 
ölçekten de herhangi bir madde çıkarılmamıştır. Diğer iki ölçeğe paralel olarak, firma 
performansı ölçeğinin de yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir. 

Her bir ölçeğe yönelik olarak oluşan yanıtların ağırlıklı aritmetik ortalama ve 
standart sapma değerleri ise, Tablo 2’deki gibidir. 

Tablo 2: Ölçeklere İlişkin Betimleyici İstatistikler 
Ölçekler Ağırlıklı Aritmetik 

Ortalama 
Ağırlıklı Standart Sapma 

Pazar Yönlülük 4,33 0,763 
İnovasyon Yönlülük 4,14 0,868 
Firma Performansı 4,16 0,736 
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Tablo 2’de görüldüğü gibi, ölçeklere ilişkin yanıtlar oldukça olumlu yöndedir. 
Yöneticiler her üç ölçeği de olumlu biçimde değerlendirmişlerdir. Buradan, araştırma 
kapsamındaki otel yöneticilerinin, işletmelerini pazar yönlü ve yenilikçi olarak 
gördükleri anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, yöneticilerin firma performansı ölçeği ile 
ilgili algıları, rakiplerinden daha iyi olduğu yönündedir.  

4.3. Faktör Analizi 
Araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğini incelemek için, faktör analizi 

uygulanmıştır. Faktör analizi, sosyal bilimler yazınında ölçeklerin yapı geçerliliğini 
sınamada sıkça kullanılan bir yöntemdir (Özutku ve Çetinkaya, 2012: 357). Öncelikle, 
ölçeklere faktör analizi uygulanıp uygulanamayacağını (diğer bir ifadeyle veri setinin 
faktör analizi için uygun olup olmadığını) test etmek için, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) 
değerine ve küresellik (Bartlett’s Test) derecesine bakılmıştır (Tablo 3). KMO değerinin 
0,5’ten büyük olması, veri setinin faktör analizi için uygunluğunu göstermektedir 
(Kalaycı, 2006: 327).  

Tablo 3: KMO ve Bartlett Testi 
Ölçekler KMO Değerleri Bartlett Testi Sonuçları 

Pazar Yönlülük 0,709 X²: 212,266, df: 105 ve p< ,000 
İnovasyon Yönlülük 0,800 X²: 102,023, df: 15 ve p< ,000 
Firma Performansı 0,629 X²: 216,170, df: 66 ve p< ,000 

Tablo 3’te görüldüğü gibi, her üç ölçek için de değerler, arzu edilen düzeylerdedir. 
Diğer bir ifadeyle, her bir ölçek için elde edilen 0,50’nin üzerindeki KMO değeri ve 
küresellik derecesinin uygunluğu, örneklemin yeterliliğini ve araştırma verilerinden 
anlamlı faktörler elde edilebileceğini göstermektedir. 

Pazar Yönlülük Ölçeği: İlk olarak pazar yönlülük ölçeği ele alınmıştır. Otel 
yöneticilerinden toplanan veriler üzerinde temel bileşenler analizi ve varimax döndürme 
yöntemi kullanılarak faktör analizi yapılmış ve pazar yönlülük ölçeğinin boyutları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Uygun faktör sayısı belirlenirken özdeğeri 1’den büyük 
olanlar seçilmiştir. Çözümlemelerde ,500’ün altında faktör yüküne sahip önermelerin 
analizden çıkarılması ve daha sonra da varimax döndürme yönteminin uygulanması 
görüşü benimsenmiştir. Böyle bir uygulama, hem KMO değerini hem de açıklanan 
varyans oranını yükseltmektedir (Kalaycı, 2006: 328-329). Benzer şekilde Hattie de 
(1985’ten aktaran Aydın vd., 2011: 92), her bir faktörde, faktör yükü ,500’den daha 
düşük olan maddelerin ve birden fazla faktörde nitelik yükü ,500 ve üstü olan 
sonuçların elimine edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Yapılan ilk faktör analizinde, 
faktör yükü ,500’ün altında olan hiçbir önermeye rastlanılmamış ve özdeğeri 1’in 
üzerinde üç boyut elde edilmiştir. Ancak, ölçekteki bir maddenin nitelik yükü birden 
fazla faktörde ,500’ün üzerinde değer almıştır. Bir madde için ise, çapraz yükleme söz 
konusudur. Bu nedenle bu 2 madde analiz dışı bırakılmıştır. Kalan 13 maddeye yeniden 
faktör analizi uygulanmıştır. Yapılan bu ikinci analiz sonucunda ise, bir maddenin 
rotasyon sonrası faktör yükünün ,500’ün altında değer aldığı tespit edilmiştir. Bu 
nedenle söz konusu madde de ölçekten çıkarılmıştır. Yapılan üçüncü faktör analizi 
sonucunda yükleme değeri ,500’ün ve özdeğeri 1’in üzerinde, toplam varyansın % 
60,669’unu açıklayan, 12 maddeli anlamlı 3 faktör elde edilmiştir (Tablo 4). 
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Tablo 4: Pazar Yönlülük Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 
Faktörler Yük  Özdeğer Varyans 

% 
X  α 

1. Müşteri Yönlülük ( 6 madde)  4,250 35,417 4,7083 ,772 
İşletmemiz, satış sonrası hizmeti en iyi şekilde 
vermeye çalışır. 

,832     

İşletmemiz, müşteri ihtiyaçlarını anlamak için 
sürekli bilgi toplar. 

,727     

İşletmemiz, müşteri memnuniyetini sürekli ölçer. ,658     
İşletmemiz, müşteri değeri yaratmak için sürekli 
çalışır. 

,585     

İşletmemiz, müşteri bağlılığı sağlamak için çaba 
sarf eder. 

,583     

İşletmemiz, müşteri memnuniyeti hedefini yerine 
getirmek için çaba sarf eder. 

,549     

2. Rakip Yönlülük (3 madde)  1,748 14,564 3,7730 ,768 
İşletmemizde, rakiplerin eylemlerine hızla cevap 
verilir. 

,873     

Satış elemanlarımız, rakiplerle ilgili bilgileri 
paylaşırlar. 

,824     

İşletmemizde üst yöneticiler, rakiplerin 
stratejilerini sürekli tartışırlar. 

,707     

3. Fonksiyonlar Arası Koordinasyon (3 madde)  1,283 10,688 4,5166 ,625 
İşletmemiz, stratejilerinde entegrasyon / 
bütünleşme sağlar. 

,851     

İşletmemizde kaynaklar, birimler arasında 
paylaşılır. 

,720     

İşletmemizde tüm birimler, müşteri değeri 
yaratmaya katkıda bulunurlar. 

,633     

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 60,669 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği: ,691; Bartlett’s küresellik testi: X2: 164,112, s.d. 66, p ,000;  

Genel ortalama: 4,4266; Ölçeğin tamamı için Alpha: ,794 
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum 

Tablo 4’e göre, pazar yönlülük ölçeğini en yüksek varyansla açıklayan (% 35,417) 
birinci faktör, 6 maddeden oluşmaktadır. Bu faktörde, müşteri yönlülük ile ilgili 
önermeler bir araya gelmiştir. Faktördeki temel değişken, “İşletmenin, satış sonrası 
hizmeti en iyi şekilde vermeye çalışmasıdır” (,832). İkinci faktör, rakip yönlülük ile 
ilgilidir ve varyansın % 14,564’ünü açıklamaktadır. 3 maddeden oluşan bu faktördeki 
temel değişken, “İşletmenin, rakiplerin eylemlerine hızla cevap verebilmesidir” (,873). 
Üçüncü ve son faktörün varyansı açıklama oranı ise % 10,688’dir ve bu faktör de 3 
maddeden oluşmaktadır. Faktör, fonksiyonlar arası koordinasyon ile ilgilidir. Faktördeki 
temel değişken, “İşletmenin, izlemiş olduğu stratejilerinde bütünleşme 
sağlayabilmesidir” (,851). Neticede pazar yönlülük ölçeği; müşteri yönlülük, rakip 
yönlülük ve fonksiyonlar arası koordinasyon olmak üzere 3 boyut ile açıklanmıştır. 
Ölçeğin tamamı için  alfa değeri ,794 olarak hesaplanmıştır. Bununla birlikte her bir 
boyutun güvenilirlik değerlerine bakıldığında, ilk iki faktörün alfa katsayılarının sosyal 
bilimler yazınında aranan en düşük alt sınırdan (0,70) büyük olduğu; üçüncü faktörün 
alfa katsayısının ise ,625 olarak gerçekleştiği görülmektedir. Ancak bazı yazarlar 
(Ergün, 2003: 144), 0,60 ve üzerindeki alfa katsayısının da kabul edilebilir olduğunu 
belirtmektedir. Bu nedenle, pazar yönlülük ile ilgili faktör boyutlarının iç tutarlılık 
sağladıkları söylenebilir. Öte yandan faktör ortalamaları büyükten küçüğe doğru 
sıralandığında; “müşteri yönlülük” (ortalama: 4,70), “fonksiyonlar arası koordinasyon” 
(ortalama: 4,51) ve “rakip yönlülük” (ortalama: 3,77) şeklinde bir görünüm ortaya 
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çıkmaktadır. Bu bağlamda, araştırma kapsamındaki otel yöneticilerinin, işletmelerini 
özellikle müşteri yönlü olarak algıladıkları ve işletme fonksiyonları arasında eşgüdüm 
sağladıkları anlaşılmaktadır. Ölçeğin genel aritmetik ortalamasının 4,42 olması ise, 
araştırma kapsamındaki otel yöneticilerinin işletmelerini pazar yönlü olarak 
betimlediklerinin bir göstergesidir. 

İnovasyon Yönlülük Ölçeği: İnovasyon yönlülük ölçeği ile ilgili olarak yapılan 
faktör analizinde, özdeğeri 1’den büyük, varyansın % 59,778’ini açıklayan ve 6 
maddeden oluşan tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir (Tablo 5). Faktördeki maddeler 
,728 ile ,829 arasında yük değerleri almıştır. KMO değeri (,800) ve küresellik derecesi 
(p<,000), veri setinin faktör analizine uygun olduğunu göstermektedir.  

Tablo 5: İnovasyon Yönlülük Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 
Faktör Yük  Özdeğer Varyans 

% 
X  α 

1. İnovasyon Yönlülük ( 6 madde)  3,587 59,778 4,1463 ,863 
İşletmemiz, yeni ürün/hizmet geliştirme 
konusuna çok önem verir. 

,829     

İşletmemiz, sıklıkla yeni fikirler dener ve 
bunları hayata geçirmeye çalışır. 

,790     

İşletmemiz, yeni yöntemlerin bulunmasında 
oldukça yaratıcıdır. 

,784     

İşletmemizde, yeni ürün/hizmet geliştirebilmek 
için yeterli ölçüde harcama yapılır. 

,766     

İşletmemizde, işlerin daha iyi yapılabilmesi için 
sürekli olarak yeni yollar aranır. 

,738     

İşletmemizde, yenilik çok riskli görülmez ve 
yeniliğe karşı konulmaz. 

,728     

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 59,778 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği: ,800; Bartlett’s küresellik testi: X2: 102,023, s.d. 15, p ,000;  

Genel ortalama: 4,1463; Ölçeğin tamamı için Alpha: ,863 
Yanıt kategorileri: 1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle katılıyorum 

Tablo 5’te görüldüğü gibi, 6 maddeden oluşan inovasyon yönlülük ölçeğindeki 
temel değişken, “İşletmenin, yeni ürün / hizmet geliştirme konusuna çok önem 
vermesidir” (,829). Alfa değeri (,863), inovasyon yönlülük faktörünün iç tutarlılığı 
sağladığını göstermektedir. Faktörün ağırlıklı aritmetik ortalamasına bakılarak 
(ortalama: 4,14), otel yöneticilerinin, işletmelerini inovasyon yönlü olarak 
betimledikleri söylenebilir.  

Firma Performansı Ölçeği: Firma performansı ölçeği ile ilgili olarak yapılan 
faktör analizinde ise, özdeğeri 1’den büyük, varyansın % 42,177’sini açıklayan, 12 
maddeli ve tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir (Tablo 6). Faktördeki maddelerin 
yüklenme değerleri ,500 ile ,765 arasında değişmektedir. KMO değeri (,629) ve 
küresellik derecesi (p<,000), veri setinin faktör analizine uygun olduğunu 
göstermektedir.  
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Tablo 6: Firma Performansı Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 
Faktör Yük  Özdeğer Varyans 

% 
X  α 

1. Firma Performansı ( 12 madde)  5,061 42,177 4,1666 ,865 
Rakiplere göre işletmenizin tedarikçilerle ilişkileri 
(tedarikçileri memnun etme düzeyi) 

,765     

Rakiplere göre işletmenizin satışları ,758     
Rakiplere göre işletmenizin verimliliği ,738     
Rakiplere göre işletmenizin pazar payı ,685     
Rakiplere göre işletmenizde çalışanların 
(işgörenlerin) iş memnuniyeti düzeyi 

,684     

Rakiplere göre işletmenizin amaçlarına ulaşma düzeyi ,638     
Rakiplere göre işletmenizin kârlılığı ,634     
Rakiplere göre işletmenizin itibarı ve imajı ,628     
Rakiplere göre işletmenizin ortalama doluluk oranı ,601     
Rakiplere göre işletmenizin yeni ürün/hizmet 
geliştirme başarısı 

,551     

Rakiplere göre işletmenizin ürünlerinin/hizmetlerinin 
kalitesi 

,549     

Rakiplere göre müşteri memnuniyeti sağlamadaki 
durumunuz 

,500     

Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. Açıklanan toplam varyans: % 42,177 
Kaiser-Meyer-Olkin örneklem yeterliliği: ,629; Bartlett’s küresellik testi: X2: 216,170, s.d. 66, p ,000;  

Genel ortalama: 4,1666; Ölçeğin tamamı için Alpha: ,865 
Yanıt kategorileri: 1: Rakiplerimizden çok kötüyüz, 2: Rakiplerimizden kötüyüz, 3: Rakiplerimizden ne iyiyiz ne kötüyüz, 4: 

Rakiplerimizden iyiyiz, 5: Rakiplerimizden çok iyiyiz 

Tablo 6’da görüldüğü gibi, firma performansı ölçeğindeki temel değişken, 
“Rakiplere göre işletmenin tedarikçilerle ilişkileri ile ilgilidir” (,765). Alfa değeri (,865), 
ölçeğin yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir. Ölçeğin ağırlıklı aritmetik 
ortalamasına bakılarak (ortalama: 4,16), otel yöneticilerinin, firma performanslarını 
rakiplerinden daha iyi olarak algıladıkları anlaşılmaktadır. 

4.4. Korelâsyon Analizi 
Değişkenler arasındaki ilişkileri incelemek amacıyla Pearson korelâsyon 

katsayıları hesaplanmıştır (Tablo 7). Korelâsyon katsayısı -1 işe +1 arasında bir değer 
alır. Sıfıra yakın değerler düşük korelâsyona işaret ederken; 1’e yakın değerler yüksek 
korelâsyonu betimler. Genelde 0,70’ten büyük değer güçlü, 0,70 – 0,30 arası değer orta 
ve 0,30’dan küçük bir değer ise zayıf bir ilişki olarak yorumlanır (Demir, 2012: 72).  

Tablo 7: Değişkenlere Ait Korelâsyon Katsayıları 

Değişkenler 1 2 3 
(1) Pazar Yönlülük 1,000   
(2) İnovasyon Yönlülük ,419** 

(0,009) 
1,000  

(3) Firma Performansı ,347* 
(0,030) 

,434** 
(0,006) 

1,000 

** Katsayı p < 0,01 düzeyinde anlamlı (çift yönlü) * Katsayı p < 0,05 düzeyinde anlamlı (çift yönlü)        

Tablo 7’deki korelasyon katsayılarına bakıldığında, tüm değişkenler arasında 
p<0,01 ve p<0,05 anlamlılık düzeylerinde pozitif yönlü ilişkiler olduğu görülmektedir. 
Pazar yönlülük ve inovasyon yönlülük arasında orta seviyede (r= 0,419, p<0,01) bir 
ilişki söz konusudur. Pazar yönlülük, firma performansı ile de orta seviyede (r= 0,347, 
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p<0,05) bir ilişki içindedir. İnovasyon yönlülük ve firma performansı arasındaki 
ilişkinin gücü de orta düzeydedir (r= 0,434, p<0,01).  

4.5. Hipotez Testleri 
Araştırmanın modelinde ortaya konan ilişkileri test etmek amacıyla basit doğrusal 

regresyon analizi yapılmıştır. Basit regresyon analizi, aralarında mantıksal ilişki olduğu 
düşünülen değişkenlerden birinin (bağımsız değişken) diğeri (bağımlı değişken) 
üzerinde yol açtığı değişimin hesaplanmasıdır (Demir, 2012: 77). Bu bağlamda, ilk 
olarak pazar yönlülük ve firma performansı arasındaki ilişki ele alınmıştır (Tablo 8). 

Tablo 8: Pazar Yönlülük ve Firma Performansı Arasındaki İlişki 

Bağımlı Değişken: Firma Performansı 
Bağımsız Değişken Standart Beta Katsayısı (ß) Anlamlılık (p) 
Pazar Yönlülük ,347 ,030* 
R²= ,120 
Düzeltilmiş R²= ,097 
F değeri= 5,068 

*p < 0,05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 8’de görüldüğü gibi, pazar yönlülük faktörünün firma performansını 
anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir (ß= 0,347, t= 2,251, p<0,05). 
Düzeltilmiş R² değeri 0,097 olarak bulunmuştur. Bu değer biraz düşük olarak 
değerlendirilebilir. Zira firma performansındaki değişimin ancak % 9,7’sinin pazar 
yönlülük tarafından açıklandığı görülmektedir. Bu durum, firma performansını 
etkileyen başka değişkenlerin de var olabileceğini akla getirmektedir. Fakat ilişkinin 
varlığı, bu yönde oluşturulan hipotezin kabul edilmesini gerektirmektedir. Bu bağlamda, 
pazar yönlülük faktörünün firma performansının bir belirleyicisi olduğu ifade edilebilir. 
Neticede H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Bir sonraki aşamada, pazar yönlülüğün boyutları ile firma performansı arasındaki 
ilişkiler ele alınmıştır. İncelenen ilk ilişki, müşteri yönlülük boyutu ile ilgilidir (Tablo 
9). 

Tablo 9: Müşteri Yönlülük ve Firma Performansı Arasındaki İlişki 

Bağımlı Değişken: Firma Performansı 
Bağımsız Değişken Standart Beta Katsayısı (ß) Anlamlılık (p) 
Müşteri Yönlülük ,375 ,017* 
R²= ,141 
Düzeltilmiş R²= ,118 
F değeri= 6,219 

*p < 0,05 düzeyinde anlamlı 

Tablo 9’da görüldüğü gibi, müşteri yönlülük boyutunun firma performansını 
anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir (ß= 0,375, t= 2,494, p<0,05). 
Düzeltilmiş R² değeri 0,118 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla firma performansındaki 
değişimin % 11,8’inin müşteri yönlülük tarafından açıklandığı söylenebilir. Bu 
bağlamda, müşteri yönlülük boyutunun firma performansının bir belirleyicisi olduğu 
ifade edilebilir. 

Bir sonraki aşamada, rakip yönlülük ile firma performansı arasındaki ilişki 
incelenmiştir. Ancak bu iki değişken arasında p<0,05 anlamlılık düzeyinde herhangi bir 
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ilişki bulunamamıştır (Düzeltilmiş R²= 0,007, p= 0,271 > 0,050). Benzer durum, pazar 
yönlülüğün diğer bir boyutu olan fonksiyonlar arası koordinasyon ile firma performansı 
arasındaki ilişki için de geçerlidir (Düzeltilmiş R²= 0,067, p= 0,058 > 0,050). 
Dolayısıyla müşteri yönlülük dışındaki diğer boyutların firma performansı üzerinde 
anlamlı herhangi bir etkisine rastlanamamıştır.  

Diğer bir aşamada, inovasyon yönlülük ile firma performansı arasındaki ilişki 
incelenmiştir (Tablo 10). 

Tablo 10: İnovasyon Yönlülük ve Firma Performansı Arasındaki İlişki 
Bağımlı Değişken: Firma Performansı 
Bağımsız Değişken Standart Beta Katsayısı (ß) Anlamlılık (p) 
İnovasyon Yönlülük ,434 ,006** 
R²= ,188 
Düzeltilmiş R²= ,166 
F değeri= 8,576 

**p < 0,01 düzeyinde anlamlı 

Tablo 10’da da görüldüğü gibi, inovasyon yönlülük faktörünün de firma 
performansını anlamlı ve pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir (ß= 0,434, t= 2,929, 
p<0,01). Düzeltilmiş R² değeri 0,166 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla firma 
performansındaki değişimin % 16,6’sının inovasyon yönlülük tarafından açıklandığı 
görülmektedir. Bu bağlamda, inovasyon yönlülük faktörünün de firma performansının 
bir belirleyicisi olduğu ifade edilebilir. Neticede H2 hipotezi kabul edilmiştir. 

İncelenen son ilişki, pazar yönlülük ve inovasyon yönlülük arasındaki ilişki ile 
ilgilidir (Tablo 11). 

Tablo 11: Pazar Yönlülük ve İnovasyon Yönlülük Arasındaki İlişki 
Bağımlı Değişken: İnovasyon Yönlülük 
Bağımsız Değişken Standart Beta Katsayısı (ß) Anlamlılık (p) 
Pazar Yönlülük ,419 ,009** 
R²= ,175 
Düzeltilmiş R²= ,153 
F değeri= 7,662 

**p < 0,01 düzeyinde anlamlı 

Tablo 11’de de görüldüğü gibi pazar yönlülüğün, inovasyon yönlülüğü anlamlı ve 
pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir (ß= 0,419, t= 2,768, p < 0,01). Düzeltilmiş R² 
değeri 0,153 olarak bulunmuştur. Dolayısıyla inovasyon yönlülükteki değişimin % 
15,3’ünün pazar yönlülük tarafından açıklandığı görülmektedir. Bu bağlamda pazar 
yönlülüğün, inovasyon yönlülüğün bir belirleyicisi olduğu ifade edilebilir. Neticede H3 

hipotezi kabul edilmiştir. 

4.6. Demografik Değişkenler İle Pazar Yönlülük, İnovasyon Yönlülük ve 
Firma Performansı Ölçekleri Arasındaki İlişkiler 

Pazar yönlülük, inovasyon yönlülük ve firma performansı ölçeklerine verilen 
yanıtların, katılımcıların bazı demografik özelliklerine göre farklılık gösterip 
göstermediğini incelemek için bağımsız örneklem t-testi yapılmıştır. İlk olarak 
işletmenin sınıfı ile ilgili değişken ele alınmıştır. Bu değişken ile pazar yönlülük faktörü 
arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır (t= -2,005, p= 0,052 > 
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0,050). İşletmenin sınıfı ile inovasyon yönlülük faktörü arasında ise anlamlı bir fark 
bulunmuştur (t= -2,389, p= 0,022 < 0,050). Buna göre beş yıldızlı otel işletmelerinin 
( X = 26,69) dört yıldızlı otel işletmelerine göre ( X = 24,00) inovasyon yönlülük 
faktörünü daha olumlu değerlendirdikleri anlaşılmaktadır. Buradan, beş yıldızlı otel 
yöneticilerinin kendilerini daha fazla inovasyon yönlü algıladıkları söylenebilir. 
İşletmenin sınıfı ile firma performansı faktörü arasında ise istatistiksel olarak anlamlı 
bir fark bulunamamıştır (t= -,175, p= 0,862 > 0,050). 

Bir sonraki aşamada, işletmenin statüsü ile ilgili değişken ele alınmıştır. Bu 
değişken ile pazar yönlülük faktörü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 
bulunmuştur (t= -2,634, p= 0,012 < 0,050). Zincir otellerin ( X = 55,23) bağımsız 
otellere ( X = 51,37)  göre kendilerini daha fazla pazar yönlü algıladıkları görülmektedir. 
İşletmenin statüsü ile inovasyon yönlülük (t= -1,633, p= 0,111 > 0,050) ve firma 
performansı (t= -,302, p= 0,764 > 0,050) faktörleri arasında ise istatistiksel açıdan 
anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

Ele alınan diğer bir demografik değişken, cinsiyettir. Bu değişken ile pazar 
yönlülük (t= -,233, p= 0,8817 > 0,050), inovasyon yönlülük (t= -,287, p= 0,776 > 0,050) 
ve firma performansı (t= -1,955, p= 0,059 > 0,050) faktörleri arasında istatistiksel 
olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır.  

5. Sonuç ve Tartışma 
 İlgili yazında pazar yönlülük ve inovasyon yönlülük ile firma performansı 
arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler olduğunu ortaya koyan çok sayıda araştırma 
bulunmaktadır (Narver ve Slater, 1990; Naktiyok, 2003; Kara vd., 2005; Hou, 2008; 
Karahan ve Özçiftçi, 2008; Wang, 2011; Walsh vd., 2011; Suliyanto ve Rahap, 2012; 
Oflazoğlu ve Koçak, 2012 ve Tung, 2012). Ayrıca pazar yönlülük ile inovasyon 
yönlülük arasında da pozitif yönlü ilişkileri ortaya koyan birçok araştırmaya 
rastlanmaktadır (Akbaba, 2005; Cengiz vd., 2005; Çalıpınar, 2007; Mohr ve Sarin, 
2009; Bulut vd., 2009; Jimenez-Zargo vd., 2011; Oflazoğlu ve Koçak, 2012; Tung, 
2012 ve Erdil vd., 2013). Ancak önceki araştırmalarda, genellikle otelcilik dışındaki 
sektörlere odaklanıldığı dikkati çekmektedir. Dolayısıyla bu araştırmada, söz konusu 
olgular arasındaki ilişkilerin otel işletmeleri perspektifinden incelenmesi hedeflenmiştir. 
 Bulgulara göre, otel yöneticilerinin işletmelerini güçlü bir şekilde pazar yönlü 
olarak algıladıkları saptanmıştır. Pazar yönlülüğün boyutlarına ilişkin algılarda; müşteri 
yönlük birinci derecede, işletme işlevleri arasındaki eşgüdüm ikinci derecede ve rakip 
yönlülük ise üçüncü derecede etkili faktörlerdir. 
 Öte yandan araştırma kapsamındaki otel yöneticileri, işletmelerini inovasyon 
yönlü olarak algılamakta ( X = 4,1463) ve işletmelerinin performansını rakiplerinden 
daha yüksek görmektedirler ( X = 4,1666).  

 Araştırmada pazar yönlülük, inovasyon yönlülük ve firma performansı arasındaki 
ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan korelâsyon analizinde, her üç değişken arasındaki 
ilişkinin pozitif yönlü olduğu belirlenmiştir. En güçlü ilişki inovasyon yönlülük ile 
firma performansı arasında (r = 0,434), ikinci derecede güçlü ilişki pazar yönlülük ile 
inovasyon yönlülük arasında (r = 0,419) ve en zayıf ilişki ise pazar yönlülük ile firma 
performansı arasındadır (r = 0,347). Elde edilen bu değerler, istatistiksel açıdan 
değişkenler arasındaki ilişki derecesinin orta seviyede olduğuna işaret etmektedir.  
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 Araştırmada değişkenler arasındaki ilişkileri test etmek amacıyla regresyon analizi 
yapılmıştır. Bu analiz sonucunda, araştırma modelinde ortaya konan tüm değişkenler 
arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler tespit edilmiştir. En güçlü ilişki, inovasyon 
yönlülük ve firma performansı faktörleri arasındadır (ß= 0,434). Bunu pazar yönlülük 
ve inovasyon yönlülük arasındaki ilişki takip etmektedir (ß= 0,419). Pazar yönlülüğün 
firma performansı üzerindeki etkisi de yine pozitiftir (ß= 0,375). Ancak pazar 
yönlülüğün boyutlarından müşteri yönlülük ile firma performansı arasında anlamlı ve 
pozitif bir ilişki bulunurken; pazar yönlülüğün diğer boyutları ile firma performansı 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. 

 Araştırma elde edilen bu sonuçlar, Jimenez-Zarco ve arkadaşlarının (2011: 348) 
yapmış oldukları araştırmadan elde ettikleri inovasyon ile pazar yönlülük, müşteri 
yönlülük ve işletme işlevleri koordinasyonu arasındaki pozitif yönlü ilişkileri içeren 
bulgular ile örtüşmektedir. 

 Araştırmada beş yıldızlı otellerdeki yöneticilerin ( X = 26,69) dört yıldızlı otel 
işletmelerine göre ( X = 24,00) inovasyon yönlülük faktörünü daha olumlu algıladıkları 
tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle, beş yıldızlı otel yöneticileri kendi işletmelerini daha 
fazla inovasyon yönlü olarak algılamaktadırlar. Bu sonuç, ilgili yazındaki önceki 
çalışmalarda öngörülen inovasyonların otel ölçeği ve kategorisine bağlı olarak artığı 
(Pivcevic ve Petric, 2011) yargısı ile aynı paraleldedir. İşletmelerin ölçeği ile firma 
performansı faktörü arasında ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamaktadır 
(t= -,175, p= 0,862 > 0,050).  

İlgili yazında inovasyonların bağımsız otellere kıyasla zincire bağlı otellerde daha 
fazla olduğu belirtilmektedir (Pivcevic ve Petric, 2011). Bu araştırmada ise, işletmelerin 
statüsü ile inovasyon yönlülük (t= -1,633, p= 0,111 > 0,050) ve firma performansı (t= -
,302, p= 0,764 > 0,050) faktörleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. Bu sonuç, yazındaki öngörüler ile farklılık göstermektedir. Ancak 
araştırmada zincir otellerin ( X = 55,23) bağımsız otellere göre ( X = 51,37)  kendilerini 
daha fazla pazar yönlü algıladıkları belirlenmiştir.  
 Bulgulara göre inovasyon yönlülüğün firma performansı üzerindeki değişimi 
açıklayabilme oranı sadece % 16,6’dır. Bu durumda firma performansını etkileyen (% 
83,4) farklı faktörlerin açıklanmasında yazındaki diğer araştırmaların sonuçlarından 
faydalanılması yararlı olacaktır. İleride bu yönde yapılacak araştırmalarda, çalışanların 
katılımı ile inovasyon harcamalarındaki artışın (Wang, 2011: 73), örgütsel yapı ve 
kültürel yatkınlığın (Walsh vd., 2011), örgütsel bolluğun (Eryılmaz, 2005), firmalar 
arası işbirliğinin (Carson vd., 2003; Weiermair, 2007; Prats vd., 2008) ve ölçeğin 
(Pivcevic ve Petric, 2011) dikkate alınması yazına daha fazla katkı sağlayabilir.  
 Pazar yönlülüğün inovasyon yönlülük üzerindeki değişimi açıklayabilme oranı ise 
% 15,3’tür. Burada açıklanamayan (% 84,7) faktörlerden bir kısmının yazındaki 
araştırma sonuçları doğrultusunda gelecekteki çalışmalarda pazar payı  yüksekliği 
(Cengiz vd., 2005), reklam, patent ve dış ortaklık (Çalıpınar, 2007) gibi değişkenlerle 
açıklanabilme ihtimali bulunmaktadır.   

Firma performansındaki değişimin ise sadece % 9,7’lik kısmı pazar yönlülük 
tarafından açıklanabilmektedir. Pazar yönlülüğün boyutlarından biri olan müşteri 
yönlülüğün firma performansındaki değişimi açıklayabilme oranı ise % 11,8’dir. Bu 
durumda açıklanamayan faktörlerin diğer araştırmaların bulguları doğrultusunda çevre 
faktörü ve yönetici yaklaşımları (Naktiyok, 2003), kalite yönlülük (Hamşıoğlu, 2011), 
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örgütsel bilgi kullanma yeteneği (Suliyanto ve Rahap, 2012), endüstri ve müşteri 
özellikleri (Spillan vd., 2009), üst yönetimin desteği (Jaworski ve Kohli, 1993) ve 
müşteri ilişkileri ile müşteri bilgi yönetimi (Liyun vd., 2008) değişkenleri ile 
açıklanabilmesi muhtemeldir. 

Sınırlılıklar ve Sonraki Araştırmalar İçin Öneriler 
Bu araştırma, Ankara’da faaliyet gösteren büyük ölçekli şehir otelleri ile sınırlıdır. 

İlerideki araştırmalarda sayfiye otellerinin de örnekleme dâhil edilmesi yararlı olabilir. 
Araştırmanın diğer bir kısıtı, örneklemin büyük ölçekli otel işletmelerini kapsamasıdır. 
Sonraki araştırmalarda küçük ölçekli otel işletmeleri örneklemi üzerinde de benzer bir 
çalışma yürütülebilir. Hatta oteller dışındaki diğer turizm işletmeleri de bu örneklemin 
bir parçası haline getirilebilir. 
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Extensive Summary 
1. Introduction 
Today, since the competition between establishments increases gradually and 

environmental conditions continuously change, the success of establishments shall be 
possible by obtaining, keeping and maintaining the competitive advantage. In order to 
obtain and keep competitive advantage (Varinli, 2006: 4), establishments should direct 
their cultures to be market oriented and consistently create higher values for their 
customers (Naktiyok, 2003: 96).  
 When the literature is reviewed, it is observed that particularly the marketing 
concept was defined between the years 1950 and 1980 at the time the first studies 
started on market orientation, the adaptation of the concept or market oriented 
applications at company levels were researched (Hamşıoğlu, 2011: 91). Market 
orientation concept has been subject to management based studies since 1990s, and the 
concept has been particularly developed by researchers such as Narver, Slater, Kohli, 
Jaworski, Shapiro, Desphandee and Farley (İnal and Biçkes, 2006). In this process, two 
basic approaches draw the attention related to market orientation concept. Those are 
behavioural (Kohli and Jaworski, 1990) and cultural (Narver and Slarter, 1990) 
approaches.  

A market oriented firm considers itself as an open system which has a continuous 
relationship with the environment. Thus, it tries to defend itself against the environment. 
As result of that, many establishments may take positive results. One of the most 
important of those results is the increase in firm's performance (Naktiyok, 2003: 98).  
 A large number of researchers studying on market orientation (Narver and Slater, 
1990: 32; Naktiyok, 2003: 98; Kara et al., 2005: 115; Hou, 2008: 1262; Karahan and 
Özçiftçi, 2008: 482; Suliyanto and Rahab, 2012: 139; Oflazoğlu and Koçak, 2012: 120) 
assert that a positive relationship is available between market orientation and firm 
performance. But nonetheless, some researchers (Jaworski and Kohli, 1993: 64; Han et 
al., 1998: 40) assert that the positive relationship between market orientation and 
organizational performance is indirect and based on changes in the market, innovation, 
technological changes, competition environment and environmental conditions.  
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On the other hand, since innovation is a strong weapon for establishments to 
acquire competitive superiority and increase their profits, (Zerenler et al., 2006: 659), 
and since market orientation is associated with the innovative power of establishments, 
(Oflazoğlu and Koçak, 2012: 133) innovations are quite important for the long term 
performances of establishments.  

Development of new technologies, touristic consumers becoming conscious, 
global changing and developed environment consciousness lead to fast and radical 
changes in tourism. Therefore, the chance for a tourism enterprise to accomplish its goal 
of growing and developing and make it sustainable depends mostly on the 
innovativeness of that enterprise. For the establishments which continuously develop 
new production methods, new products, new services, new processes, new marketing 
and new procurement methods, the possibility to achieve their profit goals gets easier. 

According to Çalıpınar (2007: 448), technological sufficiency in the firm, 
autonomy, managerial quality and past innovation experiences support the new 
innovations.  And in the OECD Oslo Manual Guide (2005: 9), it is asserted that product 
and process innovation in the firms develop organizational innovativeness, and 
organizational innovativeness develop the firm's performance.  

In this study; relationships between market orientation, innovation orientation and 
firm performance was reviewed from the perspective of the hotel sector. In the related 
literature, there are market orientation studies available which focus on establishments 
being active in various industries. Likewise, there are plenty of innovation and firm 
performance studies available which focus on establishments in various sectors and 
hotels. But in the related literature, no study could be found dealing with relationships 
between such three cases. Therefore, it is believed that the study shall provide good 
contributions to the related literature. 

2. Methodology 
The aim of this study is to try to determine the relationships between market 

orientation, innovation orientation and firm performance in hotel enterprises. The 
universe of the study consists of four and five star hotels being active in the city of 
Ankara. Before starting to collect data, some of the hotels were visited personally and 
some of them were called by telephone in an attempt to get permission from relevant 
managers to participate the study. As a result, 40 hotel enterprises accepted to 
participate the study. Between the period January - February 2013, the enterprises were 
visited one by one and data were collected from the relevant managers. As result, 40 
hotel enterprises have constituted the database of this study. 

In the study, questionnaire technique was utilised as data collection instrument. 
The questionnaire consists of four parts. In the first part, there are questions about 
demographic characteristics of the participants. In the second part, there is a scale about 
market orientation which consists of 15 propositions. The market orientation scale was 
developed by Narver and Slater (1990), and the study of Hamşıoğlu (2011) was utilised 
for Turkish translation of the scale. In the third part, the innovation scale which consists 
of 6 propositions is available. The innovation scale was developed by Calantone et al. 
(2002), and the studies of Alpkan et al. (2005), Özşahin et al. (2005) and Erdil and 
Kitapçı (2007) were utilised for Turkish translation of the scale. And on the last part of 
the questionnaire, firm performance scale which consists of 12 propositions is available. 
Propositions in this scale were taken from the studies of Zerenler (2005), Akbaba and 
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Erenler (2008), Yıldız (2010) and Altuntaş and Dönmez (2010). In each three scale, five 
point Likert type rating was used. The assessments of scales for market orientation and 
innovation orientation were determined as “1= strongly disagree, 2= disagree, 3= not 
sure, 4= agree, 5= strongly disagree”. In the assessments related to firm performance 
scale, the executives were demanded to compare some performance criteria with 
important competitors in the industry. According to that, the assessment selections were 
determined as “1= we are far worse than our competitors, 2= = we are worse than our 
competitors, 3= = we are neither worse nor better than our competitors, 4= = we are 
better than our competitors, 5= = we are far better than our competitors”.  

The research data has been analysed by the help of SPSS 20.0 for Windows 
statistics package. Descriptive statistics were utilised to determine the demographic 
characteristics of participants. In order to test the reliability of scales used in the study, 
Cronbach’s Alpha coefficients were calculated. For structural validity, factor analysis 
was made. In order to test the relationships between dependent and independent 
variables, correlation analysis and simple linear regression analysis techniques were 
utilised.  

3. Findings and Disscusions 
When the literature is reviewed, it is observed that a positive relationship is 

available between market orientation and innovation orientation, and establishment 
performance (Narver and Slater, 1990; Naktiyok, 2003; Kara et al., 2005; Hou, 2008; 
Karahan and Özçiftçi, 2008; Wang, 2011; Walsh et al., 2011; Suliyanto and Rahap, 
2012; Oflazoğlu and Koçak, 2012; Tung, 2012). Moreover, it is said that there is a 
positive relationship between market orientation and innovation orientation as well 
(Akbaba, 2005; Cengiz et al., 2005; Çalıpınar, 2007; Mohr and Sarin, 2009; Bulut et al., 
2009; Jimenez-Zargo et al., 2011; Oflazoğlu and Koçak, 2012; Tung, 2012; Erdil et al., 
2013). 
 In the study, it was revealed that from the scale that was created to determine the 
market orientation of hotel enterprises, the executives perceived their establishments as 
strongly market oriented.  Among the perceptions concerning the dimensions of market 
orientation, customer orientation is the primary effective factor while coordination 
between establishment functions is secondary and competitor orientation is tertiary.  

 The executives of hotel enterprises taken in the scope of the study perceive their 
establishments as innovative oriented ( X = 4,1463). Moreover, hotel executives 
consider their establishments' performance higher than their competitors ( X = 4,1666).  
 In the study, in correlation analysis which was performed to determine the 
relationship between market orientation, innovation orientation and firm performance, it 
was revealed that the relationship between both three variables was positive oriented. 
The strongest relationship is between innovation orientation and firm performance (r = 
0,434), secondary strongest relationship is between market orientation and innovation 
orientation (r = 0,419), and the weakest relationship is between market orientation and 
firm performance (r = 0,347). These obtained values indicate that the relationship 
degree between variables in terms of statistics is in the middle level.  
 In the study, regression analysis were made in order to test the relationships 
between variables. As result of this analysis, it was revealed that innovation orientation 
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had a positive effect on the firm performance. The effect of innovation orientation on 
market orientation is again positive. 
 The effect of market orientation on firm performance is positive as well, however, 
among the dimensions of market orientation, a significant and positive oriented 
relationship was found between customer orientation and firm performance. Moreover, 
it was concluded that dimensions of competitor orientation and coordination between 
functions, which are among the other dimensions of market orientation, did not effect 
firm performance. From these results, it is understood that the most important factor 
effecting the firm performance of hotel enterprises which are taken in the scope of the 
study was innovation orientation. Another factor effecting the firm performance is the 
customer orientation. In addition, it was concluded that innovation orientation positively 
effected market orientation.  
 These results obtained in that study supports the positive relationships between 
innovation and market orientation, customer orientation and coordination of 
establishment functions which were obtained by Jimenez-Zarco et al. (2011: 348) in 
another study. 
 In the study, it was revealed that five star hotel enterprises consider the innovation 
orientation factor more positively ( X = 26,69) than four star hotel establishments do 
( X = 24,00). In another words, executives of five star hotels perceive their enterprises as 
more innovation oriented. This result is parallel with (Pivcevic and Petric, 2011) 
attitude where the anticipated innovations in the studies of the literature increase based 
on the hotel scale and category. There is no statistically significant difference between 
the scale of the establishments and firm performance (t= -,175, p= 0,862 > 0,050).  

In the literature, it is stated that innovations are more in hotels of a chain 
compared to independent hotels (Pivcevic and Petric, 2011). But in our study, no 
statistically significant difference was found between management status of 
establishments and innovation orientation (t= -1,633, p= 0,111 > 0,050) and firm 
performance (t= -,302, p= 0,764 > 0,050) factors. This result differs with the 
anticipations in the literature. But in our study, it was revealed that chain hotels ( X = 
55,23) perceived themselves as more market oriented than independent hotels ( X = 
51,37).  

 In the study, the rate that innovation orientation is able to explain the change on 
firm performance is only 16.6%. At this point, it would be helpful to utilise the other 
studies in the literature to explain different factors (83.4%) effecting the firm 
performance. For the future studies to be done, it may contribute more to the literature 
when the increase in innovation expenditures (Wang, 2011: 73), organizational structure 
and cultural affinity (Walsh et al., 2011), organizational abundance (Eryılmaz, 2005), 
cooperation between firms (Carson et al., 2003; Weiermair, 2007; Prats et al., 2008) and 
scale (Pivcevic and Petric, 2011) is considered with the participation of employees.  

 In our study, the rate that innovation orientation is able to explain the change on 
market orientation is 15.3%.  Some of the factors which can not be explained here 
(84,7%) are possible to be explained with variables such as big market share (Cengiz et 
al., 2005) advertisement, patent and international partnership (Çalıpınar, 2007) for the 
future studies in accordance with the study results in the literature.  
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In our study, only 9.7 % part of the change in firm performance can be explained 
by market orientation. In the study, the rate that customer orientation which is one of the 
dimensions of market orientation is able to explain the change on firm performance is 
only 11.8%.  At this point, the unexplained factors are possible to be explained by 
environmental factor and managerial approach (Naktiyok, 2003), quality orientation 
(Hamşıoğlu, 2011), the ability to use organizational information (Suliyanto and Rahap, 
2012), industry and customer characteristics (Spillan et al., 2009), support of the 
executives (Jaworski and Kohli, 1993) and customer relations and customer information 
management (Liyun et al., 2008) variables.  
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Abstract 
This study explored the nature of environmental attitudes of travel agents and 

investigated the relationship of educational level and business experience to their views 
on 27 environment related issues that are connected with sustainability. Data were 
collected from 1620 travel agents in Turkey. It was found that considerable numbers of 
travel agents had environmentally friendly views in respect to the factors contributing to 
the environmental problems, outcomes of environmental protection activities, 
importance of environmental criteria and environmental sensitivity of public sector, 
private sector and NGOs. Chi-square analyses to test the two hypotheses did not provide 
support for all 27 items. However, travel agents with higher education and long business 
experience in tourism sector hold generally more sensitive views toward environmental 
issues and sustainable tourism.   

Keywords: Sustainable tourism; travel agents; environmental attitudes; education; 
business experience. 

 

Introduction 
This study investigates the opinions of Turkish travel agents in terms of sustainable 

environmental practices. The basic theoretical framework of the study is based on the concept of 
sustainable tourism that is not a certain type of tourism, but a theoretical approach which is 
based on the conceptual framework of environmental, socio-cultural and economic 
sustainability that (a) encompasses optimal use of environmental resources so that next 
generations will not be negatively affected, (b) respects and conserves cultural heritage and 
traditional values of host communities, (c) contribute to international understanding and 
tolerance, (d) ensure viable, long term economic operations while providing socio-economic 
benefits to parties involved and alleviating poverty. This theoretical paradigm has its roots in the 
development theory of modernization. The World Commission on Environment and 
Development (1987) provides the basic principles of sustainability as "development that 
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to 
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meet their own needs". Hence, the theoretical approach of sustainable tourism is a framework 
of understanding, behaviour and business practice for all parties involved. However, principles 
have no meaning in terms of inducing change in prevailing opinions and practices if 
they are not used or used only for image making or false justification. Significant 
change can only result from genuine recognition of the present and future problems, 
adaptation of sustainable principles and sufficient involvement in environmental actions 
initiated or supported by leading parties such as the tourism sector, governments and 
local and international nongovernmental organizations. Regarding the industrial side of 
the issue, the nature and success of sustainable environmental management in tourism depend 
on the character of organizational structure, managerial opinions, attitudes, commitment, 
responsibilities, policies, daily practices, and procedures and use of resources that lead 
to achieve and maintain specific environmental conditions. Furthermore, the effective co-
operation of all the stakeholders including suppliers, intermediaries, public sector, private 
sector, tourists and NGOs play crucial roles. Regarding travel agents and tour operators, 
their modes of daily practices can enhance or restrict environmental, social, cultural and 
economic impacts. It also means that the nature of daily business practices of travel agents and 
tour operators and determinants of the practices ranging from opinions to personal interests are 
important not only in terms of their contribution to sustainability efforts, but also in terms of 
studying their characters, roles and effects.   

Tourism sector as one of the largest and fastest growing industries in the world 
occupies vital place in local and global sustainability: It grew about 3% in 2011. 
International tourist arrivals grew by nearly 4% in 2011 to 983 million (United Nations 
World Tourism Organization, 2012). Travel & Tourism’s total contribution in 2011 was 
6.3 trillion dollars in GDP, 255 million jobs, 743 billion dollars in investment and 1.2 
trillion dollars in exports. This contribution represented 9% of GDP, 1 in 12 jobs, 5% of 
investment and 5% of exports. Longer-term prospects are even more positive with 
annual growth forecast to be 4% over the ten years to 2022. (World Travel & Tourism 
Council, 2012:11).  According to the Turkish Statistical Institute (2012) in 1994, there 
were 6.670 million visitors, generating revenues of 4.321 million dollars, which had almost 
quadrupled by 2011 to 31.456,76 and an estimated revenue of 17.798 million dollars. 

As the tourism sector continues to grow at fast rate, there is an ever-increasing 
interest in learning the structural character, sustainability of daily practices and 
environmental impacts of the sector. Such interest has been boosted by the experiences 
of negative effects on destinations and danger signals for the future sustainability. Then, 
environmental outcome of tourism sector has formed a part of the global agenda of 
management and sustainability and the need for sustainable tourism and development 
(Torres-Delgado and Palomeque, 2012; Budeanu, 2009).  

Meantime, impacts of travel agents and tour operators on the environment have 
emerged as main topic of long debates (Curtin and Wilkes, 2005; Jackson, 2007; Kasim, 
2007; Seales and Stein, 2012; Erdogan, 2012). Travel agents and tour operators are 
expected to play significant role in the sustainability of environment and tourism sector, 
because (a) they occupy crucial positions in this process, acting as information brokers 
between tourists and tourist destinations, and (b) their businesses are diverse and the 
way in which they manage suppliers depends on the size of business, nature of 
destination, type of product and the character of market. Consequently, all these factors 
influence the extent of practices of sustainability. Since travel agents and tour operators 
are the central link in the distribution/supply chain of the package holiday (Uygur and 
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Turgut, 2012) and since they make the connection between the service providers and 
tourists, their position, buttressed by prevailing economic trends toward horizontal, 
vertical and diagonal integration, market segmentation and globalization, present them 
enormous potential to influence the decisions of tourists and service providers (Baloglu 
and Mangaloglu, 2001; Cavlek, 2002, Seales and Stein, 2012).  They influence business 
operations such as facilities, operational management and strategies, including pricing, 
product policies and promotional activities (Aguilo et al., 2001; Medina-Munoz et al., 
2003). As Trivun et al., point out (2008:175) they “create final product to be offered to 
market, transforming attractions and services into products with tailored personality. 
Specialization in this field of travel has changed the structure of travel industry and 
hospitality”. All these issues, in addition to aggressive competition and prevailing 
policies, create the basis for attributing to them many of the undesirable impacts of 
tourism development and sustainability problems. They are frequently considered 
responsible for the intensive and most often uneven development of tourism and threat 
to sustainability (Bianchi, 2004; Bastakis et al., 2004; Budeanu, 2005; Cavlek, 2002; 
Dodds and Kuehnel, 2010). However, they think/claim that they are not ones which 
cause conspicuous large-scale damage to the environment (Miller, 2001). Probably due 
to such self-perceptions as well as profit maximization motives and managerial 
opinions, they have been fairly slow to respond to the need for environmental 
management.  

The tourism sector has also been increasingly affected by changes taking place in 
environmental laws, issues and practices.  1990s and 2000s have witnessed remarkable 
changes in the business and regulatory environments, which have placed corporate 
social responsibility firmly on the business agenda (Cramer, 2005), and travel agents 
and tour operators are not excluded (Schwartz et al., 2008). Particularly when linked to 
sustainable tourism development, there has been an increasing demand for managerial 
policies and daily practices to be assessed for environmental consequences (Claver-
Cortes et al., 2007; Sigala, 2008). Debates, as well as initiatives, have long been started 
about the environmental responsibilities, protection policies and practices in the 
developed countries, and gradually spread to the developing nations. A growing number 
of studies have dealt with the impacts of tourism development on sustainability and 
environmental quality, including effects related to diminished biodiversity, erosion, 
pollution, degradation of water and other natural resources and human health (Erdogan, 
2009; Kasim, 2007; Seales and Stein, 2012; Sigala, 2008). It is also recognized that the 
important steps towards environmental action are the proper managerial opinions, 
attitudes, formal adoption of a written policy and daily practices based on sustainability.  
A great deal of studies has been devoted to the assessment of environmental opinions, 
attitudes, perceptions and concerns (Bohdanowicz, 2006; Dodd and Kuehnel, 2010; 
Weaver and Lawton, 2004), because opinions, attitudes, perceptions and concerns on 
environment and tourist destinations are important indicators for managerial policies 
that shape their daily practices that are intimately related with environmental protection 
and sustainability. 

Despite the mounting studies, there is a continuing need for research on the 
indicators of sustainability such as sensitivity training of managers and employees, 
proper policy formations and implementations, and assessment of and changes in views 
and practices in the tourism sector all over the world. Environmental views and attitudes 
have been widely assumed to lead to environmentally conscious behaviour. It is 
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generally accepted that opinions and attitudes of travel agents and tour operators affect 
the nature of their own decisions and relations, and consequently effect the natural and 
human environment (Erdogan, 2012). However, research results regarding the 
relationship between views/attitudes and behaviour are inconsistent. While numerous 
research results have provided support for the existence of causal relationship between 
environmental views/attitudes and prevailing practices/environmental behaviours 
(Weaver and Lawton, 2002), others have come up with different results (Bamberg, 
2003; Mohai, 2003). It is generally accepted that those who engage in environmental 
action tend to possess environmental knowledge, awareness, concern and proper 
views/attitudes, but these factors themselves do not always lead to appropriate 
environmental action (Olli et al., 2001; Pelletier et al., 2006), because there are 
situational and personal variables (such as commitment, capacity, self and corporate 
interests, cost and benefit) that affect causal ties (Bamberg, 2003; Iwata, 2004).  

The growth and diversification of tourism market has also resulted in an 
expansion of travel agencies in terms of increasing number of agencies and types of 
services they provide. The role of travel agencies in many countries has changed from 
the traditional reservations job to offering travel and promotion packages for clients, 
and advice and consultancy services for corporations (Alamdari, 2002; Chu, 2001), 
product sourcing, purchasing process management, and accounts payable management 
(Tsai et al., 2005; Uygur and Turgut, 2012). Travel agencies/operators supposedly have 
certain roles compatible with high principles of sustainable tourism: They are expected 
to provide services without causing ecological, social, cultural and economical 
damages. The sector commonly views environmental concerns as both a constraint and 
an opportunity. Travel agents/operators belong to those groups who are responsible for 
policy formulation, communication and the operational management of tourism 
destinations, thus, they are expected to understand the complex interplay of the forces 
that are at work to conserve tourism resources (Herzberg, 2006). 

Development in tourism sector has always been considered as an academic and 
public policy issue in Turkey, too. Turkey has rich natural, historical and cultural 
resources for tourism activities that are steadily increasing in number and scope. 
Besides mass tourism, demand for nature-based tourism, especially botanical tourism, 
highland tourism, rafting, and bird watching have increased in 2000s (Alaeddinoglu and 
Can, 2011; Erdogan, 2009; Kozak and Martin, 2012). Yet, studies in environmental 
practices and performance of tourism agencies in terms of sustainability are rather new 
and limited in quantity and quality in Turkey. That is why there are lots of areas to be 
studied in sustainability issues in Turkey and similar countries. The present study is 
designed to provide new insights to the prevailing issues, add new information to the 
accumulated knowledge and help in closing the gap in the research needs in Turkey. 
Since there is no comprehensive study on the views and practices of travel agents in 
Turkey, we need to know character of their views on environmental issues before we 
engage in constructing relational and causal/inferential study designs. Firstly, we should 
know the views/opinions, attitudes, justifications or rationale behind the daily business 
practices in order to provide any explanation about sustainability. Based on this need for 
knowing, the following research question was put forward: What are the views of the 
travel agents in Turkey about the environment related issues? 

Sustainability can only be achieved through proper industrial practices that are 
outcome of decisions of those managers with certain type of views and education.  The 
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previous studies highlight the importance of education as an important factor related to 
the nature of views and attitudes (Bastakis et al., 2004; Garrigos-Simon, 2008), 
sensitivity to the environment and strategic responses to it in decision-making process 
(Tihanyi et al., 2000) and effective management for survival and growth (Bayraktaroglu 
and Kutanis, 2003; Sullivan, 2000). Character and lack of education are seen as 
significant determinants for reluctance to explore new methods and the poor use of 
knowledge in management (Bastakis et al., 2004).  Besides education, some studies 
focus on the importance of work experience as variable that affects managerial views, 
attitudes, knowledge, decision and success (Garrigos-Simon, 2008; Seibert and 
Kraimer, 2001). Managers acquire the understanding of competencies and strategies 
needed for advancement in business and develop a capacity for better decision making 
and interpretation through education and experience (Herremans et al., 2005; Song et 
al., 2002). Besides education, business experience can increase knowledge of the 
destination and need for environmental protection and sustainable development, 
supportive attitudes towards resource management issues, environmental behavioural 
intentions and philanthropic support of conservation. However, some studies found that 
experience can act against knowledge, change and creativity (Geletkanycz and Black, 
2001; Sullivan, 2000). Based on such accumulated knowledge about the relationship of 
socio-demographic variables to self-identified positions on environmental issues 
(Theodori and Luloff, 2002), the following hypothesis connecting the education and 
business experience with the environment-related views: Education and business 
experience are positively related to the views about environmental issues. Hence, travel 
agents with higher education are expected to hold more sensitive views on 
environmental issues. Similarly, those who have more experience in the sector expected 
to differ in their opinions from those who have less experience, since they have more 
experience and are aware of heightened expectations in environmental practices.  

This study was designed as exploratory research to explore the characteristics of 
views of Turkish travel agents on selected environmental issues and as bivariate 
relational research to test the relationship of education and business experience with the 
views of travel agents. It is designed to make contribution to the accumulated 
knowledge on the subject studied, provide new information to sharpen our 
understanding of the pathways and mechanisms through which well-planned tourism 
activities can build conservation support, improve sector’s and tourists’ connectivity to 
environment and ultimately improve the sustainability of  human race, environment and 
tourism on earth. Because, knowledge on the views and practices of travel agents and 
tour operator can help the interested parties gain insights into the nature of prevailing 
business practices, and thus identify important issues related to policy and strategy 
formulation and developing new capabilities geared towards sustainable tourism.  

Method 
Study Population and Sampling  
In accordance with The Law Concerning Travel Agencies and the Association of 

Travel Agencies (Law no 1618) travel agencies are divided into three groups according 
to the services they provide: Group (A) Agencies offer and perform all services 
specified in Article 1 of the Law. Group (B) agencies sell tickets for international land, 
sea and air transport and tours arranged by (A) group travel agencies. Group (C) 
agencies organize and sell domestic tours for Turkish citizens. Group (B) and (C) 
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agencies can also carry out the services which are entrusted to them by (A) group travel 
agencies (Association of Turkish Travel Agencies, 2012).  Study population was 
comprised of 4602 group (A) agencies that were listed in Association of Turkish Travel 
Agencies web page. Group B agencies legally cannot organize tourism activities, thus, 
these agencies were excluded from the population. The list of travel agencies in the 
Association’s web site was used to determine the sample frame which is 4602. Sample 
size of 1578 was calculated at the .02 confidence interval (margin of error) and .05 
confidence levels. 42 agencies (about 3 % nonresponse, non-access or unavailability 
rate) were added for any unexpected data collection problem. Thus, the sample size was 
comprised of 1620 agencies.  The systematic random sample of 1620 agencies was 
selected from the list of 4602 for the study.  

Measurement and Analysis   
The data collection was performed by means of questionnaire. The content of 

questionnaire was formed according to the aim of study.  It was also was based on a 
comprehensive literature review. It was comprised of 22 closed-ended questions and 
divided into some functional sections: The first section of the questionnaire aimed to 
identify some of the basic characteristics of the travel agencies (agency data) and 
respondents (respondent data). The agency data included (a) age of establishment which 
was measured by the year it was founded; (b) number of branches, number of 
employees and type of (domestic and foreign) tourists served. The respondent data 
included (a) education which was categorized under two groups and (b) business 
experience which was measured by number of years worked as travel agent. The second 
section of the questionnaire was related to the types and extent of tourism service the 
agencies provide. The third section of the questionnaire dealt with the existence of a 
formal written policy on the environment, the number of personnel assigned for the 
environmental practices, membership to NGOs and environmental awards received. The 
fourth section of the questionnaire sought the views of the travel agents on four issues: 
(1) factors contributing environmental problems, (2) probable outcomes of 
environmental protection activities, (3) importance given to environmental management 
criteria in tourism accommodations, and (4) environmental concern of public sector, 
private sector and NGOs. The specific statements were used in order to measure the 
views of the travel agents. Each statement was rated on an ordinal scale. Respondents 
were asked to indicate the extent to which each statement corresponds to their personal 
views by circling the appropriate number on the scale. Regarding the research question, 
frequency distributions were used to explore the views of the travel agents in Turkey 
about the environment related issues. Testing the hypothesis was done by means of chi-
square test since all of the measurements were either categorical or ordinal. Pearson 
product moment correlation (r) was used for the statistical significance at .05 level.      

Findings  
This section was structured according to the research question and hypothesis. 

The first subsection presents findings in order to provide answer to the exploratory 
research question: What are the views of the travel agents in Turkey about the 
environment related issues? The second and third sections introduce findings on the 
relationship of educational and business experience to the views of travel agents 
according to the bivariate hypothesis that posited positive relations with each indicator 
tested.  
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Findings on the Research Question  
Agency: The oldest travel agency in the sample was established in 1939. The 

great majority of agencies (85.2%) were established in 1990s (43.8%) and 2000s 
(41.4%). Only a small percent (12.4%) were older than 20 years. Of all agencies, 55.6% 
have only single office (main office), 72.2% has two, 92.5% has five and 97.2% has ten 
offices. Only 6.7% agencies have over 10 offices operating in different locations. 
Nearly half of the agencies employ less than six persons (45.9%). Three thirds (74.6%) 
employ up to ten and only 10 % employs over 20 persons. Close to one-third (30.4%) of 
the agencies have no person in charge of environmental protection. Although 62.9% 
reported one personnel in charge, in all cases, this is still an additional duty, typically 
for managers, salesperson, technical, administrative or tour staff.  

Travel agents: On the whole, majority of agents were well educated: 2.1% 
primary school, 31.5% secondary school, 3.7% two year vocational school and 62.6% 
college level. Considerable majority of travel agents (24.5% five years and 44.1% six to 
ten years) have been working in the sector not more than 10 years. Only 5% have over 
20 years work experience. 

 Existence of environmental policy: In respect to existence of environmental 
policy, travel agents have very poor record: Of the respondents, 88.3% reported to have 
no environmental programs, 89.9% have no budget allocated for environmental 
protection, 91.6% have no membership to any environmental NGOs and 96.4% have 
received no award for any environmental management.  

On the factors contributing to environmental problems: Findings shown in 
Table 1 demonstrate that majority of respondents think that all seven factors contribute 
to environmental problems to a considerable extent. When ranked according to the 
extent of contribution to the environmental problems, “non-enforcement of 
environmental laws” (75.6%) has the highest contribution as much to very much, 
followed by “Inadequate environmental education” (74.3%).  

Table 1. Views about the factors that contribute to environmental problems 

Factors 
                        Extent of contribution (%) 

     N Very 
little Little Medium Much Very 

much 
Inadequacy of environmental education 1535 2.5 4.7 18.6 33.6 40.7 
Inadequacy of environmental awareness of tourists 1511 10.6 13.9 29.9 28.4 17.2 
Inadequacy of environ. awareness of enterprises 1524 3.0 7.5 27.0 35.1 27.4 
Inadequacy of environmental laws 1522 2.6 5.5 26.3 35.8 29.8 
Non-enforcement of environmental laws 1517 1.7 5.0 19.6 38.3 37.3 
Concern with cost of environmental management  1496 3.1 8.9 26.5 35.2 26.3 
Insensitivity of local administration 1441 2.2 6.0 24.7 36.3 30.8 

 
On the outcomes of environmental protection activities: Most respondents 

agreed that environmental protection activities are important for the future of tourism 
sector (88.6%), do not hinder the development of economy” (72.5%), make positive 
effect on marketing (71.6%) and do not deprive local population of their livelihood 
(66.3%). However, the differences decrease in respect to the statements indicating that 
environmental protection activities “create competitive advantage” (33.0% agree and 
19.6% strongly agree) and “engender financial burdens” (15.3% agree and 9.7% 
strongly agree) (Table 2). 
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Table 2. Views on the outcome of environmental protection activities 
Statements 
 

                 Distribution of responses (%) a 
N 1 2 3 4 5 

Environmental protection activities: 
          Create competitive advantage  

 
1461 

 
5.7 

 
13.8 

 
27.9 

 
33.0 

 
19.6 

          Engender financial burdens 1478 13.8 34.4 26.8 15.3 9.7 
          Make positive effect in marketing  1482 3.0 5.6 19.8 41.0 30.6 
          Deprive local people of their livelihood  1465 35.8 30.5 18.4 9.1 6.1 
          Hinder the development of economy  1469 42.8 29.7 13.5 8.6 5.4 
          Are important for the future of tourism sector 1489 2.1 3.0 6.2 21.8 66.8 
a 1= Strongly disagree   2= disagree   3= neutral   4=agree   5=strongly agree   

On the importance of environmental criteria in tourism accommodations: 
Majority of respondents consider all 10 environmental criteria important (Table 3). 
Most respondents consider that criteria related with air pollution (71.9%), noise 
(78.8%), facility architecture (67.9%), blue flag project (74.6%) and contribution to 
local life (65.7%) are important for environmental concerns. However, when it comes to 
type of energy used, energy saving activities and building-construction materials used, 
the extent of importance decreases.  

Table 3. Views concerning the importance of environmental criteria in tourism 
accommodations 

Environmental criteria             Distribution of responses (%) a 
N     1     2   3    4   5 

Wastewater treatment 1446 3.7 9.5 25.1 32.6 29.1 
Air pollution in destination 1439 1.7 5.8 20.6 40.4 31.5 
Separation of paper, plastic, metal, glass, organic waste 1390 4.4 12.6 33.7 29.2 20.1 
Type of energy used 1406 5.2 12.2 33.0 32.3 17.3 
Energy saving activities 1406 6.6 13.4 32.5 30.0 17.4 
Noise control in the facility 1437 1.4 3.7 16.1 39.7 39.1 
Building-construction materials used 1411 6.1 11.1 31.5 31.2 20.1 
Environmental suitability of hotel architecture 1429 2.8 5.2 20.1 37.9 34.0 
Blue Flag project 1435 2.7 5.2 17.6 32.0 42.6 
Socio-economic contribution to the local community  1223 2.5 7.8 24.1 36.0 29.7 
a 1=very unimportant   2=unimportant    3=moderate    4=important  5=very important 

Agents’ self-evaluations of their own environmental practices: Managers 
generally view their agency’s daily practices as environmentally sensitive and in the 
direction of environmental protection (Table 4). The negative evaluations in all 16 items 
range from 5.6% (sensitivity towards local life and traditions) to 40.0% (existence of 
environmental information in their brochures). The great majority of them (81.8%) 
think that their daily company practices do not have negative impacts on environment. 
Similarly, they state that they are sensitive to environment in their tours to protected 
areas (76.9%) and they have positive effects in social (67.2%) and economic (64.7%) 
development of destinations. On the other hand, significant number of them report that 
they do not participate in environmental meetings (36.5%) and do not provide 
environmental training to their personnel (28.6%). 
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Table 4. Agency managers’ self-evaluation of their environmental practices 

Environmental practices               Distribution of responses (%) 
     N       1          2           3          4         5 

We are sensitive to local life and traditions  1501 2.5 3.1 15.7 39.2 39.4 
We are sensitive to environment in our tours to protected areas   1525 3.1 4.0 16.0 39.5 37.4 
Our activities have positive effects on social development of 
destinations  1482 3.8 6.3 22.7 36.7 30.5 

Our activities have positive effects on economic development of 
destinations  1482 5.3 6.3 23.8 37.0 27.7 

We employ local people in our tours   1489 7.5 12.6 27.2 30.3 22.5 
We encourage tourist to use public transportation  1479 10.8 12.7 27.7 31.0 17.8 
Our agency contributes to the environmental protection of 
destinations  1526 7.5 11.1 37.0 32.4 12.0 

We convey the views of tourists to our personnel  1464 11.1 14.6 31.2 30.7 12.4 
We keep the number of tourist less in our nature tourism tours  1429 11.8 15.4 34.5 25.5 12.7 
We provide environmental training to our personnel  1486 10.4 18.2 35.5 23.4 12.6 
We collect tourist opinions about our environmental activities  1474 11.7 16.9 32.3 27.7 11.3 
We provide environmental training to our clients  1478 12.4 20.0 34.2 22.3 11.1 
We provide environmental training to local people  1450 15.8 21.4 32.9 20.1 9.8 
Our agency participates in environmental meetings  1523 13.1 23.4 35.5 20.4 7.5 
We have environmental information in our brochures  1460 15.8 24.2 29.8 20.0 10.1 
Our agency activities have negative effects on environment  1561 55.2 26.6 7.8 6.5 4.0 
  1=Absolutely disagree    2= Disagree    3=Neither disagree nor agree   4=Agree    5= Absolutely agree 
 
   On the environmental sensitivity of public sector, private sector and NGOs: 
Findings show that there are more respondents who consider public sector (40.4%), 
private sector (39.9%) and NGOs (40.5%) as inadequate to very inadequate in their 
sensitivity toward environmental activities, as compared to those who think otherwise.  

Hypothesis on Education  
Chi-square correlations of education with the views on environmental issues 

showed significant relations for 16 items out of 27 at 0.05 level (Table 5), thus, findings 
provided partial support for the hypothesized relation about education. Regarding 
“factors contributing to environmental problems,” majority of travel agents think that all 
six factors contribute considerably to the environmental problems. However, 
educational level was found to be positively related to only two statements (inadequacy 
of environmental education and of environmental awareness of tourism enterprises). 
Travel agents differ in their educational level, but do not significantly differ in their 
views on the remaining items. College-educated travel agents tend to see that the 
inadequacy of education and environmental awareness considerably contribute to 
environmental problems (76.8% and 63.4%, respectively). In regard to “outcome of 
environmental protection activities,” it was found that education is significantly related 
to 4 of 6 items. More travel agents with college education agree that  environmental 
protection is important for the future of tourism sector (91.9%), environmental 
protection activities makes positive impact on marketing (73.2%), do not hinder 
economic development (65.8%) and do not deprive local people of their livelihood 
(72.0%). Majority of travel agents give proper importance to all 11 items related with 
the important environmental criteria. However, six items were significantly correlated 
with educational level. As it is seen from the distributions in the Table 7, majority of 
college educated respondents give importance to wastewater treatment (62.9%), air 
quality in destination (74.4%) and facility architecture (75.1%), whereas majority of less 
educated respondents give importance to energy type used (51.9%), energy saving 
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activities (49.4%), blue flag project (36.1%) and contribution to local economy (67.9%). 
Views of travel agents about the environmental sensitivity of public sector, private 
sector and NGOs significantly differ according to educational level. More college 
educated respondents consider that public sector (45.0% vs. 34.7%) is inadequate in 
their environmental sensitivity, while more respondents with less education consider 
private sector (46.5% vs. 34.8%) and GNOs (43.4% vs. 37.6%) are inadequate.  

Table 5. Correlation of education with the views on environmental issues 
  Issues                                                 Education             Distribution of responses (%)        Test results 1 2 3 4 5 
Factors contributing to environmental problems a 
Inadequacy of environmental education < college  3.6 5.1 20.3 33.9 37.1 N=1424 

df= 4  
X2 =10.3 
p= 0.04 ≥ college  1.9 4.1 17.1 32.7 44.1 

Inadequacy of environmental awareness 
of tourism enterprises  

< college 4.4 9.7 25.4 35.3 25.2 N=1416 
df= 4     

X2 = 10.3  
P=  0.04 ≥ college 2.1 6.4 28.0 34.2 29.2 

Outcome of environmental protection activities b 
Make positive effect on marketing < college 3.4 6.3 20.8 43.9 25.7 N=1380 

df=4   
X2 = 9.53 
p= 0.03 ≥ college 2.9 5.5 18.4 39.2 34.0 

Deprive local people of their livelihood  < college 29.8 30.2 20.2 11.8 8.0 N=1363 
df= 4   

X2 =25.0 
p= 0.001 ≥ college 40.1 31.9 15.6 7.0 5.4 

Hinder economical development  < college 35.5 30.3 15.4 11.4 7.4 N=1366 
df= 4  

X2 = 29.6 
P= 0.001 ≥ college  48.0 30.1 10.6 7.1 4.3 

Are important for the future of tourism 
sector 

< college 2.9 3.7 7.8 23.5 62.1 N=1386 
df=4   

X2 = 9.9 
p = 0.04 ≥ college  1.6 2.1 4.4 20.4 71.5 

Importance of environmental criteria in tourism accommodations c 
Wastewater treatment < college 2.8 11.9 26.6 32.4 26.4 N=1342 

df= 3   
X2 = 3.38 
p= 0.336 ≥ college  4.6 8.4 24.1 31.5 31.4 

Air quality in destination < college 1.2 7.6 25.1 39.8 26.3 N=1339 
df=4   

X2 = 18.5 
p = 0.001 ≥ college 2.0 5.1 18.5 39.2 35.2 

Type of energy used < college 5.6 12.3 30.1 36.7 15.2 N=1310 
df=4   

X2 = 10.6  
p = 0.03 ≥ college 5.5 12.4 35.4 28.5 18.2 

Energy saving activities < college 5.4 12.9 32.3 34.2 15.2 N=1309 
df=4   

X2 = 9.6 
p = 0.05 ≥ college  8.0 14.2 32.7 27.1 18.0 

Suitability of facility architecture    to 
environment  

< college 3.3 7.9 21.0 38.3 29.5 N=1331 
df=4   

X2 = 17.3 
p = 0.002 ≥ college 2.5 3.7 18.7 38.0 37.1 

Blue Flag project < college 2.2 6.3 20.2 33.9 2.2 N=1335 
df=4   

X2 = 15.9 
p = 0.003 ≥ college 3.3 4.6 15.0 30.1 3.3 

Contribution to local economy < college .9 7.0 24.2 38.6 29.3 N=1136 
df=4   

X2 = 9.5 
p = 0.05 ≥ college  3.5 8.5 24.5 34.0 29.5 

Environmental concern of sectors d        
Public sector  < college 10.4 24.3  36.2 21.5 7.6 N=1369 

df=4   
X2 = 39.5 
p = 0.001 ≥ college 14.9  30.1  39.0 13.2 2.8 

Private sector < college 14.3  32.2  31.2 15.9 6.4 N=1381 
df=4   

X2 = 21.9 
p = 0.001 ≥ college  8.8  26.0  40.5 17.2 7.5 

NGOs < college 16.8  26.6  34.3 15.0 7.3 N=1355 
df=4   

X2 = 12.6 
p = 0.01 ≥ college 12.3   25.3  37.2 20.1 5.1 

a 1=very little, 2= Little, 3=moderate, 4= much, 5=very much 
b 1=strongly disagree, 2=Disagree, 3= Neutral, 4=Agree, 5= Strongly agree 
c 1= very unimportant, 2= unimportant, 3= Neutral, 4= important, 5=very important 
d 1= very inadequate, 2=inadequate, 3=Neutral, 4=adequate, 5=very adequate 
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Hypothesis on Business Experience  
Testing the second part of the hypothesis, chi-square results showed that the 

business experience in the sector is significantly related to eight items (Table 6). More 
respondents with longer service in the sector think that inadequacy of environmental 
awareness in the tourism enterprises contributes relatively less to environmental 
problems, while inadequacy and non-enforcement of environmental laws contribute 
much. They think that environmental protection activities create competitive 
advantage, make positive effect in marketing, and are important for the future of 
tourism sector. Similarly, they also consider that Blue Flag project is an important 
environmental criterion in accommodation sector and environmental sensitivity of 
public sector is inadequate.   

 Table 6.Correlation of years of service with the views on environmental issues 

     Issues                                   Experience         Distribution of responses (%) Test results 
1 2 3 4 5 

Factors contributing to environmental problems a 
Inadequacy of 
environmental awareness of 
tourism enterprises  

1-5 years 7.2 13.0 31.5 29.3 18.9 N= 1412 df= 8  
X2 =19.3 
p= 0.01 

6-10 years 10.6 14.3 30.0 26.8 18.3 
11 and over 15.0 15.5 27.9 27.9 13.6 

Inadequacy of 
environmental laws 

1-5 years 1.3 7.2 29.6 35.4 26.5 N= 1426 df= 8  
X2 =18.0 
p= 0.02 

6-10 years 3.4 5.9 25.9 34.8 29.9 
11 and over 2.5 3.4 23.1 37.7 33.3 

Non-enforcement of 
environmental laws  

1-5 years 0.9 5.4 22.7 35.5 35.5 N= 1421 df= 8  
X2 =16.0 
p= 0.04 

6-10 years 2.1 5.2 20.1 38.7 33.9 
11 and over 2.0 4.5 16.1 33.9 43.4 

Outcome of environmental protection activities b 
Create competitive 
advantage 

1-5 years 6.1 14.2 31.7 30.3 6.1 N= 1365 df= 8  
X2 =23.7 
p= 0.002 

6-10 years 6.5 15.2 28.8 32.9 6.5 
11 and over 3.6 11.5 23.3 36.5 3.6 

Make positive effect on 
marketing 

1-5 years 2.7 8.3 21.3 41.1 26.5 N= 1388 df= 8  
X2 =24.1 
p= 0.02 

6-10 years 4.4 5.0 19.3 42.0 29.3 
11 and over 1.4 4.2 17.2 40.6 36.6 

Are important for the future 
of tourism sector 

1-5 years 6.1 14.2 31.7 30.3 6.1 N= 1396 df= 8  
X2 =22.7 
p= 0.004 

6-10 years 6.5 15.2 28.8 32.9 6.5 
11 and over 3.6 11.5 23.3 36.5 3.6 

Importance of environmental criteria in tourism accommodations c 
Blue Flag project 1-5 years 2.6 7.7 18.4 30.0 41.4 N= 1347 df= 8  

X2 =19.9 
 p= 0.01 

6-10 years 2.0 4.2 19.7 28.7 45.4 
11 and over 3.3 4.1 13.4 36.5 42.7 

Environmental concern of sectors d 
Public sector 1-5 years 10.9  27.8 39.8 15.6 5.9 N= 1380 df= 8  

X2 =16.7 
 p= 0.03 

6-10 years 12.9 23.5 40.2 18.3  5.0  
11 and over 14.9 32.6 33.9 14.9  3.7  

a 1=very little, 2= Little, 3=moderate, 4= much, 5=very much 
b 1=strongly disagree, 2=Disagree, 3= Neutral, 4=Agree, 5= Strongly agree 
c 1= very unimportant, 2= unimportant, 3= Neutral, 4= important, 5=very important 
d 1= very inadequate, 2=inadequate, 3=Neutral, 4=adequate, 5=very adequate 

Conclusion and Recommendations 
The natures of daily practices from production to consumption create and sustain 

certain human and environmental circumstances that form the prevailing and changing 
character of human and environmental conditions. The views and work practices of the 
travel agents are integrated parts of such circumstances, making important negative and 
positive contributions to the formation, continuation and development of such 
conditions. Regarding general nature of the travel agencies, findings indicate that only 
very few Turkish travel agencies have environmentally oriented structural 
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characteristics. It means that Turkish agencies are in need of structural adjustment to the 
new tourism environment based on sustainability. The feasibility of structural 
adjustment seems to be very low since most travel agents/operators, like in many 
countries (Clarke, 2002), are not large enough to pay attention to sustainability issues 
beyond their own economical sustainability as well as be able to afford any contribution 
to environmental, social and cultural sustainability efforts. As Budeanu (2005) pointed 
out, even large tour operators have taken a more proactive view and have started to 
develop environmental policies and plans only in recent years.    

Environment related views consist of information, ideas and dispositions travel 
agents possess on the environmental issues. Views regarding beneficial and harmful 
environmental behaviours are obvious prerequisites for environmentally conscious 
activities, only if there are no strong intervening variables that eliminate such 
relationship in a specific situation. This study suggests that travel agents cannot be 
considered a homogeneous group in terms of their views on environmental issues. 
However, their views about the factors contributing to the environmental problems, 
outcomes of environmental protection activities, importance of environmental criteria, 
and sensitivity of main sectors of society are generally environmentally friendly, since 
their answers demonstrate environmental awareness. This findings are in accord with 
the related studies which indicate that tourism operators and travel agents perceive 
advantage in environmental protection and sustainability (Curtin and Wilkes, 2005; 
Seales and Stein, 2012; Tepelus, 2005). 

In general, travel agents with college education and longer years in the sector are 
more likely to see a positive outcome and benefit from environmentally oriented issues 
and behaviours when compared to travel agents with less education, despite the fact that 
these differences are not outstanding. Supporting the previous studies (Herremans et al., 
2005; Carmona-Moreno et al., 2004), this finding suggests the importance of education 
and experience. The proper education for knowledge and experience are needed to 
contribute to the creation of environmentally sustainable views among travel agents. 
Knowledge of environmental problems and initiatives, business ethics and social 
responsibility principles and their application is needed to foster the understanding that 
it is possible to be responsible and profitable and environmentally sustainable 
organizations are necessary for sustainability. Comprehending the importance of taking 
personal responsibility for one’s environmental decisions and actions is facilitated as 
travel agents become aware of the environmental consequences of their behaviours. 
Findings of this study support the conclusion of previous studies that travel agents and 
operators seem to realize in general that sustainable tourism practice might improve 
their profit margins and improve the business environment, business growth can only be 
realized by the sustainable use of natural resources (Cavlek, 2002). However, the 
findings here also confirm previous research in which travel agents/operators have been 
found to lack involvement, planning, strategic vision (Bastakis et al., 2004), and 
strategic initiatives focusing on sustainability and improving their social and 
environmental responsibility (Dodds and Kuehnel, 2010; Wijk, 2006). 

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

The most agencies offering tourism and ecotourism for their clients claim to 
provide more or less all popular kinds of tourism activities. For instance, a typical 
tourism agency claims to provide mass tourism and ecotourism services including 
rafting tours, trekking, bird watching, botanic tours, historical places, scuba diving, 
photo safari and camping. All these are activities that require specialized knowledge and 
experience that they possible cannot have unless they are multi-service large companies. 
This means that it is hard to expect that these agencies do business in a professional and 
environmentally responsible manner. It is most likely their awareness is primarily 
determined by the economic interest, because they have no discrimination in their 
activities based on ecotourism principles, sustainable development and environmental 
protection.  

Even though the nature of views among travel agents about the environmental 
issues and environmental consequences of activities are appropriate to encourage them 
to make a corporate commitment to sustainable development and to make 
considerations for environmental, cultural and social impacts an integral part of the 
conduct of their daily business activities, it is necessary to acknowledge the fact that the 
extent of behaving according to one’s view/attitude in daily business practices is not 
known, since it depends on numerous intervening variables and the structural 
environment of economical and political decision making is marked by personal and 
organizational power relations and dominance. We should also keep in mind that there 
are numerous structural obstacles in the way of proper and improved performance of 
translating their views and principles of sustainable tourism into concrete operational 
changes. Additionally, as Budeanu (2009) rightly indicated the fragmented structure of 
the tourism sector is also a negative factor for achieving consensus and developing 
coherent sustainable tourism strategies. At least, findings of this study demonstrate that 
travel agents are already realizing that they depend on the environment’s health for their 
own existence, they are part of the problem and there are important problems to deal 
with. Awareness is an important step toward change.  

The research agenda of tourism is beginning to acknowledge the importance of 
understanding issues around entrepreneurship and perceptual and behavioural 
manifestations especially in terms of sustainable development in the developing world. 
Further empirical studies are needed into the travel agents’ and tour operators’ views 
and daily tourism activities especially in the countries like Turkey in order to 
understand and find ways for existing sustainability problems. There is a need not only 
to provide further data, information, analysis and suggestions by means of exploratory 
and descriptive research based on bivariate study designs with multiple variables in 
sustainable tourism issues, but also to design and conduct causal/inferential studies that 
can be functional for public policies, policy evaluation and revisions and betterment of 
industrial activities, products and services in order to obtain sustainable objectives. 
Similarly, we need more (a) exploratory and descriptive studies to understand the basic 
nature of the phenomenon, (b) comparative studies in order to share and enhance the 
accumulated knowledge in the word, (c) focus on the various aspects and crucial 
problems in the question of sustainability, (d) emphasis on closing the serious gap 
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among the parties involved, (e) consideration on the fact that studies in sustainable 
tourism are not limited with the activities of tourism firms and state regulations, (f) 
concern in differentiating normative rules, ideal expectations and sustainable principles 
from actual conditions and practices, and (g) attention in reconnecting the theoretical 
abstractions and findings to the whole that the abstractions were extracted. We should 
also include personal and organizational goals and interests and structured power 
relations in design, analysis or concluding remarks. 

This study finds that basic problem is not related to the views/opinions, rather 
there is a serious lack of commitment in the sustainable development. Then, we should 
first find the factors that determine travel agents’ policies which are not congruent with 
their opinions. The existing studies inform us about that such factors include personal 
interests, lack of commitment and organizational and general structural constraints. In 
terms of the scope of the present study some primary recommendations can be as 
follows: 
a. The travel agents should educate or train themselves in such a way that their own and 

their heirs’ biological and financial sustainability depend on the business policy and 
daily business activities that upholds the principles of sustainable development.  

b. Enhancing the awareness of the fact that daily activities for short term gains can bring 
up long term irreversible loses. 

c. Travel agents should be active in finding the ways of changing unsustainable 
practices that cause them loses. 

d. Travel agents should be active in finding the ways, at least, to install the principles of 
sustainable practices that are beneficial for their own interests.  

One problem with state policy and enforcement issue is protected and enhance the 
quality and condition of national resources which are essential also to tourism. 
Unfortunately, gap between the policy and daily practices in governmental bodies 
shows itself in collaborating in or ignoring the misuse of resources. It seems that only 
feasible solution is the effective existence of supra-governmental structures, 
international agencies or organizations. The NGO’s and especially trade/business 
associations in Europe and the USA are highly involved in the promotion of sustainable 
tourism development by means of, e.g., setting standards and principles to improve 
sustainability performance in tourism sector. They establish joint initiatives with other 
concerned parties and engage in setting policies and principles, publishing guidelines 
and evaluations, setting priorities for proper actions and evaluating progress (Schwartz 
et. al., 2008; Seales and Stein, 2012; Tour Operators’ Initiative, 2005). There are similar 
associations and concerned NGOs in countries like Turkey, however they generally are 
in need of genuine activities beyond image making and doing mere public relations of 
tourism industries.  

In sum, countries like Turkey need wide dissemination of data and information, 
and environmental education and sensitivity training for present and future managerial 
occupations in order to support the sustainability efforts and gain the participation of 
travel agents and tour operators to involve in efforts to improve sustainability for the 
present and for the future of humanity. It is necessary to develop a local, national, 
regional and international integrated system of policy and practices that involve not 
only the tourism enterprises, but also all parties concerned with environmental 
protection and sustainability.  
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Özet 
İşletmeler karşılaşabilecekleri faiz oranı, döviz kuru, likidite gibi risklere karşı 

korunmak için türev finansal araçları kullanırlar. Bir türev finansal araç olan forward 
işlemleri de, organize olmayan piyasalarda yapılan, gelecekteki bir tarihte önceden 
belirlenen fiyattan faiz, yabancı para, ticari mal gibi finansal varlıkların teslimini içeren 
sözleşmelerdir. Çalışmamızın konusunu oluşturan nakit akış riskinden korunma, 
muhasebeleştirilmiş bir varlık veya borca ya da gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini bir 
işleme ilişkin belirli bir riskle ilişkilendirilebilen ve net kâr veya zararı etkileyebilen 
nitelikteki nakit akışı değişikliklerinden korunmak için gerçekleştirilen bir finansal 
riskten korunma işlemidir.  

Çalışmamızın uygulama örneğinde, yabancı parayla bir maddi duran varlık alımı 
vardır. Maddi duran varlığın alımı ile ilgili gelecekte yapılacak yabancı paralı ödemeden 
kaynaklanan nakit akış riskinden korunmak amacıyla forward sözleşmesi yapılmıştır. 
Forward sözleşmesi, TMS 39 Standardına uygun olarak bilançoda asli hesaplarda, türev 
finansal varlık olarak duran varlıklarda gösterilmiştir. Sözleşme süresi boyunca dönem 
sonlarında sözleşmenin gerçeğe uygun değerinin gösterilmesi amacıyla değerlemesi 
sonucu ortaya çıkan değerleme farkları ise bilançonun özkaynaklarında gösterilmiştir. 
Sözleşme sonucunda ortaya çıkan net değerleme farkı iki ayrı seçeneğe göre 
muhasebeleştirilmiştir. Birinci seçenekte, net değerleme farkı varlığın maliyeti ile 
ilişkilendirilmiştir. İkinci seçenekte ise dönem sonunda varlık için hesaplanan 
amortisman tutarından düşülmüştür.   

Anahtar Kelimeler: Türev Finansal Araç, Forward, Nakit Akış Riskinden Korunma, 
TMS 39 
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Abstract 
Businesses face interest rate, exchange rate, liquidity, use derivative financial 

instruments to hedge against such risks. Forward transactions with derivative financial 
instruments, the non-organized markets, interest rates pre-determined future date, 
foreign currency contracts that contain delivery of goods as well as financial assets. 
Cash flow hedge that forms the subject of this study, a recognized asset or liability or a 
highly probable forecast transaction and the net profit or loss attributable to a 
particular risk of affecting the nature of a cash flow hedge to hedge changes in the 
process. 

Study the case of the application of foreign money has a tangible fixed asset 
purchases. Related to the purchase of tangible fixed assets at future foreign mercenaries 
were forward contracts to hedge the cash flow risk. Forward contracts, principal 
accounts on the balance sheet in accordance with IAS 39 Standard, derivative financial 
instruments are shown as fixed assets. The fair value of the contract during the contract 
period at the end of the period to show the valuation differences arising from the 
valuation of equity shown in the balance sheet. Net valuation differences arising from 
the contract are accounted for by two separate options. The first option, the net costs 
associated with the asset valuation difference. The second option is deducted from the 
amount of depreciation for the asset at the end of the period. 
Key Words: Derivative Financial Instruments, Forward, Cash Flow Hedges, IAS 39 
 
 1. Giriş 

Riski, işletmenin varlıklarının değerinde ve beklenen getirisinde oluşabilecek 
azalmaya borç ve faiz yükünde meydana gelebilecek artmaya neden olabilecek olumsuz 
sonuç doğuran mali olaylar olarak tanımlayabiliriz. İşletmeler kredi riski, faiz oranı 
riski, döviz kuru riski, enflasyon riski, likidite riski gibi bazı risklerle karşı karşıya 
kalabilmektedirler (Örten, 2001, s. 15). 

Risk yönetimi de işletmeler için gelecekte meydana gelmesi beklenen istenmeyen 
veya olumsuz durumların ortadan kaldırılması veya etkisinin daha aza indirilmesi için 
alınacak önlemleri kapsamına alır (Örten, 2001, s. 17). İşletmeler karşılaştıkları risklere 
karşı, risk yönetim aracı (hedging) olarak türev finansal araçları kullanmaktadır.   

1972 yılında Bretton Woods (sabit kur) sisteminin sona ermesiyle beraber döviz 
kurlarında meydana gelen dalgalanmalar firmaların döviz kuru riski ile karşı karşıya 
kalmalarına neden olurken, uluslararası para piyasalarındaki faiz oranlarında meydana 
gelen dalgalanmalar da yüksek faiz riski sorununu gündeme getirmiştir. Bu gelişmeler 
sonucunda, daha önceleri yalnızca ticari mallar için uygulama alanı bulan türev finansal 
araçlar söz konusu risklerden korunma amacına yönelik olarak da kullanılmaya 
başlanmıştır (Kaygusuzoğlu, 2011, s. 138). Son yıllarda dünya para ve sermaye 
piyasalarında artan belirsizlikler ve fiyat dalgalanmaları sonucunda türev piyasaları 
ortaya çıkmış ve hızla gelişmiştir. 

Türev finansal araçlarla ilgili hızlı gelişme ve işletmelerin türev finansal araçların 
yaygın olarak kullanılması, bunların muhasebeleştirilmesi konusunu da gündeme 
getirmiştir. Türev finansal araçların muhasebeleştirilmesi ve bunlara ait risklerin 
finansal tablolarda doğru bir şekilde gösterilmesi ve kamuya açıklanması hususları, 
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Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından muhasebe standartları ve finansal 
raporlama standartları ile düzenlenmiştir. Ülkemizde Türkiye Muhasebe Standartları 
Kurulu da, uluslararası muhasebe standartlarına paralel olarak, türev finansal araçlarla 
ilgili standartları yayınlamıştır. Bunlar; 

 TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” 

 TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” 

 TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” 

 TFRS 9 “Finansal Araçlar” 
  Türev finansal araçlarla ilgili gelişmelere paralel olarak yukarıda sayılan 
standartlarla ilgili güncellemeler, gerek dünyada gerekse ülkemizde ilgili kurumlar 
tarafından yapılmaktadır.  

2. Türev Finansal Araçlar 
Finansal araç; bir işletmenin finansal varlığı ile diğer bir işletmenin finansal 

borcunda ya da özkaynağa dayalı finansal aracında artışa neden olan herhangi bir 
sözleşmedir (TMS 32, madde 11).  

Finansal araçları, asıl finansal araçlar ve türev finansal araçlar olmak üzere ikiye 
ayırabiliriz. Asıl finansal araçlara nakit mevcudu ile alacaklar, borçlar, hisse senetleri 
örnek olarak verilebilir. Vadeli işlemler olarak da ifade edilen türev finansal araçlar, 
bugün yapılan bir sözleşme ile bugünden belirlenmiş ileri bir tarihte gerçekleştirilecek 
yükümlülükler içermektedir. Türev araçlar aşağıda belirtilen 4 başlık altında 
incelenebilir: 

 Forward İşlem Sözleşmeleri 

 Futures İşlem Sözleşmeleri  
 Opsiyon Sözleşmeleri 

 Swap Sözleşmeleri 
    Bu sözleşmelerin tamamında bugün yapılan anlaşma ile bugünden belirlenmiş 
gelecek bir tarihte tarafların yükümlülüklerini yerine getirmeleri öngörülmekle 
birlikte, aralarında önemli farklılıklar vardır. 

TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardının 9 uncu 
maddesinde türev ürünlerin tanımı şu şekilde verilmiştir. Türev ürün aşağıda yer alan üç 
özelliğin tamamına sahip olan  bir finansal araç veya  diğer bir sözleşmedir;  

(a) Belirli bir faiz oranında, finansal araç fiyatında, mal bedelinde, döviz 
kurunda, fiyat veya oran endeksinde, kredi derecesi veya kredi endeksinde ya 
da başka bir değişkende veya sözleşmenin taraflarından birine özgü olmayan 
finansal olmayan bir değişkende (bazen “sözleşmeye konu olan” olarak da 
adlandırılır) meydana gelen bir değişiklik karşısında değeri değişmektedir. 

(b) Net bir başlangıç yatırımı gerektirmemekte veya piyasa koşullarındaki 
değişikliklere benzer tepki vermesi beklenen diğer türden sözleşmelere göre 
daha az bir net başlangıç yatırımı gerektirmektedir ve 

(c) Gelecek bir tarihte ödenecektir. 
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Türev finansal araçlarla ilgili, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal 
Raporlama Standartları incelendiğinde aşağıdaki hususlar belirlenmiştir; 

 TMS 32 “Finansal Araçlar: Sunum” Standardında, finansal araçların 
sınıflandırılması yapılmıştır. Standartta finansal araçların finansal varlık ve 
finansal borç sınıflandırması yapılırken, niteliğine göre türev ürünlere de 
değinilmiştir. Standartta yapılan sınıflandırmada, türev ürünler finansal 
varlık veya finansal borç içerisinde yer almıştır.  

 TFRS 7 “Finansal Araçlar: Açıklamalar” Standardında, finansal araçlara 
ilişkin olarak kamuoyuna yapılması gereken açıklamalara yönelik 
hükümler yer almaktadır. Standartta, finansal araçlar ve riskten korunma 
muhasebesi kapsamında türev finansal araçlar ile ilgili olarak kamuoyuna 
yapılması gereken açıklamalar,  her bir finansal riskten korunma işleminin 
niteliği, finansal riskten korunma aracı olarak belirlenmiş olan finansal 
araçların niteliği ve raporlama dönemi sonundaki gerçeğe uygun değerleri 
ve korunulan riskler şeklinde belirtilmiştir.  

Standartta, işletmelerin nakit akış risklerine ilişkin olarak aşağıdaki 
açıklamaları kamuoyuna yapmaları istenmektedir;  

a. Nakit akışlarının meydana gelmesi beklendiği dönemler ile kâr 
veya zararı etkilemelerinin beklendiği zaman, 

b. Daha önce finansal riskten korunma muhasebesi uygulanmış 
ancak meydana gelmesi artık beklenmeyen tahmin işlemlerin 
niteliği, 

c. Dönem içerisinde diğer kapsamlı gelir içerisinde 
muhasebeleştirilen tutar, 

d. Kapsamlı gelir tablosunda ilgili her bir kaleme dâhil edilen tutar 
ayrıca gösterilmek suretiyle, özkaynaklardan çıkarılarak kar veya 
zarar içerisinde yeniden sınıflandırılan tutar ve 

e. Dönem içerisinde özkaynaklardan çıkarılan ve edinimi veya 
yüklenimi finansal riskten korunan gerçekleşme olasılığı yüksek 
tahmini işlemin konusunu oluşturan finansal olmayan varlık veya 
borcun başlangıç maliyetine veya diğer bir defter değerine eklenen 
tutar. 

Standart, ayrıca aşağıdaki hususlar hakkında da kamuoyuna ayrı ayrı 
açıklamaların yapılmasını istemektedir;  

a) Gerçeğe uygun değer riskinden korunma işlemleri açısından finansal 
riskten korunma aracına ilişkin kazanç veya kayıplar ve finansal 
riskten korunma konusu kalemde meydana gelen ve korunan riskle 
ilişkilendirilebilen kazanç veya kayıplar,  

b) Nakit akış riskinden korunma amaçlı işlemlerden kaynaklanan ve kâr 
veya zararda muhasebeleştirilen etkin olmama durumu ve  

c) Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma 
amaçlı işlemlerden kaynaklanan ve kâr veya zararda 
muhasebeleştirilen etkin olmama durumu. 
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 TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardında, 
finansal varlıkların sınıflandırılması, ölçümü ve muhasebeleştirilmesine 
yönelik hükümler yer almaktadır.  

 TFRS 9 “Finansal Araçlar” Standardında, finansal araçların 
sınıflandırılması, ilk muhasebeleştirilmesi, ölçümüne ilişkin finansal 
raporlama ilkeleri yer almaktadır. Uluslararası Muhasebe Standartları 
Kurulu IAS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” 
Standardının yerini almak üzere yeni bir proje başlatmış ve bu 
kapsamda ilk olarak 12 Kasım 2009 tarihinde IFRS 9 “Finansal 
Araçlar” standardını yayınlamıştır. Standardın yayınlanan ilk kısmında 
finansal varlıkların sınıflandırma ve ölçümleme konularına yer 
verilmiştir. Halen üzerinde çalışılmakta olan konular da 
tamamlandığında IAS 39 yürürlükten kalkmış olacaktır. Türkiye’de de 
27.04.2010 tarih ve 27564 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan TFRS 9 
“Finansal Araçlar” standardı ile ilgili üzerinde çalışmakta olan konular 
tamamlandığında, bu standart TMS 39 “Finansal Araçlar: 
Muhasebeleştirme ve Ölçüm” standardının yerini alacaktır.  

3. Forward İşlemleri 
Türev ürünlerin kavramsal olarak ilk kullanımının milattan önceki yıllara 

dayandığı düşünülmektedir. 12 inci yüzyılda Avrupa’da ticaretin gelişmesiyle fiilen ilk 
forward kontratları da kullanılmaya başlanmıştır. Türev ürünler tüm dünyada ve birçok 
piyasada riskten korunma (hedge) ve spekülatif amaçlı kullanılmaktadır. 2008 yılında 
başlayan ve daha sonra derinleşen global krizin temelinde gelişmiş piyasalarda türev 
ürünlerin yüksek kaldıraçlı olarak spekülatif amaçla kullanımının yer aldığını 
söyleyebiliriz (Akçay ve Diğ., 2012, s. 7). 

Forward sözleşmesi, alıcı ile satıcı arasında imzalanan ve fiyatı bugünden 
belirlenen bir varlığın gelecekte belirlenen bir tarihte teslimini içeren bir anlaşmadır. 
Yabancı para, endeks, hisse senedi, borç gibi finansal varlıklar için de forward kontrat 
hazırlanabilir (Chambers, 2007, s. 42).   

Forward risk yönetiminde kullanılan riski devretme ve kâr amaçlı bir vadeli 
işlemdir. Forwardın en önemli özellikleri şunlardır (Örten, 2001, s. 41); 

 Teslim amaçlı olma,  

 Serbestlilik,  

 Gizlilik, 

 Aracısız yapılabilirlik,  

 Tarafların birbirini tanıması,  

 Borsa dışı bir işlem olabilmesi,  

 Takas odasının bulunmaması,  

 Borsa bünyesinde teminat veya marjin sisteminin uygulanmaması,  

 Standartlaşmanın gerekmemesi,  

 Nama yazılı olması, 
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 Günlük hesaplaşmanın yapılmaması,  

 Kesin kâr ve zararın vade sonunda ortaya çıkması, 

 Taraflar arasında ters (karşıt) bir beklentinin olmaması. 

4. TMS - 39 Kapsamında Riskten Korunma Muhasebesi 
TMS 39’da riskten korunma  muhasebesi, riskten korunma aracı, riskten korunan 

kalem kavramları, finansal riskten korunma çeşitleri ve muhasebeleştirilme esasları 
açıklanmıştır. 

Finansal riskten korunma amaçlı türev finansal araçların değerleme ve 
muhasebeleştirme işlemlerine finansal riskten korunma muhasebesi (Hedging 
Accounting) adı verilmektedir (Demir, 2009, s. 127).  

Finansal riskten korunma muhasebesinde, finansal riskten korunma aracı ile 
finansal riskten korunma konusu kalemin gerçeğe uygun değerlerinde meydana gelen 
değişikliklerin kâr veya zarardaki etkileri muhasebeleştirilir (TMS 39, madde 85). 

Finansal riskten korunma konusu kalem, muhasebeleştirilmiş bir varlık veya borç, 
muhasebeleştirilmemiş bir kesin taahhüt, gerçekleşme olasılığı yüksek tahmini işlem 
veya yurtdışı bir işletmedeki net yatırım olabilir. Finansal riskten korunma konusu 
kalem (TMS 39, madde 78); 

a) Tek bir varlık, borç, kesin taahhüt, gerçekleşme olasılığı yüksek tahmini 
işlem veya yurtdışı işletmedeki net yatırım,  

b) Benzer risk özelliklerine sahip varlıklar, borçlar, kesin taahhütler, 
gerçekleşme olasılığı yüksek tahmini işlemler veya yurtdışı işletmelerdeki 
net yatırımlar veya  

c) Sadece, faiz oranı riskinden korunan bir portföyde, korunulan finansal riski 
paylaşan finansal varlık veya borç portföyünün bir parçası olabilir.  

4.1. Finansal Riskten Korunma Muhasebesi Uygulama Koşulları 
Bir finansal riskten korunma ilişkisi, sadece ve sadece aşağıdaki koşulların 

tümünü karşılaması durumunda,  finansal riskten korunma muhasebesinin uygulanması 
için yeterli görülür (TMS 39, madde 88); 

a) Finansal riskten korunma işleminin başlangıcında, finansal riskten 
korunma ilişkisi ile işletmenin finansal riskten korunma işleminde 
bulunmasına neden olan risk yönetimi hedef ve stratejisinin resmi bir 
tanımının bulunması ve bunların resmi bir belgeye dayanması. Anılan 
belgeleme, finansal riskten korunma aracının belirlenmesi, finansal riskten 
korunma konusu varlık ya da işlemi, korunulan finansal riskin yapısını ve 
işletmenin ilgili finansal riskten korunma aracının varlığın gerçeğe uygun 
değerinde veya nakit akışlarında meydana gelen ve korunulan finansal 
riskle ilişkilendirilebilen değişiklikleri dengelemedeki etkinliğini nasıl 
değerlendireceğini içerir. 

b) Finansal riskten korunma işleminin, korunulan risk ile ilişkilendirilebilen 
gerçeğe uygun değerdeki veya nakit akışlarındaki değişiklikleri 
dengelemede oldukça etkin olması ve ilgili finansal riskten korunma 
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ilişkisine ilişkin belgelendirilmiş risk yönetim stratejisi ile tutarlı olması 
beklenir . 

c) Nakit akış riskinden korunma işlemleri için, finansal riskten korunma 
işleminin konusunu teşkil eden tahmini işlemin gerçekleşme ihtimalinin 
yüksek olması ve nakit akışlarındaki değişikliklerin kâr veya zararı 
etkileyebilecek nitelikte olması gerekir. 

d) Finansal riskten korunma işleminin etkinliği güvenilir bir şekilde 
ölçülebilir. Bir başka deyişle, finansal riskten korunma konusu kalemin 
korunulan finansal risk ile ilişkilendirilebilen gerçeğe uygun değeri ve 
nakit akışları ile finansal riskten korunma aracının gerçeğe uygun 
değerinin güvenilir bir şekilde ölçülebilir.  

e) Finansal riskten korunma işlemi sürekli olarak değerlendirilir ve 
tanımlandığı tüm finansal raporlama dönemleri boyunca oldukça etkin 
olacak şekilde tespit edilir. 

4.2. Finansal Riskten Korunma Çeşitleri 
39 nolu Türkiye Muhasebe Standardı’nın 86 ıncı maddesine göre, finansal riskten 

korunma ilişkileri üç çeşittir; 
a) Gerçeğe uygun değer riskinden korunma: Muhasebeleştirilmiş bir varlık veya 

borcun ya da muhasebeleştirilmemiş bir kesin taahhüdün veya bu tür bir varlık, borç 
ya da taahhüdün belirlenebilir bir bölümünün gerçeğe uygun değerinde meydana 
gelen, belirli bir risk unsuru ile ilişkilendirilebilen ve kâr veya zararı etkileyebilecek 
nitelikteki değişikliklere karşı gerçekleştirilen bir finansal riskten korunma işlemidir. 
 

b) Nakit akış riskinden korunma: (i) muhasebeleştirilmiş bir varlık veya borca (örneğin, 
değişken oranlı borçların gelecekteki faiz ödemelerinin tamamı veya bir kısmı) ya da 
gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini bir işleme ilişkin belirli bir riskle 
ilişkilendirilebilen ve (ii) net kâr veya zararı etkileyebilen nitelikteki nakit akışı 
değişikliklerinden korunmak için gerçekleştirilen bir finansal riskten korunma 
işlemidir.  
 

c) Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma:  yurtdışındaki 
işletmeye; bağlı ortaklık, iştirak, şube ya da iş ortaklığı olarak sahip olan işletme, 
yurtdışındaki işletmeden alacak ya da borç niteliğinde parasal bir kaleme sahip 
olabilir. Öngörülebilir bir gelecekte gerçekleşmesi planlanmayan ya da beklenmeyen 
bir kalem, özünde, işletmenin yurtdışındaki işletmedeki net yatırımının bir parçasıdır. 
Yurtdışı işletmede bulunan yatırımların riskten korunması işlemidir. 

5. Türev Finansal Araçların Muhasebeleştirme Esasları  
Türev araçların muhasebeleştirilmesine ilişkin esaslar TMS 39 “Finansal Araçlar: 

Muhasebeleştirme ve Ölçme” standardında yer almaktadır.  
Türev finansal aracı muhasebeleştirirken, türev aracın hangi amaçla edinildiği 

önemlidir.  Türev araç kısa süreli kâr elde etmek amaçlı mı (alım satım amaçlı), yoksa 
riskten korunma amaçlı mı elde edilmiştir. Bu sorunun cevaplanması gerekir. Çünkü, 
türev finansal aracın edinilme amacına göre, muhasebeleştirilesi de farklılık 
gösterecektir.  



 
 

E. Çına Bal – V. Öztürk 5/2 (2013) 123-140 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 130

a) Alım  Satım Amaçlı Edinilen Türev Finansal Araçlar 

Türev finansal araçlar spekulasyon amacıyla elde edilmiş olabilir. Alım 
satım amaçlı, kısa süreli kar elde etmek (spekülasyon)  amacıyla elde 
edilen türev finansal araçlar gerçeğe uygun değer üzerinden değerlemeye 
tabi tutulur ve gerçeğe uygun değer farkı kar ve zarara (gelir tablosuna)  
yansıtılır (Demir, 2012, s. 271). 

b) Finansal Riskten Korunma Amaçlı Edinilen Türev Finansal Araçlar 

Türev finansal araçlar, finansal riskten korunma amacıyla elde edilmiş ise, 
finansal riskten korunma ilişkisinin çeşidine göre, muhasebeleştirilme 
esassları değişmektedir. Her bir finansal riskten korunma ilişkilerine göre 
muhasebeleştirilme esasları şöyledir; 

 b1) Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma İşlemi Muhasebesi 
Finansal riskten korunma aracının gerçeğe uygun değerinin yeniden 
ölçülmesinden (türev nitelikli bir finansal riskten korunma aracı için) 
veya söz konusu finansal riskten korunma aracının defter değerine 
ilişkin yabancı para bileşeninin TMS 21’e göre ölçülmesinden 
kaynaklanan kazanç veya kayıplar, kâr ya da zararda 
muhasebeleştirilir ve finansal riskten korunma konusu kalemden 
kaynaklanan ve korunulan riskle ilişkilendirilebilen kazanç veya 
kayıp, finansal riskten korunma konusu kalemin defter değerine 
yansıtılır ve kâr veya zararda muhasebeleştirilir. Söz konusu durum, 
finansal riskten korunma konusu kalem maliyeti üzerinden ölçülmüş 
olsa dahi geçerlidir (TMS 39, madde 89).  

b2) Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemi Muhasebesi 
Nakit akış riskinden korunma işlemi,aşağıdaki gibi muhasebeleştirilir 
(TMS 39, madde 95); 

(a) Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya 
kayıpların etkin olduğu tespit edilen kısmı  diğer kapsamlı 
gelir içerisinde muhasebeleştirilir ve 

(b) Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya 
kaybın etkin olmayan kısmı kâr veya zararda 
muhasebeleştirilir. 

     Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırım Riskinden Korunma 
İşlemi Muhasebesi 

Yurtdışındaki işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma amaçlı 
işlemler, net yatırımın bir parçası olarak muhasebeleştirilen parasal 
kalemlere ilişkin finansal riskten korunma işlemleri de dahil olmak üzere, 
nakit akış riskinden korunma işlemlerine benzer şekilde 
muhasebeleştirilir (TMS 39, madde 102); 

(a) Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya 
kaybın etkin olduğu tespit edilen kısmı  diğer kapsamlı gelir 
içerisinde muhasebeleştirilir ve 
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(b) Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç veya 
kaybın etkin olmayan kısmı kâr veya zararda 
muhasebeleştirilir. 

6. Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Forward Uygulama Örneği 
A Entegre Tavukçuluk A.Ş., yumurta ticareti ile uğraşmaktadır. Kuluçka tesisi 

kurmak için, şirkete kuluçka makinesi alınmak istenmektedir. Bunun için A şirketi ile B 
işletmesi kuluçka makinesi alımı için sözleşme imzalanmıştır.  

Sözleşmenin detayları şöyledir; 

 Anlaşma Tarihi    : 15.05.2013 

 Makinelerin Teslim Edileceği Tarih : 20.10.2013 

 Anlaşma Tutarı    : 90.000 $ 

 Anlaşmanın Yapıldığı Tarihteki Kur : 1 $ = 1,8 TL 
  Kurların yükseleceğini tahmin eden A şirketi, nakit akış riskinden korunmak 
amacıyla 20.10.2013 tarihinde yapacağı 90.000 $ ödeme için, 15.05.2013 tarihinde K 
firması ile 1 $ = 2,0 TL kuru üzerinden bir forward sözleşmesi satın almıştır.  

A şirketi, K firmasına forward sözleşmesi nedeniyle 300 TL komisyon, sözleşme 
gideri olarak da 500 TL ödemiştir. Ayrıca A şirketi, K firmasına sözleşme bedelinin 
yarısı kadar teminat mektubu vermiştir. Teminat mektubunun komisyonu ise 250 
TL’dir. 

Kurlar şu şekilde oluşmuştur; 

  30 Haziran 2013 : 1 $ = 1,9 TL 
  30 Eylül 2013  : 1 $ = 2,1 TL 

  20 Ekim 2013  : 1 $ = 2,2 TL  
20.10.2013 tarihinde forward sözleşmesi gereğince A şirketi, K firmasından 

90.000 Doları 1 $ = 2,0 TL’den 180.000 TL ödeyerek satın almıştır. Aynı gün, A şirketi, 
B işletmesine 90.000 $ ödeyerek kuluçka makinelerini satın almıştır. 

Tekdüzen Hesap Planı’nda türev ürünler ile ilgili özel bir hesap bulunmamaktadır. 
Uygulamada Tekdüzen Hesap Planı’na göre türev ürünler için yapılan 
muhasebeleştirmede genellikle nazım hesaplar kullanılmakta ve bilanço dışında 
tutulmaktadır.  

Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ise 
türev finansal araçların finansal tablolarda asli hesaplarda izlenerek, sonuçlarının yine 
finansal tabloların içerisinde gösterilmesini benimsemiştir. Ayrıca, TMS/TFRS 
standartlarına göre, türev finansla araçlarla ilgili kamuoyuna açıklanması gereken 
hususlarında finansal tabloların dipnotlarında yer alması istenmektedir. 

Uygulama örneğinin çözümünde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye 
Finansal Raporlama Standartları esas alınmakla birlikte, gerekli görülen yerlerde ise 
Tekdüzen Hesap Planı hükümleri dikkate alınmıştır.  
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 15.05.2013 tarihinde A şirketinin, K firması ile forward sözleşmesi yapması:  
 

    15.05.2013       
     9XX FORWARD SÖZLEŞMESİNDEN  
              BORÇLULAR      180.000 
              - K Firması 
     
  9XX FORWARD SÖZLEŞMESİNDEN  
          ALACAKLILAR                180.000  
          - A Entegre Tavukçuluk A.Ş. 
       
      90.000 $ x 2,0 TL = 180.000 TL Sözleşme bedeli 
      Forward sözleşmesi satın alınması    
                                        / 
 

 15.05.2013 tarihinde A şirketinin, K firmasına sözleşme bedelinin yarısı 
kadar teminat mektubu vermesi:  

 
               15.05.2013       

     9XX TEMİNAT MEKTUBUNDAN BORÇLULAR  90.000 
               - A Entegre Tavukçuluk A.Ş. 

     
 9XX TEMİNAT MEKTUBUNDAN 
          ALACAKLILAR                   90.000  
          - K Firması 

      
     (90.000 $ x %50) x 2,0 TL = 90.000 TL  
     Teminat mektubu verilmesi    

                                  / 
 

 15.05.2013 tarihinde yapılan forward sözleşmesi için gider yapılması: 
  - Forward sözleşmesi komisyonu  : 300 TL 

 - Forward sözleşmesi giderleri  : 500 TL 
 - Teminat mektubu komisyonu  : 250 TL  

 
               15.05.2013       

     770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ           500 
     653 KOMİSYON GİDERLERİ           550 

     
 100 KASA                         1.050  
        - K Firması 
 

     Forward sözleşmesi için çeşitli giderler yapılması    
                                  / 
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 30.06.2013 tarihinde kur değişmesi:  
 

               30.06.2013       
     5XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR GERÇEĞE  
              UYGUN DEĞER FARKLARI        9.000 
          

 2XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR                    9.000  
 
     90.000 $ x (2,0 TL – 1,9 TL) = 9.000 TL Kur farkı 
     Forward sözleşmesinin değerlemesi    

                                  / 
 
 

 30.09.2013 tarihinde kur değişmesi:  
 

               30.09.2013       
     2XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR                18.000  
 

  5XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR  
                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER  
                     FARKLARI         18.000 

          
     90.000 $ x (1,9 TL – 2,1 TL) = 18.000 TL Kur farkı 
     Forward sözleşmesinin değerlemesi    

                                  / 
 

 20.10.2013 tarihinde kur değişmesi: 
 
               20.10.2013       

     2XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR                  9.000  
 

  5XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR  
                     GERÇEĞE UYGUN DEĞER  
                     FARKLARI           9.000 

          
     90.000 $ x (2,1 TL – 2,2 TL) = 9.000 TL Kur farkı 
     Forward sözleşmesinin değerlemesi    

                                  / 
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 20.10.2013 tarihinde A Entegre Tavukçuluk A.Ş.’nin K firması ile yaptığı 
forward sözleşmesini sonlandırması:  

- Forward Sözleşme Bedeli        : 90.000 $ x 2,0 TL            = 180.000 TL 
- Kur Farkı         : 90.000 $ x (2,0 TL – 2,2 TL)    =   18.000 TL 

- Forward Sözleşmesinin Piyasa Fiyatı  : 90.000 $ x 2,2 TL           = 198.000 TL 
 

               20.10.2013       
     102 BANKALAR                     198.000  
 

  2XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR      18.000 
102 BANKALAR       180.000 

 
     Forward sözleşmesinin sona erdirilmesi    

    20.10.2013       
     9XX FORWARD SÖZLEŞMESİNDEN  
              ALACAKLILAR                   180.000  
              - A Entegre Tavukçuluk A.Ş. 
 

9XX FORWARD SÖZLEŞMESİNDEN  
         BORÇLULAR       180.000 

                       - K Firması 
     
     Nazım hesapların kapatılması    
                                        / 
 

 20.10.2013 tarihinde A şirketinin, K firmasına verdiği teminat mektubunu 
geri alması:  

 
               20.10.2013       

     9XX TEMİNAT MEKTUBUNDAN  
              ALACAKLILAR       90.000  
              - K Firması 
 

9XX TEMİNAT MEKTUBUNDAN  
         BORÇLULAR        90.000 

                                 - A Entegre Tavukçuluk A.Ş. 
     

     Teminat mektubunun geri alınması    
                                  / 
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 20.10.2013 tarihinde A Entegre Tavukçuluk A.Ş.’nin B işletmesinden 
kuluçka makinelerini satın alması:  

 
               20.10.2013       

     253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR                  198.000  
 

102 BANKALAR       198.000 
 
     90.000 $ x 2,2 TL = 198.000 TL Makine bedeli 
     Kuluçka makinelerinin alınması    

                                  / 
 

Yukarıdaki kayıtlardan sonra, türev finansal varlıkla ilgili oluşan ve 
özkaynaklarda raporlanan 5XX Türev Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Farkları 
hesabı 18.000 TL alacak bakiyesi kalmıştır. Gerçeğe uygun değer farkının kapatılması 
ile ilgili olarak iki yöntem uygulanabilir. 

1. Yöntem; oluşan gerçeğe uygun değer farkının ilgili varlığın maliyetinden 
düşülmesi, 

2. Yöntem; oluşan gerçeğe uygun değer farkının ilgili varlık için dönem sonunda 
hesaplanan amortisman tutarından düşülmesidir.  

Her iki yönteme göre de, uygulama örneğinin sonucunda ortaya çıkan 18.000 TL 
değerindeki 5XX Finansal Araçlar Gerçeğe Uygun Değer Farkları hesabının 
muhasebeleştirilmesi aşağıdaki gibidir; 
  

 1. Yöntem; Türev Finansal Varlık Değerleme Farkının Alınan Kuluçka 
Makinelerinin Değerinden Düşülmesi:  

 
               20.10.2013       

     5XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR GERÇEĞE  
              UYGUN DEĞER FARKLARI      18.000 

 
253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR     18.000 

 
     Değerleme farkının kapatılması    

                                  / 
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 2. Yöntem; Türev Finansal Varlık Değerleme Farkının Alınan Kuluçka 
Makinelerinin Amortisman Giderinden Düşülmesi:  
 

- Kuluçka Makinelerinin Amortisman Tutarı  = 198.000 TL x %20  =  39.600 TL 
- Değerleme Farkı        = (18.000 TL) 
       Dönemin Amortisman Gideri  =  21.600 TL 
 

               31.12.2013       
     5XX TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR GERÇEĞE  
             UYGUN DEĞER FARKLARI      18.000 
     730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ     21.600 

 
257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR      39.600 

 
     Kuluçka makinelerine amortisman ayrılması   

                                  / 
 

7. Sonuç  
İşletmeler faiz oranı, döviz, kur riski gibi risklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. 

Ticari hayatlarını sürdürebilmek için riskten korunma yöntemlerini kullanarak bu 
riskleri yönetmek zorundadırlar. Türev finansal araçlar da işletmelerin riskten korunmak 
amacıyla kullandığı yöntemlerden birisidir. Temel finansal araçlardan birisi olan 
forward işlemleri de hem riskten korunmak hem de spekülatif amaçla kullanılmaktadır. 
Forward işlemleri diğer türev finansal araçlardan ayıran özellikleri; organize olmayan 
bir piyasada yapılması ve sözleşme şartlarının karşılıklı olarak belirlenebilmesindeki 
serbestliğidir.  

Türev finansal araçların her geçen gün yaygınlaşması sonucunda, bunların 
muhasebeleştirilmesi de önemli hale gelmiştir. Türev finansal araçlarla ilgili 
standartlardan yayınlanmadan önceki uygulamalarda, türev finansal araçlar genelde 
finansal tablo dışında nazım hesaplarda gösterilmekteydi.  Türev finansal araçlarla ilgili 
TMS 32 ve 39, TFRS 7 ve 9 standartları yayınlanmıştır. Bu standartlar incelendiğinde, 
türev finansal araçların gerçeğe uygun değeri ile finansal tabloların içerisinde asli 
hesaplarda izlenmesini öngörmektedir.  

 TMS 39 “Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme” Standardına göre, 
gerçeğe uygun değer riskinden korunma, nakit akış riskinden korunma ve yurt dışındaki 
işletmede bulunan net yatırım riskinden korunma olmak üzere üç çeşit finansal riskten 
korunma ilişkisi vardır.  

Çalışmamızın konusunu oluşturan nakit akış riskinden korunma, 
muhasebeleştirilmiş bir varlık veya borca ya da gerçekleşme ihtimali yüksek tahmini bir 
işleme ilişkin belirli bir riskle ilişkilendirilebilen ve net kâr veya zararı etkileyebilen 
nitelikteki nakit akışı değişikliklerinden korunmak için gerçekleştirilen bir finansal 
riskten korunma işlemidir. Finansal riskten korunma aracından kaynaklanan kazanç ve 
kaybın etkin olduğu tespit edilen kısmı  diğer kapsamlı gelir içerisinde,  etkin olmayan 
kısmı ise kâr veya zararda muhasebeleştirilir. 
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Türev finansal araçlar, bilançoda bir varlık olarak yer almış ve dönem sonları 
itibariyle türev finansal aracın değerlemesi sonucundaki gerçeğe uygun değer farkları 
bilançoya yansıtılmış ve oluşan fark varlığın maliyeti ile ilişkilendirilmiştir.  

Çalışmamızdaki forwardla ilgili uygulama örneğinde, bir maddi duran varlık alımı 
söz konusudur.  Yabancı parayla yapılacak ödemeden kaynaklanan nakit akış riskinden 
korunmak amacıyla forward sözleşmesi yapılmıştır. Forward sözleşmesi, TMS 39 
Standardına uygun olarak bilançoda asli hesaplarda, türev finansal varlık olarak duran 
varlıklarda gösterilmiştir. Sözleşme süresi boyunca dönem sonlarında sözleşmenin 
gerçeğe uygun değerinin gösterilmesi amacıyla değerlemesi sonucu ortaya çıkan 
değerleme farkları ise bilançonun özkaynaklarında gösterilmiştir. Sözleşme sonucunda 
ortaya çıkan net değerleme farkı iki ayrı seçeneğe göre muhasebeleştirilmiştir. Birinci 
seçenekte, net değerleme farkı varlığın maliyeti ile ilişkilendirilmiştir. İkinci seçenekte 
ise dönem sonunda varlık için hesaplanan amortisman tutarından düşülmüştür.   
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Extensive Summary  
 

Businesses have to make protective provisions against risks in interest rate, 
exchange rate, and liquidity. Hedging is the process of minimizing the losses because of 
the effect of price changes on assets, liabilities or future commitments. 

Businesses use derivative financial instruments to hedge risk. Forward 
transaction, which is a derivative financial instrument, is a foreign currency contract that 
contains delivery of goods as well as financial assets in the non-organized markets with 
interest rates pre-determined future date. 

Years before Christ, the first use of derivative financial instruments is based on 
the conceptual thought. In 12th century in Europe, first forward contracts were started to 
be used by the development of trade. Derivative products are used in the market all over 
the world for hedging and speculative purposes. On the basis of the deepening global 
economic crisis that began in 2008, we can say that there is the effect of highly 
leveraged speculative use of derivative instruments in developed markets. 

Accounting standards define hedging relationships as three types. These are fair 
value hedges, cash flow hedges and hedge of net investment in a foreign operation. 

Cash flow hedge that forms the subject of this study, is a hedge of the exposure to 
variability in cash flows that is attributable to a particular risk associated with a 
recognized asset or liability or a highly probable forecast transaction and could affect 
profit or loss. Cash flow hedge shall be accounted; the portion of the gain or loss on the 
hedging instrument that is determined to be an effective hedge shall be recognized in 
other comprehensive income and the ineffective portion of the gain or loss on the 
hedging instrument shall be recognized in profit or loss. 

When we analyze Turkey Accounting Standards and Turkey Financial Reporting 
Standards, 4 standards appear to be related to derivative financial instruments. These 
are: IAS 32 "Financial Instruments: Presentation", IAS 39 "Financial Instruments: 
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Recognition and Measurement", IFRS 7 "Financial Instruments: Disclosures" and IFRS 
9 "Financial Instruments" standard. When these standards were analyzed, the following 
points were determined; 

•   In IAS 32 "Financial Instruments: Presentation" standard, the classification of 
financial instruments have been made. While standard makes the classification 
of financial instruments, financial assets, and financial liabilities it also deals 
with the nature of the derivative instruments mentioned. In the classification, 
derivative products are included in financial assets or financial liabilities. 

• In IFRS 7 "Financial Instruments: Disclosures" standard, there are disclosure 
requirements for financial instruments include provisions pertaining to the 
public. In that standard, there are the scope of financial instruments derivative 
financial instruments and hedge accounting disclosures to the public in relation 
to a description of each type of hedge, a description of the financial instruments 
designated as hedging instruments and their fair values at the reporting date; 
and the nature of the risks being hedged. 

In the standard, businesses are required to make public the following 
disclosures;  

a) In fair value hedges, gains or losses: on the hedging instrument; and on 
the hedged item attributable to the hedged risk. 

b) The ineffectiveness recognized in profit or loss that arises from cash 
flow hedges and 

c) The ineffectiveness recognized in profit or loss that arises from hedges 
of net investments in foreign operations. 

• In IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement", there are 
financial assets, classification, measurement, and there are provisions for the 
recognition. 

• In IFRS 9 "Financial Instruments" standard, the classification of financial 
instruments, the initial recognition, the measurement is located in the financial 
reporting principles. The Board of the International Accounting Standards IAS 
39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" Standard launched 
a new project to replace the first, and in this regard on 12 November 2009 
IFRS 9 "Financial Instruments" issued standard. Published the first part of the 
standard classification and measurement of financial assets are introduced. 
When issues are still being worked on IAS 39 will be abolished. In Turkey, 
published in the Official Gazette No. 27564 dated 27.04.2010 IFRS 9 
"Financial Instruments", which is working on issues related to the standard is 
complete, in the standard IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and 
Measurement" will be replaced by the standard. 

In previous applications that are not based on standards, while derivative 
financial instruments accounted in the off-balance sheets, the primary accounts in the 
financial statements show the financial derivative instruments adopted during follow-up 
of IAS 39 standard. 

In the case of the application in our study, there is purchase of tangible fixed 
asset by foreign money. Forward contracts were made in order to hedge the cash flow 
risk related to the purchase of tangible fixed assets at future foreign mercenaries. 
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Forward contracts are shown in principal accounts on the balance sheet in accordance 
with IAS 39 Standard, and also derivative financial instruments are shown as fixed 
assets. The fair value of the contract during the contract period at the end of the period 
to show the valuation differences arising from the valuation of equity shown in the 
balance sheet. Net valuation differences arising from the contract are accounted for by 
two separate options. The first option is related with the net costs associated with the 
asset valuation difference. The second option is deducted from the amount of 
depreciation for the asset at the end of the period. 
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Özet 
Bu araştırmanın amacı 2001 finans krizinin İstanbul Menkul Kıymetler 

Borsası’ndaki en düşük riskli portföylerde yer alan hisse senetleri üzerindeki etkilerini 
incelemektir. Araştırmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda 2000:11-2002:09 
döneminde işlem gören tüm hisse senetlerinin aylık getiri verileri kullanılmıştır. Portföy 
seçim işlemleri Markowitz Modeli ile gerçekleştirilirken 2001 finans krizinin etkileri 
oran analizi ile incelenmiştir. Araştırmanın bulguları; incelenen işletmelerin kriz 
dönemlerinde ihracatın olumlu etkilerinden faydalandığını, kısa süreli borç 
miktarlarının arttığını, alacak tahsil ve stok elde tutma sürelerinin ise kısaldığını 
göstermektedir.   
Anahtar Kelimeler: Portföy Seçimi, Markowitz Modeli, Oran Analizi, İstanbul 
Menkul Kıymetler Borsası. 

Abstract 
The study is targeting to examine the effects of 2001 financial crisis on the shares 

included in the lowest-risk portfolios of Istanbul Stock Exchange. To this end; monthly 
returns data of all shares traded in Istanbul Stock Exchange between 2000:11-2002:09 
term, are evaluated. While portfolio selection is carried out via Markowitz Model, the 
effects of 2001 financal crisis are examined whereby ratio analysis. The findings display 
that the firms examined have benefited from the positive impact of exporting, 
furthermore, the amounts of short term debts are increased. Besides, both stock 
retention and receivable collection periods of the mentioned firms are decreased.  
Key Words: Portfolio Selection, Markowitz Model, Ratio Analysis, Istanbul Stock 
Exchange. 
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1. Giriş 
Kriz; işletme faaliyetlerinde dengesizliklere neden olarak belirsizlik ortamı 

oluşturan, işletmenin varlığını tehdit eden ve işletme yöneticilerinin karar verme 
sürecini kısıtlayan bir durumdur (Abdioğlu, Büyükşalvarcı ve Dinç, 2010, s. 28). Finans 
krizi ifadesi ise genel olarak finansal piyasaların fonksiyonlarının bozulması neticesinde 
ekonomik faaliyetlerde daralma yaşanması anlamına gelmektedir. Türkiye 
ekonomisinde görülen 1994 ve 2001 krizleri uluslararası nitelik taşımaksızın ülkenin 
bankacılık sistemi, ödemeler dengesi, cari açık ve bütçe açığı ile açıklanabildiğinden 
finans krizi olarak ifade edilmektedir. Söz konusu krizler resmi döviz kuru ile cari döviz 
kuru arasındaki farkın en yüksek olduğu iki noktada (1994:03 ve 2001:02) ortaya 
çıktığından; Işık, Duman ve Korkmaz (2004) tarafından finans krizi yerine döviz krizi 
olarak tanımlanmışlardır.  

1994 ve 1997 yıllarında içsel ve dışsal nitelikli birer finans krizinin ardından 1999 
Marmara Depremi’nin yaşandığı Türkiye’de zaten yüksek seviyelerde seyreden 
enflasyon, reel faiz, iç-dış borç stok oranları ile sürekli açık veren cari işlemler dengesi 
gibi kriterlerde 2000 ve 2001 yıllarına doğru olumsuz yönde önemli oranlarda 
değişiklikler yaşanmıştır. Sonuç olarak Türkiye ekonomisi 2001 yılında bir önceki yıla 
göre yaklaşık % 9 oranında küçülmüş ve ülkede ekonomik, sosyal ve finansal alanlarda 
büyük kayıplar yaşanmıştır. 

Literatürde 2001 finans krizinin Türkiye ekonomisine etkilerini inceleyen çok 
sayıda bilimsel çalışma mevcuttur ancak bireysel hisse senedi yatırımcısının kriz 
dönemi, öncesi ve sonrasındaki tercihleri ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır. 
Literatür incelemesinde hisse senedi yatırımcısının 2001 finans krizi öncesi ve 
sonrasında tercih ettiği işletmelerin finansal oranlarına bakarak ortak özelliklerin neler 
olduğunun belirlenmesine yönelik herhangi bir çalışmaya da ulaşılamamıştır.  

Bu araştırmada, söz edilen nedenler doğrultusunda, hisse senedi yatırımcısının 
kriz dönemlerinde tercih ettiği seçeneği belirleyen unsurların neler olduğunun tespit 
edilmesine yönelik çalışılmıştır. Hem teorisyenler hem de uygulamacılar açısından 
önem arz eden yatırımcı tercihleri hususunda etkili olan rasyonel unsurların belirlenmesi 
açısından bu çalışmanın önemli olduğu ve literatürdeki önemli bir boşluğun 
doldurulacağı düşünülmektedir.  

Bu doğrultuda hazırlanan çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün 
ardından ikinci bölümde literatür araştırmasına yer verilmiş ve üçüncü bölümde ise 
çalışmada kullanılan veri seti ile modeller izah edilmiştir. Dördüncü bölümde ise ilgili 
dönem için minimum riskli portföylerde yer alan hisse senetleri belirlendikten sonra bu 
işletmelerin finansal kriz döneminde yatırımcılar tarafından düşük riskli olarak 
algılanmasına neden olan unsurların tespit edilmesine yönelik oran analizi ile 
işletmelerin genel durumlarının incelenilmesine çalışılmıştır. Son bölümde ise elde 
edilmiş olan bulgulardan yararlanarak 2001 finans krizi döneminde hisse senedi 
yatırımcısının tercihleri ile ilgili bir genel değerlendirme yapılmıştır.              

2. Literatür  
2001 krizi Türkiye’nin iç dinamiklerden kaynaklanan bir finans krizidir. Bu 

dönemde izlenen sabit kur politikası sonucu ithalat ihracata kıyasla daha hızlı artmış ve 
bu durum kırılgan cari açık yapısında büyümeye neden olmuştur. Ayrıca bankacılık 
sektöründeki sorunlar, sıcak para politikasının neden olduğu olumsuzluklar ve 
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istikrarsız siyasi ortam neticesinde ortaya çıkan olaylar da krizin oluşmasına önemli 
ölçüde etkide bulunmuştur. 

İlgili dönemde Türkiye’nin borç yapısı incelendiğinde karşılaşılan sonuçlar dikkat 
çekicidir. Örneğin 1994 sonrası dönemde % 20 civarında seyreden İç Borç 
Stoku/GSMH oranı % 69 seviyesine, Toplam Dış Borç Stoku/GSMH oranı ise % 40’lı 
değerlerinden 2000 yılında % 59’a ve 2001’de ise % 79’a ulaşmıştır. Borçların 
sürdürülebilirliği anlamında temel gösterge olarak kabul gören Kamu Net Borç 
Stoku/GSMH oranı ise 2000’de % 28 iken kamu bankaları ve TMSF’ye verilen 
yükümlülükler nedeniyle 2001 yılında % 92’ye çıkmıştır. Hızla büyüyen açıkları ve 
borçluluk oranları ile Türkiye 2001 krizinin yaşandığı dönemde IMF ve Dünya Bankası 
ölçütlerine göre “çok borçlu ülkeler” grubuna dâhil olmuştur (Yavuz ve Çiçek, 2006, ss. 
101-103; Yiğitoğlu, 2005, ss. 120-121). Kriz döneminde bankalararası gecelik faiz oranı 
ortalaması 2000 yılı Aralık ayında % 198 ve 2001 Şubat’ında % 436 olarak kaydedilmiş 
(Uygur, 2001, s. 7) ve reel mevduata yönelik faiz oranları da % 100’ün üzerine çıkmıştır 
(Karaçor ve Alptekin, 2006, s. 252). Üç aylık hazine bonosunun bileşik faiz oranı, daha 
sonra hızla azalsa da, % 6 civarından % 117 seviyesine gelmiş ve azalma trendi içinde 
bulunan enflasyon oranı ise 2000 sonunda % 32 iken 2001 sonunda % 88’e ulaşmıştır. 
Bahsedilen dönemde yabancı yatırımcıların portföy alışları 1 milyar USD seviyesinde 
iken satışlar 9 milyar USD civarında olmuş böylece çok kısa bir süre içinde çok büyük 
miktarda para çıkışı gerçekleştirilmiştir (Yeldan, 2002, ss. 14-19). 

2001 finans krizinin Türkiye ekonomisine etkisi üzerine yapılan çalışmaların bir 
kısmı aşağıda ifade edilmektedir: 

Çalışkan, Kerestecioğlu ve Kara (2011: 68) yaptıkları çalışma sonucunda 2001 
krizi döneminde İMKB’de işlem gören on gıda işletmesinin özkaynak miktarında 
azalma, yabancı kaynak miktarında artma ve kısa vadeli borçların oranında artış ile 
beraber nakit oranlarında azalış yaşandığını tespit etmişlerdir. Dolayısıyla araştırma 
kapsamında incelenen işletmelerin mali yapılarının bozularak risklerinin arttığı 
görülmüştür. Ayrıca brüt satış karının olumlu olmasına karşın finansman giderlerinin 
artışının şirketlerin kârlılığını olumsuz yönde etkilediği sonucuna varılmıştır.  

Ertuna (2002) tarafından yapılan araştırmada, 2000 ve 2001 krizlerinde İMKB’de 
işlem gören 172 sanayi işletmesinin ilk altı aylık döneme ait konsolide bilançoları analiz 
edildiğinde kullanan nakdin 2000 yılında 1,51 kez ve 2001 yılında ise 1,37 kez 
devredildiği bulgusuna ulaşılmıştır. Ayrıca işletmelerin alacak devir hızlarının 5,93’ten 
5,54’e düştüğü ve tahsilat süresinin 61 günden 66 güne uzadığı ortaya konulmuş, stok 
devir hızlarının 6,75’ten 6,42’ye gerilemiş olduğu ve stokların ortalama tüketilme 
süresinin ise 54 günden 57 güne çıktığı hesaplanmştır (Abdioğlu, Büyükşalvarcı ve 
Dinç, 2010, s. 29). 

Aşıkoğlu ve Ögel (2006) ise 2001 finans krizinin imalat sektörü üzerindeki 
etkilerini araştırdıkları çalışmalarında kriz esnasında sektörde faaliyet gösteren 
işletmelerin pasif yapılarında yabancı kaynakların özellikle de kısa vadeli borçların 
oranının arttığını ve  özellikle kriz dönemlerinde artan finansman giderlerinin etkisiyle 
işletmelerin kârlılığının olumsuz etkilendiğini tespit etmişlerdir (Çalışkan, 
Kerestecioğlu ve Kara, 2011, s. 71). 

Ekşi’nin (2010) 2001 krizinin KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmeler üzerindeki 
etkilerini gözlemlemek amacıyla yaptığı çalışmasında ise kriz sürecinde KOBİ’lerin 
büyük ölçekli firmalara kıyasla likiditeyi yüksek tuttukları, daha büyük oranda 
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borçlandıkları, yabancı kaynaklarının içinde daha ziyade kısa vadeli kaynak 
kullandıkları, daha fazla sermaye artışına gittikleri, satışlarını daha çok peşin yapmayı 
tercih ettikleri ve net karlarının daha iyi durumda olduğu görülmüştür. Öte yandan 
büyük ölçekli firmalarında KOBİ’lere kıyasla stoklarını daha hızlı paraya çevirdikleri ve 
faaliyet kârlarının daha iyi durumda olduğu gözlemlenmiştir. Buradan 2001 krizinin 
tüm işletmeleri aynı fonksiyon ve derecede etkilemediği anlaşılmaktadır (Ekşi, 2010, ss. 
76-77). 

Eylül 2001’de gerçekleştirilen MUFAD yuvarlak masa toplantısında ise yaşanan 
krizde bazı işletmelerde cari oranın yüksek çıkmasının sebebinin alacakların tahsil 
edilememesi ve stokların satılamaması nedeni ile dönen varlıkların yüksek 
hesaplanmasından kaynaklandığı ifade edilmiştir (MUFAD, 2001, s. 66 aktaran 
Abdioğlu, Büyükşalvarcı ve Dinç, 2010, s. 30). 

Araştırmada kullanılan modelin geçerliliğine ve Türkiye'deki yatırımcının 
tercihine yönelik araştırmalar ise aşağıda ifade edilmektedir: 

Birgili ve Tuna’nın (2011) çalışmasında, Türkiye'de 2005:12-2010:01 dönemi için 
en yaygın yatırımcı tercihlerinin Türk Lirası, ABD Doları, Euro, altın, tahvil ve hisse 
senedi şeklinde sıralandığı açıklanmıştır. 

Birgili, Tuna ve Tuna’nın (2011) 1986:01-2009:12 döneminde hisse senedi 
yatırımcısının en düşük riske sahip olan portföy tercihlerinde hangi sektörlerin aktif rol 
aldığını inceledikleri çalışmanın sonucuna göre en düşük riskli portföylerde yer alan 
hisse senetlerinin sınai endeks kapsamında yer aldığı tespit edilmiştir.  

Küçükkocaoğlu (2002); Altay Salih, Muradoğlu ve Mercan (2002); Boztosun, 
Yalçıner ve Atan (2005); Birgili ve Tuna (2010) İMKB’de çeşitli dönemlerde 
Markowitz Modeli’nin geçerliliğini incelemişlerdir. Yapılan araştırmaların sonucunda 
Markowitz Modeli'nin İMKB’de incelenen tüm dönemler için geçerli olduğu ifade 
edilmiştir.  

3. Araştırmada Kullanılan Model ve Veri Seti  
3.1. Araştırmada Kullanılan Model 
Araştırmanın amacı doğrultusunda portföy seçeneklerinin belirlenmesi için 

Markowitz Ortalama Varyans Modeli’nden yararlanılmış ve belirlenen portföylerde yer 
alan hisse senetlerinin ait olduğu işletmelerin 2001 krizine verdikleri tepkileri 
değerlendirmek amacıyla oran analizi kullanılmıştır.  

Araştırmada öncelikli olarak beklenen getiri kısıtı olmaksızın açığa satış 
olanağının olmadığı bir ortamda riskini minimize etmek isteyen yatırımcıların 
tercihlerine odaklanılmıştır. Bu nedenle Markowitz Ortalama Varyans Modeli’nin esas 
alınması ile minimum varyanslı portföy seçenekleri belirlenmiştir. Böyle bir durumda 
minimum varyanslı portföy seçim modeli aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. 

Amaç Fonksiyonu :  Min wT w 

Kısıtlar    : w>0 

     wT1 = l 
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Buradaki w; her bir hisse senedinin portföy içindeki ağırlık vektörünü, wT; w 
vektörünün devriğini, 1; birler vektörünü, ∑;  kovaryans matrisini ve amaç fonksiyonu 
(Min wT w ) ise oluşturulan portföyün toplam riskinin en düşük düzeyde olmasını 
ifade etmektedir. Bütçe kısıtı (wT1 = l) ile yatırımcının sahip olduğu toplam tutarın 
tamamının hisse senedi yatırımlarına yönlendirilmesi sağlanmış ve her bir menkul 
kıymete pozitif yatırım yapma kısıtı ise w>0 şeklinde ifade edilmiştir. Bütçe kısıtı ve 
pozitif yatırım kısıtı ile yatırımcının açığa satış yapması engellenmiştir.  

Minimum varyanslı portföy seçimi sürecinde kullanılan Markowitz Modeli'nin 
geçerliliği Küçükkocaoğlu'nun (2002) çalışmasına istinaden seçilen dönem için tekrar 
test edilmemiştir zira bahsedilen çalışmada modelin kriz dönemlerinde dahi geçerli 
olduğu iddia edilmiştir.  

Çalışmanın dördüncü bölümünde 2001 finans krizinin seçilen işletmeler 
üzerindeki etkilerinin incelenmesi için yararlanılan oran analizi yönteminde kullanılan 
oranlar; likidite, mâli yapı, kârlılık ve faaliyet oranları olmak üzere Tablo 1’de 
görüldüğü üzere dört ayrı grupta incelenmiştir.  

Tablo 1: Araştırma Kapsamında Kullanılan Oranlar 

LİKİDİTE ORANLARI MALİ YAPI ORANLARI 
Cari Oran Kısa Vadeli Borç/Toplam Pasifler 

Asit Test Oranı Uzun Vadeli Borç/Toplam Pasifler 
Nakit Oran  

KÂRLILIK ORANLARI FAALİYET ORANLARI 
Esas Faaliyet Kâr Marjı Alacak Devir Hızı 

Net Kâr Marjı Stok Devir Hızı 

3.2. Araştırmada Kullanılan Veri Seti 
Portföy seçimi için araştırmada kullanılan veri seti 2000:11-2002:09 döneminde 

İMKB'de işlem gören tüm hisse senetlerinin aylık getiri değerleridir. 2001 finans 
krizinin etkilerinin incelendiği aralık olarak belirlenmiş olan söz konusu dönem, borsa 
endeksinde meydana gelen düşüş ve tekrar düzelme eğilimlerini içerdiğinden, 
araştırmanın literatür kısmında değinilen çalışmalarda da sıklıkla tercih edilmiş olan 
dönemdir.  

Gerçekleştirilen optimizasyon işlemleri sonucunda tercih edilen hisse senetlerinin 
2001 krizinde güvenli ya da düşük riskli olarak algılanmasına neden olan unsurların 
belirlenmesi amacıyla; 2000:03-2002:12 aralığındaki üçer aylık bilanço ve gelir 
tablolarından yararlanılmıştır. Dolayısıyla oran analizi ile gerçekleştirilen inceleme 12 
farklı dönemi içermektedir. Bu araştırma kapsamında kullanılan verilerin tümü 
İMKB’nin web sayfasından (www.imkb.gov.tr ) elde edilmiştir.  

4. Araştırma Bulguları 
Araştırma kapsamında elde edilen bulgular “portföy tercihlerine” ve “oran 

analizine” ilişkin olmak üzere iki grupta ele alınmıştır. 
4.1. Portföy Tercihlerine İlişkin Bulgular 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 2000:11-2002:09 döneminde işlem gören 

tüm hisse senetlerinin araştırmaya dâhil edilmesi ile ilgili dönem için en düşük riske 
sahip olan portföyler Markowitz Modeli ile belirlenmiştir. Bu portföylerde yer alan tüm 
hisse senetlerinin her ay için portföye dâhil edilme yüzdesi ve tüm 35 aylık dönem için 
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portföyde yer alma sıklığı belirlenmiştir. Buna göre tercih edilen hisse senetlerine ait 
bilgiler Tablo 2’de görüldüğü üzere gerçekleşmiştir. 
Tablo 2: 2000:11-2002:09 Dönemi İçin Oluşturulan Portföylerdeki Hisse Senetleri 

Hisse Kodu 

A
D

A
N

A
 

A
Y

C
E

S 

B
R

M
E

N
 

B
R

SA
N

 

B
U

C
İM

 

C
E

Y
L

N
 

C
M

E
N

T
 

C
R

D
FA

 

D
O

G
U

B 

Portföye Dâhil  
Edilme Oranı (%) 2,48488 1,69193 6,10543 19,9850 15,32352 2,74072 18,0329 1,01714 3,27777 

Yer Alma Sıklığı 1 13 21 34 34 16 35 12 32 

Hisse Kodu 

E
G

PR
O

 

G
E

D
IZ

 

K
A

R
T

N
 

K
E

N
T 

SK
B

N
K

 

T
U

M
T

K
 

Y
K

Fİ
N

 

Y
K

SG
R

 

PR
T

FY
 

A
Ğ

R
L

Ğ
I 

Portföye Dâhil  
Edilme Oranı (%) 7,70477 1,23498 3,22378 3,82130 1,794696 1,40252 1,86167 2,71082 94,4140 

Yer Alma Sıklığı 33 17 18 30 17 19 22 19  

Gerçekleştirilen uygulama sonucunda 2000:11-2002:09 tarihleri arasındaki 35 
aylık dönemde 17 adet hisse senedi farklı sıklıklarla tercih edilerek, minimum varyansa 
sahip portföylere dâhil edilmiştir. Tercih edilen hisse senetleri ilgili dönemde toplam 
portföy ağırlığının % 94,41’lik kısmını oluşturmaktadır. Geriye kalan % 5,59’luk kısmı 
oluşturan hisse senetlerinin her birine yapılan yatırım tutarı % 1’in çok altında olduğu 
için araştırma kapsamına dâhil edilmemiştir. 

35 farklı dönem için elde edilen minimum varyanslı portföylerde yer alan ve her 
biri ortalama olarak toplam portföyün en az % 5’lik kısmını oluşturan hisse senetleri ile 
çalışmanın uygulama kısmının ikinci aşaması gerçekleştirilmiştir. Bu kısıtlar altında 
seçilen dönem için uygulanan optimizasyon işlemleri sonucunda belirlenen beş adet 
hisse senedi Tablo 3’te gösterilmektedir: 

Tablo 3: Oran Analizi İle İncelenen Hisse Senetleri 

Hisse Senedi Kodu BRMEN BRSAN BUCİM CMENT EGPRO 
Portföye Dâhil Edilme Oranı (%) 6,10543 19,98507 15,32352 18,03295 7,704779 

Yer Alma Sıklığı 21 34 34 35 33 

BRMEN tekstil, BRSAN metal ana sanayi, BUCİM ve CMENT taş toprak, 
EGPRO ise kimya sektöründe faaliyet gösteren işletmelere ait hisse senetlerini temsil 
etmektedir. Araştırma dönemi olarak belirlenen 35 aylık süreçte; CMENT ortalama 
olarak % 18,03’lük oran ile her dönem düşük riski tercih eden yatırımcının portföyünde 
yer almıştır. Daha sonra BRSAN % 19,99 ve BUCİM ise % 15,32’lik oranlarla 34’er 
dönem, BRMEN % 6,11’lik oran ile 21 dönem ve EGPRO ise % 7,70 oran ile 33 dönem 
yatırımcı tarafından tercih edilmişlerdir. 

2001 finans krizini kapsayan dönem için gerçekleştirilen optimizasyon işlemi; 
yatırımcıya en düşük riski sunan portföylerde yer alan hisse senetlerinin Sınai Endeks 
kapsamında olduğunu göstermektedir. Bu durum; Birgili, Tuna ve Tuna’nın (2011) 
çalışmasını destekler niteliktedir.  
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4.2. Oran Analizine İlişkin Bulgular 
2001 finans krizinin seçilen hisse senetleri üzerindeki etkileri likidite, mali yapı, 

kârlılık ve faaliyet açısından olmak üzere dört başlık halinde incelenmiştir.  

4.2.1. Likidite Oranları Üzerindeki Etkiler 
Likidite oranları; işletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme gücünü 

gösterdiğinden işletmenin ticari ilişki içerisinde bulunduğu diğer işletmeler açısından da 
oldukça önemlidir. Buradan hareketle cari oran, asit test oranı ve nakit oranda 
gerçekleşen değişim sırasıyla aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir. 

Grafik 1: Cari Oran 

 

Grafik 1’de görüldüğü üzere araştırma kapsamında incelenen işletmelerin 2001 
finans krizi öncesinde kısa süreli borçlarını dönen varlıkları ile ödeyebilecek güçte 
oldukları ifade edilebilir. Ancak 2001 krizi ile beraber firmaların cari oranları azalmış 
hatta CMENT ve EGPRO için söz konusu oran 1 değerinin dahi altına düşmüştür. 
Ancak bu olumsuz durum düşük riskli olarak değerlendirilen söz konusu işletmeler için 
kısa sürmüş ve 2001:06 döneminden sonra cari oranları tekrar artmaya başlamıştır. 

Grafik 2: Asit Test Oranı 

 
Asit test oranlarının 2001 öncesinde görülen olumlu seyirleri kriz döneminde 

negatif yönlü olmuştur. BUCİM’e ait asit test oranı kriz öncesi dönemde en az iken 
artmaya başlamış; kriz dönemi ve sonrasında da daima ortalamanın üzerinde kalmıştır. 
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Buna karşın BRMEN ve CMENT ise kriz döneminde ortalama değerinin altında yer 
almışlardır. Bu yapı krizin ardından genel olarak düzelmeye başlamış ve oranlar artış 
eğilimi içerisine girmiştir.  

Grafik 3: Nakit Oran 

 
İşletmelerin nakit oranları incelendiğinde kriz esnasında BRMEN hariç tüm 

işletmelerin nakit oranlarının arttığı ancak hemen sonrasında tersine yönlü hareketliliğin 
var olduğu anlaşılmaktadır. 2001 Haziran’ı sonrasında ise BRSAN ve BRMEN zaman 
zaman keskin yükselme ve düşüşler yaşadığı ancak işletmelerin nakit oranlarının genel 
olarak yükseldiği ve kriz öncesi ortalamaların üzerinde seyrettiği görülmektedir. Sözü 
edilen oranda meydana gelen yükselişin; kısa süreli borçlar artsa bile ihracata yöneliş 
sonucu biriken döviz miktarı, kur farkı ve nakit fazlasından elde edilen faiz gelirleri 
neticesinde hazır değerlerin kısa süreli borçlara nispeten daha hızlı artmasından 
kaynaklandığı düşünülmektedir. Aynı zamanda piyasada yaşanan belirsizlikten 
kaçınmak amacıyla vadeli satışlardan ziyade peşin satışların tercih edildiği şeklinde de 
yorumlanabilir. 

4.2.2. Mali Yapı Oranları Üzerindeki Etkiler 
Kriz dönemi incelendiğinden mali yapı adına seçilen işletmelere ait kısa ve uzun 

süreli borçların toplam pasife oranlarının değişimi incelenmektedir.  

Grafik 4: Kısa Süreli Borç / Toplam Pasif 
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Kriz dönemlerinde kreditör kuruluşların alacaklarını tahsil edememe riski ile karşı 
karşıya kalmamak adına uzun vadeli borç yerine kısa vadeli borcu tercih ettiklerinden 
bu oranın yükselmesi beklenmektedir. 

Grafik 4’ten anlaşıldığı üzere işletmelerin toplam pasif yapısının genel olarak 
yarısı kısa süreli borçlardan oluşmaktadır. BRSAN ve EGPRO ortalamanın çok 
üzerinde kısa süreli borç oranına sahip iken diğer işletmeler ortalamanın altında 
kalmaktadır. Beklenildiği üzere 2001 finans krizi döneminde her bir işletmenin kısa 
vadeli borç oranları yükselmiştir. Bu durumun muhtemel bir nedeni gerçekleşen krize 
bağlı olarak satış miktarlarının azalması olabilir. Ayrıca borçluların vade erteleme 
taleplerini karşılama zorunluluğu da kriz dönemlerinde firmaların nakit sıkışıklığını en 
aza indirmek amacıyla kısa süreli borçlanmayı tercih etmelerine neden olmaktadır. 

Yukarıda ifade edildiği üzere kriz dönemlerinde uzun süreli borcun toplam pasife 
oranının düşük olması beklenir. Seçilen işletmeler için sözkonusu oranın değişimi 
Grafik 5’te gösterilmektedir. 

Grafik 5: Uzun Süreli Borç / Toplam Pasif 

 

Kriz sonrasında işletmelerin uzun süreli borç oranlarında küçük bir azalma olsa da 
genel olarak önemli bir değişikliğin yaşanmadığı görülmektedir. Burada dikkat çekici 
olan konular; BRMEN’in uzun vadeli borç oranının diğerlerinden açık şekilde yüksek 
seyretmesi ve CMENT için sözkonusu oranın kriz dönemi sonrası hızla azalmasıdır.  

4.2.3. Kârlılık Oranları Üzerindeki Etkiler 
Araştırma kapsamında incelenen işletmelerin kârlılık durumu net kâr marjı ve esas 

faaliyet kâr marjı oranları üzerinden incelenmiştir. Araştırma dönemi içerisinde yer alan 
işletmelerin net kâr marjları Grafik 6’da ifade edilmektedir. 
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Grafik 6: Net Kâr Marjı 

 

Grafik 6’ya göre işletmelerin net kâr marjları kriz döneminde azalsa da krizin 
hemen ardından normalleşme eğilimine girmiştir. Bu durumun tek istisnası BUCİM adlı 
işletmenin kriz döneminde net kâr marjının diğerlerinin aksine azalmaması hatta biraz 
da olsa artması ve daha sonra yatay seyretmesidir.  

Araştırma kapsamında incelenen işletmelerin esas faaliyet kâr marjı oranları ise 
Grafik 7’de gösterilmektedir. 

Grafik 7:  Esas Faaliyet Kâr Marjı 

 
EGPRO ve BRSAN dışında kalan her işletme kriz döneminde esas faaliyet kârını 

artırmıştır. Sonraki dönemlerde ise herbirinin kârlılığı, bir dönem kırılmalar yaşansa da, 
olumlu bir seyir izlemiştir.  

Kriz dönemlerinde fazla nakdi bulunan işletmelerin söz konusu hazır değerleri 
esas faaliyet alanları dışında faiz ve kambiyo gibi yatırımlara yönlendirmesi sonucunda 
bahsedilen işletmelerin bu dönemlerde esas faaliyet kâr marjlarında düşüklük yaşanması 
olağandır. Bu durumda faiz gelirleri ile kambiyo kârlarını kapsayan olağan kârın artması 
beklenirken, net kâr marjının artan finansal yükler ve satışlardaki ciddi azalma 
nedeniyle düşük çıkması normal kabul edilebilir. 

Bu aşamada işletmelerin gelir tablolarından Yurt dışı satış gelirleri ile Faiz ve 
temettü gelirleri incelenmiştir. Örneğin BRSAN için yurt dışı satış gelirlerinin 2000:03 
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için 6.724.224 TL, 2001:12 için 85.475.247 TL ve 2002:12 için 100.030.962 TL olması 
çok çarpıcıdır. Faiz ve temettü gelirlerinin de benzer şekilde 2000:03’te 199.769 TL, 
2001:12’de 2.030.118 TL ve 2002:12’de ise 1.632.649 TL olduğu görülmektedir. Bu 
durum çalışmada incelenen tüm işletmeler için geçerlidir yani her bir işletmenin yurtdışı 
satış geliri her dönemde bir önceki döneme göre önemli ölçüde artmıştır. Ayrıca faiz ve 
kambiyo gelirlerinde meydana gelen artış da işletmelerin gerçekleştirdikleri ihracat 
neticesinde elde ettikleri dövizden önemli oranda faiz ve kur değişimine bağlı kâr elde 
ettiklerini desteklemektedir.  

4.2.4. Faaliyet Oranları Üzerindeki Etkiler 
Krizin işletmelerin faaliyet oranları üzerindeki etkileri; alacak devir hızı ve stok 

devir hızı esas alınarak incelenmiştir. İşletmelerin alacak devir hızlarındaki değişim 
Grafik 8’de görülmektedir. 

Grafik 8: Alacak Devir Hızı 

 
Grafiğe göre tüm işletmelerin alacak devir hızlarının kriz döneminde azaldığı ve 

sonrasında ise arttığı anlaşılmaktadır. BRMEN ve BUCİM’in alacak devir hızları 
ortalamanın genel olarak üzerinde seyretmekte ve EGPRO’nunki ise ortalamanın sürekli 
altında bulunmaktadır. Bu durumda EGPRO’nun alacaklarını nakde dönüştürme 
konusunda en zayıf konumda olduğu ve söz konusu durumun işletmelerin alacaklarının 
ortalama tahsil sürelerine de yansıdığı Tablo 4’ten anlaşılmaktadır. 

Tablo 4: Alacakların Ortalama Tahsil Süresi 
 BRSAN BRMEN BUCİM CMENT EGPRO 

2000/03 263,1537 207,0098 230,144 265,6001 192,2686 
2000/06 137,821 89,52266 109,5994 159,8654 176,2953 
2000/09 94,06564 78,39278 87,52923 121,3812 163,8507 
2000/12 76,91559 55,7697 76,26891 100,9708 149,4471 
2001/03 333,8923 236,9668 278,7913 347,9009 687,7816 
2001/06 151,1813 128,8272 106,0246 135,24 301,8899 
2001/09 93,77665 81,94085 69,1323 84,20329 211,8339 
2001/12 57,10605 62,15023 48,95781 63,77439 153,3673 
2002/03 274,2207 265,3716 262,1874 193,0428 589,1295 
2002/06 155,2639 129,3854 120,9477 126,9772 322,5034 
2002/09 103,3676 83,69573 69,57914 53,53786 204,0348 
2002/12 77,40956 51,6008 38,24451 43,78795 152,928 

ORTALAMA 151,5145 122,5528 124,7839 141,3568 275,4442 
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Tablo 4’ten görüldüğü üzere kriz döneminde EGPRO’nun alacakları ortalama 
tahsil süresinden çok daha uzun bir sürede tahsil etmektedir. Aynı zamanda ortalama 
tahsil süresinin en düşük olduğu zaman dilimi ise 2001 finans krizinin sonlarına doğru 
yaşanmıştır. Bu durum işletmelerin vadeli satışlarını azalttığı ve daha çok nakit satışlara 
yöneldiği şeklinde değerlendirilebilir. 

İşletmelerin stok devir hızı oranları ise Grafik 9’da ifade edilmektedir. 

Grafik 9: Stok Devir Hızı 

 

Kriz dönemi incelendiğinde tüm işletmelerin stok devir hızlarının azaldığı ve 
diğer yıllara oranla stok devir hızlarının daha düşük olduğu ayrıca BRSAN dışında tüm 
firmaların stok devir hızı oranlarının genel olarak ortalamanın altında yer aldığı 
görülmektedir. Söz konusu verilere göre oluşturulan stok tüketim süresine ait veriler 
Tablo 5’te ifade edilmektedir. 

Tablo 5: Stok Tüketim Süresi 

 BRSAN BRMEN BUCİM CMENT EGPRO 
2000/03 147,8326 311,2714 399,4098 256,9547 313,556 
2000/06 71,15826 162,9115 121,5305 102,0748 97,97311 
2000/09 46,01605 82,28855 57,81705 71,95098 73,29483 
2000/12 29,4579 86,91164 32,50891 56,95505 43,97358 
2001/03 115,9873 369,4284 263,4273 211,06 319,781 
2001/06 64,96012 175,1774 114,2906 80,91843 122,7728 
2001/09 43,53183 91,7173 72,47773 72,22612 74,79294 
2001/12 30,37474 70,91992 69,51147 65,61451 64,74547 
2002/03 115,3793 359,0139 339,2365 242,974 200,797 
2002/06 82,22429 127,5133 97,19988 69,77464 85,56855 
2002/09 67,16245 83,13171 61,11334 68,30372 61,69603 
2002/12 30,60041 62,91847 36,00333 49,5871 36,03604 

ORTALAMA 70,39043 165,267 138,7105 112,3662 124,5823 

Firmaların stok tüketim sürelerine bakıldığında en uzun zaman dilimini kriz 
döneminin oluşturduğu görülmektedir. Bu durum firmaların satış tutarlarının azaldığının 
da bir göstergesi olarak değerlendirilebilir.  
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5. Sonuç ve Değerlendirme 
Bu çalışmada 2001 finans krizi döneminde minimum risk üstlenmek isteyen 

yatırımcıların portföy tercihleri ile beraber bu portföylerde yer alan işletmelerin krize 
verdikleri tepkiler incelenmiştir. Bu amaçla Markowitz Ortalama Varyans Modeli ve 
oran analizi yöntemlerinden faydalanılmıştır. Veri seti olarak 2000:11-2002:09 tarihleri 
arasında İMKB’de işlem gören tüm hisse senetlerinin getiri verileri kullanılmış, 
gerçekleştirilen portföy optimizasyonu sonucu tespit edilen ve belli kriterlere göre 
seçilen beş adet hisse senedinin üçer aylık bilanço ve gelir tablolarından oran analizi 
için yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular neticesinde ulaşılan sonuçlar aşağıdaki 
görüldüğü üzere gruplandırılmıştır. 

Faaliyet Yapısı: İşletmeler alacak devir hızlarının kriz esnasında hızla 
düşmesinin akabinde söz konusu oranları kısa zamanda artırarak alacaklarının tahsil 
edilme süresini düşürmeyi başarmış, böylece alacakların tahsil edilememe riskini 
azaltmışlardır. Ayrıca stokların da elde tutulma sürelerini önemli ölçüde indirerek hem 
stok maliyetinden korunmuş hem de satış gelirlerini arttırmışlardır. Bu noktada 
işletmelerin söz konusu değişikliği yurt dışı satışlara yönlenmekle başardıkları ifade 
edilmelidir. İşletmelerin ihracata yönelmeleri satışlarından döviz temin edilmesine ve 
kur değişimine bağlı olarak fazladan bir kazanç elde etmelerine olanak tanımıştır.  

Mali Yapı: Beş işletmenin de kriz esnasında beklenildiği üzere kısa süreli borç 
oranı yükselmiş ve uzun süreli borç oranı azalmıştır. Bu durum kredi veren kuruluşların 
vermiş oldukları borcu piyasada yaşanan dalgalanmalara karşı en kısa zamanda geri 
almak istemesi nedeniyle olağan bir durum olarak algılanmaktadır. İşletmeler söz 
konusu dönemlerde borç ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve vade erteleme 
taleplerinin olumlu karşılanmadığı ortamlarda zorunlu olarak kaynak ihtiyaçlarını kısa 
süreli borçlar ile finanse etmek durumunda kalmaktadır. Bu durumun sonucu olarak 
işletmelere ait olan kısa süreli borç miktarları artmış ve kısa vadeli borçlanma 
yükümlülükleri de yükselmiştir. Ancak bu durum sürekli olmamış ve ardışık dönemler 
içerisinde tekrar eski yapısına dönmüştür. 

Likidite Yapısı: İşletmelerin kısa vadeli borçlarını ödeme gücü ölçüsü olarak 
dikkat edilen en önemli rasyolardan olan cari oran için ortalamanın kriz döneminde 
azaldığı ancak zaman içerisinde artarak normal kabul edilen seviyelere geldiği 
anlaşılmaktadır. Dönen varlıklardan stokların çıkarılması sonucu hesaplanan asit test 
oranı söz konusu olduğunda da aynı durumla karşılaşılmaktadır.  

Hazır değerlerin kısa vadeli borçlara oranı olarak hesaplanan nakit oranlarda ise 
kriz esnasında işletmelerden birisi hariç yukarı yönlü hareket varken krizin ardından 
tersine dönüşüm yaşanmıştır ki bu durum krizin etkisinin gecikmeli ortaya çıkması 
olarak görülebilir. Söz konusu oran da daha sonra cari oran ve asit test oranlarında 
yaşandığı gibi yükselmiş ve olumlu bir seyir izlemiştir. 

Kısa vadeli borçları ödeme gücü ölçüsü olan söz konusu oranların her birinde 
meydana gelen düzelmenin; peşin satışlarda ayrıca alacak ve stok devir hızlarında 
meydana gelen artışlara ilaveten zaman içinde kısa vadeli borçların oranının azalmasına 
istinâden oluştuğu ifade edilebilir.  

Ayrıca işletmelerin mevcut nakit fazlaları ile döviz almaları ve kur farkından 
yararlanmaları, ihracata yönelerek döviz gelirlerini artırmaları, artan hazır değerleri 
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faaliyet alanları dışında faiz ve repo benzeri finansal araçlarla değerlendirmeleri sonucu 
nakit yapılarını güçlendirdikleri de düşünülmektedir.  

Kârlılık Yapısı: Net kârlılığa bakıldığında BUCİM hariç tüm işletmelerin kârlılık 
oranlarının kriz döneminde azaldığı ancak daha sonra söz konusu oranların düzeldiği 
görülmüştür. Esas faaliyet kârlılığı konusunda ise sadece EGPRO ve BRSAN’da azalma 
olduğu ve kriz sonrası hepsinde toparlanmanın yaşandığı anlaşılmaktadır. Dolayısıyla 
kriz döneminde sadece BUCİM hem net kârlılığını hem de esas faaliyet kârlılığını 
artırırken EGPRO ve BRSAN her iki durumda da azalma yaşamıştır. BRMEN ve 
CMENT ise esas faaliyet kârlılıklarını artırırken net kârlılıkta düşüş yaşamışlardır. 

İşletmelerin kriz döneminde artan yurtdışı satışları ve buradan elde edilen 
dövizden sağlanan kur geliri, faiz geliri de işletmelerin 2001 finansal krizinden olumsuz 
yönde en az etkilenmelerine olanak tanımıştır. Dolayısıyla yukarıda da ifade edildiği 
üzere işletmeler krizden etkilenmişler ancak zaman içinde yurt dışı satışlarını artırıp, 
alacak tahsil ve stok tüketim sürelerini azaltarak mevcut kârlılık yapılarını iyileştirmeyi 
başarmışlardır. 

Araştırma kapsamında incelenen işletmelerin 2001 başında gerçekleşen finans 
krizine verdiği tepkilerin analizi nedeniyle yatırımcıların düşük riskli portföy 
tercihlerinde bu işletmeleri daha az riskli olarak algılamaları ve portföylerinde adı geçen 
işletmelere daha fazla yer vermeleri söz konusu olabilir.  

Bu çalışmanın ardından 2008 krizinin yatırımcı tercihlerine yansımalarının da 
çalışma konusu olabileceği düşünülmektedir. Elde edilen bulgular neticesinde içsel 
kaynaklı 2001 krizi ile dışsal kaynaklı olan 2008 krizinin bireysel hisse senedi 
yatırımcısının tercihlerine ortak yansımaları ve oluşturulan portföylerde her iki kriz 
döneminde elde tutulan hisse senetlerinin ortak özelliklerinin neler olduğu da 
incelenebilir. 
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Extensive Summary 

 
Financial crisis term means the decreasing of economic activities due to the 

breakdown in financial markets. 1994 and 2001 crises, having national character, of 
Turkish economy are defined as financial crises because of the fact that the crises are 
elucidated via tools such as current account deficit, budget deficit, banking system and 
balance of payments. 

Many scientific studies examining the effects of 2001 crisis on Turkish economy 
exist in literature but any study has not been found about the preferences of indiviual 
stock investors in pre-crisis and post-crisis periods. Besides; any research on 
determining the common features of the firms preferred in the crisis period, by 
analyzing their financial ratios, has not existed while the review is performed. 

The study is targeting to examine the effects of 2001 financial crisis on the shares 
included in the lowest-risk portfolios of Istanbul Stock Exchange. While portfolio 
selection is carried out via Markowitz Model, the effects of 2001 financal crisis are 
examined whereby ratio analysis.  

Testing the validity of Markowitz Model for the crisis period in Istanbul Stock 
Exchange has not been necessary owing to the studies by Küçükkocaoğlu (2002); Altay 
Salih, Muradoğlu and Mercan (2002); Boztosun, Yalçıner and Atan (2005); Birgili and 
Tuna (2010) proved the validity of the mentioned model in Istanbul Stock Exchange. 

The ratios benefited to examine the effects of 2001 financial crisis on the firms 
while the ratio analysis is performed are regarded as liquidity, financial structure, 
activity and profitability ratios. The liquidity ratios are occurred of current, acid test and 
cash assets ratios furthermore financial structure ratios are calculated via short-term 
debts/total liabilities and long-term debts/total liabilities. Additionally; profitability is 
calculated by both net profit and EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) margins 
also activity ratios are evaluated via receivable turnover and stock turnover rates.  

Monthly returns data of all shares traded in Istanbul Stock Exchange between 
2000:11-2002:09 term are utilized to examine the effects of 2001 financial crisis on the 
firms. Besides; the data used to determine the risk level of the firms in the crisis period, 
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is gathered via the firms’ balance sheets and income statement tables displaying the 12 
quarters of 2000:03-2002:12 period. 

Hence; 17 shares from 35-month 2000:11-2002:09 period are preferred and added 
in the minimum variance portfolios with different frequencies. The mentioned shares 
connote the %94,41 of portfolio and the shares included in 5,59% portion are ignored in 
the study since the amount of investment in each of them is less than 1% of the 
portfolio. 

Afterwards; shares forming at least 5% of the minimum variance portfolio for 35-
month period are selected to perform the second level of the study. The 5 shares; 
representing more than 67% of the portfolio and being demonstrated as BRMEN, 
BRSAN, BUCİM, CMENT and EGPRO from textile, basic metal, stone and chemistry 
industries, are examined to find out the effects of 2001 financal crisis whereby ratio 
analysis.  

According to the ratio analysis applied; despite the rapid decline of receivable and 
stock turnover rates in the crisis period, the mentioned rates got better even than pre-
crisis term thanks to the increasing international sales. So; the firms acquired the 
opportunity to possess more foreign currency and to benefit from the exchange rates. 
Besides; both amount and share of short-term debts are increased for the 5 firms 
evaluated in the crisis period. Afterwards; the financial structure became better and it is 
normalized by the increasing of long-term liabilities’ portion. Because of the sudden 
shock at the beginning of the crisis period; both current and acid test ratios declined but 
surprisingly cash assets ratio is not affected insomuch that it ascended in a short time 
owing to the increasing amount of foreign currencies but the liquidity conditions got 
well, later.  

At the beginning of the crisis; net profit margins of the firms, excepting BUCIM, 
decreased and their EBIT profit margins increased contrary to EGPRO and BRSAN. So; 
only BUCIM could improve both of the margins, in the crisis period but BRSAN and 
EGPRO’s profitability rates declined. While EBIT margins increased, net profit margins 
reduced for BRMEN and CMENT in the 2001 financial crisis period. Each of the 5 
firms are suffered because of the negative impact of the 2001 financial crisis but thanks 
to the increasing of foreign sales and foreign currency amount; they achieved to 
improve their profitability. 
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Özet  
Bu araştırmanın temel amacı, pozitif ve negatif duygusallık, Fiziksel aktivitelere 

katılım, bireysel ve örgütsel saldırganlık arasındaki ilişkilerin ve fiziksel aktivitelere 
katılımın arabulucuk rolü değerlendirilmesidir. Araştırmanın ana kitlesi Kayseri 
Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve fiziksel aktivitelerin yapıldığı, sanayi 
işletmelerinin çalışanlarıdır. Bu kapsamda 273 kişiye ulaşılarak araştırma sorularını 
cevaplamaları sağlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre pozitif duygusallıkla, bireysel 
saldırganlık arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Negatif duygusallıkla, 
bireysel saldırganlık arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Pozitif duygusllıkla 
fiziksel aktivitelere katılım arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. Negatif 
duygusallıkla fiziksel aktiviteler katılım arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki vardır. 
Fiziksel aktiviteler katılım ile bireysel saldırganlık arasında negatif yönlü anlamlı bir 
ilişki vardır. Ayrıca bireysel saldırganlık ile örgütsel saldırganlık arasında pozitif yönlü 
anlamlı bir ilişki vardır. Araştırmada fiziksel aktivitelere katılımın aracılık etkisinin 
değerlendirilebilmesi için path analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre fiziksel 
aktivitelerin pozitif duygusallığın, bireysel düzeydeki saldırgan davranışlar üzerindeki 
negatif etkisini artırdığı görülmüştür. Diğer taraftan, fiziksel aktivitelerin, negatif 
duygusallığın, bireysel düzeydeki saldırgan davranışlar üzerindeki pozitif etkisini 
artırdığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Pozitif Duygusallık, Negatif Duygusallık, Fiziksel Aktivite, 
Saldırgan Davranışlar. 

Abstract  
The main aim of the present study is to find out the relationships between, 

positive and negative affectivity, physical activity, personal level aggressiveness - 
organization level aggressiveness and mediation effect of physical activity. The universe 
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of the research is employees of Kayseri Organized Industrial Zone businesses in which 
physical activity is done. The size of the research is 273. According to the results, there 
is a significant and negative oriented relationship between positive affectivity and 
individual level aggressiveness. There is a significant and positive oriented relationship 
between negative affectivity and individual level aggressiveness. There is a significant 
and positive oriented relationship between positive affectivity and physical activity. 
There is a significant and negative oriented relationship between negative affectivity 
and physical activity. There is a significant and negative oriented relationship between 
physical activity and individual level aggressiveness. There is a significant and positive 
oriented relationship between individual level aggressiveness and organization level 
aggressiveness. Separately physical activity has a significant mediation role between 
positive-negative affectivity and individual level aggressiveness. 
Keywords:Positive Affectivity, Negative Affectivity, Physical Activity, Agressive 
Behaviors.   

Giriş 
Bireysel ve örgütsel düzeydeki saldırganlık önemli bir araştırma alanıdır. Çeşitli 

türleri ve düzeyleriyle saldırganlık örgütsel yaşamda huzuru bozan, etkinliği ve 
verimliliği olumsuz yönde etkileyen davranışlardır. Çeşitli politikalarla ve 
uygulamalarla bu davranışların makul düzeylerde tutulabilmesi gerekmektedir. Bu 
davranışların  bireylerin duyguları ile yakın bir ilişkisinin olduğu düşünülmektedir. 
Pozitif duyguları olan bireylerin daha az saldırgan eğilim göstermesi veya negatif 
duyguları olan bireylerin de daha yüksek oranlarda saldırganlık göstermesi 
beklenmektedir. Bu çalışmada, pozitif - negatif duygusallığın ve bireylerin örgüt içi 
fiziksel aktivitelere katılımının saldırganlık düzeyi üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.   
İşletmelerde, boş zamanlarda veya hafta sonlarında, spor müsabakaları, doğa gezileri, 
turnuvalar  gibi etkinliklerin düzenlendiği görülmektedir. Disiplinler arası bir anlayışla, 
bu tür aktivitelerin saldırganlık düzeyini azaltmadaki rolünün merak edilmesi bu 
çalışmanın ortaya çıkış nedenidir. Çalışmada ayrıca fiziksel aktivitelere katılımın 
aracılık rolü, geliştirilen bir model ve hipotezler aracılığı ile incelenmektedir.  

Görsel medyanın, gazetelerin ve dergilerin, araştırmacıların, saldırgan 
davranışlarla yakından ilgilendiği, özellikle de şiddet konusu üzerinde durdukları 
görülmektedir. Bu ilginin elbette pek çok nedeni vardır. Yönetim veya örgütsel davranış 
bilimcilerinin temel odağı ise saldırgan davranışların örgütsel nedenleri ve sonuçlarıdır. 
Saldırgan davranışlar ve şiddetle ilgili literatür incelendiğinde üzerinde uzlaşma 
sağlanmış bir tanım bulunmadığı görülecektir. Ancak, tanımlarda genel olarak iki temel 
yönelim bulunmaktadır: Bunlardan birincisi şiddet ve saldırgan davranışları birbirinden 
ayıran yaklaşımdır ve ikincisi ise, bu iki kavramı birbirinden ayrı görmeyen yaklaşımdır 
(Barling, 1996; Mullen, 1997; O’Leary-Kelley vd.,1996). Saldırgan davranışlar, bir 
bireyin birlikte çalıştığı kişilere zarar verme veya rencide etme amacıyla gösterdiği 
çabalardır (Baron ve Neuman, 1996). Saldırgan davranışların fiziki saldırı şeklindeki 
türüne şiddet denilmektedir (Neuman ve Baron, 1998). Saldırgan davranışlar örgüt 
yaşamında farklı şekillerde görülebilir. Ortaya çıkan farklı niteliklerdeki saldırgan 
davranışları sınıflandırmaya yönelik olarak bazı çalışmalar yapılmıştır. Bununla ilgili 
ilk sınıflandırma Buss tarafından yapılmıştır (Neuman ve Baron, 1998). Buss, saldırgan 
davranışları, sözlü-fiziki, aktif-pasif ve doğrudan-dolaylı olarak üç grupta incelemiştir. 
Mantell (1994) saldırgan davranışları gizli, açık ve tehlikeli davranışlar olmak üzere 
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yine üç grupta incelemiştir. Saldırgan davranışlarla ilgili literatüre en fazla katkı 
sağlayan bilim insanları Baron ve Neuman’dır. Bu iki bilim insanı yaptıkları çeşitli 
araştırmalarda 40 farklı saldırgan davranış türünü belirlemişlerdir. Belirledikleri bu 
saldırgan davranış türlerini de yine üç grupta incelemişlerdir (Baron ve Neuman, 1996; 
Baron ve Neuman, 1998). Bu çalışmada, yalnızca, bireysel saldırganlık ve örgütsel 
saldırganlık ile ilgilenilmektedir. Bireysel saldırganlık bireyin başkalarına veya 
örgütüne yönelik olarak giriştiği zarar vermeye yönelik davranışlarıdır. Örgütsel 
saldırganlık ise, örgüt içindeki düşmanca davranışları, açık şiddet davranışlarını ve 
engelleme şeklindeki zarar verici davranışları içermektedir. Örgüt içi saldırgan 
davranışlar örgütsel barışı bozmaktadır. Bireylerin birbirlerine sözlü veya fiziki olarak 
saldırmaları, telefonu yüzüne kapatmaları, odayı terk etmeleri veya sabotajları örgütte 
gerginliklere neden olur. Saldırıların içinde bulunmayanlar veya saldırgan olmayanlar 
da bu tür davranışlardan etkilenir. İletişim sistemi bozulur, çalışanlar arası düşmanca 
duygular gelişir ve sonuçta şiddete dönüşür. Saldırgan davranışlara maruz kalan 
çalışanlarla, saldırganlar arasındaki gerginlikler, saldırılar ve düşmanca davranışlar tüm 
örgüt çalışanlarını etkiler. Gruplaşmalar oluşabilir ve bireysel çatışmalar gruplar arası 
çatışmalara dönüşebilir. Organizasyon, amaçlarından uzaklaşabilir, bireysel ve örgütsel 
anlamda etkinlik, verimlilik ve performans düşer. Ortaya çıkan bu sonuçlar örgüt 
yöneticilerince arzulanan durumlar değildir. Bu yüzden örgüt içinde bazı tedbirler 
alarak bireysel ve örgütsel saldırganlık düzeyini makul bir seviyeye düşürmek gerekir. 
Saldırganlığa karşı alınabilecek teddirlerden birisi de örgüt içinde gerçekleştirilen 
fiziksel aktivitelerdir. Bu çalışmada bireysel ve örgütsel saldırganlık bağımlı değişken, 
fiziksel aktiviteler ise bağımsız değişken olarak ele alınmaktadır.  

Fiziksel aktiviteleler, yüksek düzeyde rekabet gerektirmeyen ancak fiziksel çaba 
gerektiren sportif, kültürel, sosyal ve sanatsal her türlü faaliyettir. Örgüt içinde tavla, 
masa tenisi, halı saha futbolu veya voleybol turnuvaları, doğa gezileri, kültürel geziler, 
fotoğraf safarisi gibi etkinlikler fiziksel aktivite kapsamındadır. Yapılan araştırmalar 
fiziksel aktivitenin iş verimliliğini yükselttiğini göstermektedir (Barratt ve McLellan, 
1993; Bernacki ve Baun, 1984; Bertera, 1990; Conrad,  1987; King, 1991). İş ortamında 
veya sosyal yaşamında düzenli egzersiz yapan bireylerin iş tatminlerinin ve yaşam 
tatminlerinin de anlamlı bir şekilde daha yüksek olduğu görülmüştür (Kartal ve Özdağ, 
1997). Dolayısıyla, bazı işletmeler bu konuda yüksek bedelli yatırımlar yaparak, 
çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlıklarını geliştirmek amacıyla, fiziksel aktivite 
alanları hazırlamakta ve yüksek rekabet içermeyen spor etkinlikleri düzenlemektedir. 
Bu etkinlikler bazen özel egzersiz programları şeklinde, bazen de tenis, voleybol, futbol 
ve masa tenisi gibi sportif etkinlikler şeklinde olmaktadır  (Zorba,1999). Bu 
uygulamaların temelde iki amacı vardır. Birincisi, çalışanların, iş ortamından 
duyacakları mutluluğun ve iş tatmininin geliştirilmesi, ikincisi ise, çalışanların sağlık ve 
mutluluklarına dayalı yaşam tatminlerinin geliştirilmesidir.  

Bu çalışmada fiziksel aktivitelere katılımın bireylerin saldırganlık düzeylerini 
düşüreceği, ayrıca anlamlı bir aracılık rolüne sahip olacağı öngörülmektedir. 

Çalışanların iş tatminini ve yaşam tatminini artırabilen fiziksel aktivitelerin, 
bireylerin duygularını da etkilemesi beklenir. Bu yüzden bu çalışmada yer alan ikinci 
bağımsız değişken pozitif ve negatif duygusallıktır.  

Pozitif duygusallık hayata güçlü bir şekilde pozitif bakmayı içerir (Paradowski, 
2000). Watson ve arkadaşları, pozitif duygusallığı, “dünyaya hevesle bakmak ve 
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yaşamaktan haz duymak” olarak tanımlamışlardır. (Paradowski, 2000). Bu çerçevede 
pozitif duygusallığın derecesi kişinin hayata yönelik hissettiği enerji ve hevesin düzeyi 
ile belirlenir. Yüksek pozitif duygusallığa sahip insanlar, mutlu, hevesli, enerjik, neşeli, 
kendileri hakkında olumlu düşünen, kolay yoğunlaşan, aktif ve heyecan verici bir hayat 
sürdüren kişilerdir (Casciaro, 1999). Bu özellikleri hayattan yüksek düzeyde zevk 
almalarını sağlar (Yperen, 2003). Düşük pozitif duygusallığa sahip insanlar ise keyifsiz, 
üzgün, ilgisiz ve uyuşukturlar (Chen, 1997). Pozitif duygusallığı yüksek insanların 
hayatlarında daha çok olumlu sayılabilecek olay yaşadıkları belirlenmiştir (Paradowski, 
2000). Bu durum “kendini doğrulayan kehanet” anlayışı ile açıklanabilir. Hayata olumlu 
bir bakış açısıyla bakan ve olumlu duygular içerisinde olan kişilerin olumlu nitelikte 
olaylar yaşama ihtimali güçlenmektedir (Fineman, 1994). Yapılan araştırmalarda pozitif 
duygusallığın kişilik özellikleri ile ilişkileri sorgulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre 
pozitif duygusallıkla en güçlü bağlantıya sahip kişilik özelliği dışadönüklüktür 
(Paradowski, 2000). Dışadönük insanların daha çok pozitif duygu yaşadıkları 
belirlenmiştir (Hwee, 2003).  

Toplumda ve işletmelerde pozitif duygusallığa sahip insanlar olduğu kadar 
negatif duygusallığa sahip insanlar da vardır. Dolayısıyla pozitif duygusallığın zıt 
kutbunda yer alan negatif duygusallığı de değerlendirmekte fayda vardır. Negatif 
duygusallık dünyaya olumsuz bir bakış açısıyla bakmak demektir (Johnson, 2000). 
Watson ve Clark’a göre negatif duygusal insanlar sürekli olarak, olumsuz duygular 
yaşama eğilimindedir (Paradowski, 2000). Sinirlilik, üzüntü, korku, utanma, kızgınlık, 
suçluluk ve tatminsizlik bu insanların genelde yaşadıkları duyguları oluşturur. 
Depresyon, uyumsuzluk, stres ve zorlanmaya da sıklıkla rastlanır (Chan, 2001). Negatif 
duygusallığı yüksek insanların kendilerine bakışları da negatiftir (McKellar, 1996). Bu 
insanlar kendi varlıklarından hoşnut olmadıkları gibi, kendilerine de güvenmezler. Bu 
durum onların sahip oldukları potansiyeli ortaya koyamamalarına sebep olur. Diğer 
taraftan, negatif duygusallığı düşük olan insanlar, kendilerinden memnun, sakin, hoşnut 
ve güvenlidirler (Yperen, 2003). Bu özellikleri yaptıkları işlerde başarıya ulaşmalarına 
katkı sağlar. Negatif ve pozitif duygusallığın kaynağı da araştırmacıların merak konusu 
olmuştur. Bazı araştırmacılar negatif duygusallıktaki bireysel farklılıkların biyolojik 
temeli olduğunu iddia etmektedir (Barsky, 2004). Bu düşüncenin gerçeklik payının 
araştırmalarla güçlendirilmesi gerekmektedir. Duygusal zekâ literatüründe yer alan çok 
sayıda araştırma, duyguların yönetilebileceğini göstermektedir (Akın, 2004:103). Bu 
yüzden, kişinin pozitif ve negatif duygular yaşamasının büyük ölçüde kendi kontrolünde 
olduğu söylenebilir. Bu çalışmada pozitif ve negatif duygusallık, bireysel davranışlarla 
ilişkisi olan bağımsız değişkenler olarak ele alınmıştır. Bir birey ya negatif ya da pozitif 
duygusallığa sahip değildir. Bireyler her iki duygusallığa da sahiptir ancak genellikle 
biri diğerinden daha baskındır. Bu bakımdan bireyleri pozitif ya da negatif duygusal 
olarak ikiye ayırmak doğru değildir.  

Araştırmanın Modeli ve Hipotezler 
Bu araştırmada temel amaç, pozitif ve negatif duygusallığın, fiziksel aktivitelere 

katılım değişkeni aracılığı ile bireysel ve örgütsel saldırganlık üzerindeki doğrudan ve 
dolaylı etkilerini belirlemektir. Bu temel amaç dışında pozitif ve negatif 
duygusallıkların fiziksel aktivitelere katılım ile ilişkilerini, fiziksel aktivitelere katılımın 
bireysel saldırganlık ile ilişkilerini ve bireysel saldırganlık ile örgütsel saldırganlık 
arasındaki ilişkiyi belirlemek bu çalışmanın diğer amaçlardır. Amaçlar paralelinde 
şekillendirilen araştırma modeli aşağıdaki Şekil 1’de görülmektedir.   
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Şekil 1. Araştırma modeli 
 

Araştırma modeli kapsamında geliştirilen hipotezler ise şunlardır:  

 Araştırmanın Hipotezleri  
H1 Pozitif duygusallık ile bireysel saldırgan davranışlar arasında negatif yönlü bir ilişki 
vardır. 

H2 Negatif duygusallık ile bireysel saldırgan davranışlar arasında pozitif yönlü bir ilişki 
vardır.  

H3 Pozitif duygusallık ile fiziksel aktivitelere katılım  arasında pozitif yönlü bir ilişki 
vardır.  

H4 Negatif duygusallık ile fiziksel aktivitelere katılım arasında negatif yönlü bir ilişki 
vardır.  

H5 Fiziksel aktivitelere katılım ile bireysel saldırganlık arasında negatif yönlü bir ilişki 
vardır.  

H6 Bireysel saldırganlık ile örgütsel saldırganlık arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır.  
H7 Fiziksel aktivitelere katılım pozitif duygusallığın bireysel saldıganlık üzerindeki 
negatif etkisini artırmaktadır.  
H8 Fiziksel aktivitelere katılım negatif duygusallığın bireysel saldırganlık üzerindeki 
pozitif etkisini azaltmaktadır.  

Pozitif Duygusallık 

Negatif Duygusallık 

Fiziksel Aktivitelere 
Katılım 

Bireysel  Düzey 
Saldırgan 

Davranışlar 

Örgütsel  Düzey 
Saldırgan 

Davranışlar 
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Yöntem 
Katılımcılar 
Araştırmanın evreni Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren ve 

fiziksel aktivitelerin yapıldığı, sanayi işletmeleridir. Araştırmada, Kayseri Organize 
Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelere öncelikle, işletmelerinde fiziksel 
aktivitelerin yapılıp yapılmadığı ön soru olarak sorulmuştur. Bu şekilde belirlenen 5 
işletmede çalışan toplam 400 kişi araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Bu evren 
içerisinde ulaşılabilen 273 çalışan ile bu araştırma gerçekleştirilmiştir. 273 kişinin ana 
kitleyi temsil gücü fazlasıyla vardır (Kurtuluş, 1998:236). Araştırmaya katılanların % 
86’sı erkek % 14’ü bayandır. % 12’si üniversite mezunudur geri kalanlar ilk-orta ve lise 
mezunlarıdır. Araştırmaya katılanların % 89’u işçi olarak çalışmakta ve % 11’i çeşitli 
kademelerde yöneticilik yapmaktadır. Katılımcıların yaş ortalaması 32.2’dir.  

Veri Toplama Araçları 
PANAS ölçeği. Panas ölçeği Watson ve arkadaşları tarafından (1988) 

geliştirilmiş ve Gençöz (2000), tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Bu ölçekte 
bireylerin pozitif ve negatif duygusallıklarını belirlemek üzere toplam 20 ifade 
bulunmaktadır. Ölçeğin güvenilirliği 0.89 olarak hesaplanmıştır.  

Buss ve Perry Bireysel Saldırganlık Ölçeği. Bireysel saldırganlık düzeyinin 
belirlenmesinde Buss ve Perry tarafından geliştirilen ve 29 ifadeden oluşan ölçek 
kullanılmıştır (Buss ve Perry, 1992). Ölçeğin Türkçeye uyarlaması tarafımızca 
yapılmıştır. Ölçeğin güvenilirliği .91 olarak hesaplanmıştır. 

Baron ve Neuman Örgütsel Saldırganlık Ölçeği. Örgütsel saldırganlık 
düzeyinin belirlenmesinde Baron ve Neuman’ın geliştirdiği 12 ifadeden oluşan ölçek 
kullanılmıştır (Aydıntan ve Göksel, 2010). Bu ölçeğin güvenilirliği ise .88 olarak 
hesaplanmıştır.  

Fiziksel aktivitelere katılım durumunu belirlemek üzere 3 soru tarafımızca 
hazırlanmıştır. Bu sorulardan oluşan bölümün güvenilirliği .77 olarak hesaplanmıştır. 
Tüm ölçeklerde 5’li likert sistemi kullanılmıştır. 

İşlem 
Veri toplama araçları bölümünde ifade edilen ölçekler bir araya toplanarak ölçek 

bataryası oluşturulmuş ve araştırma kapsamındaki işletmelerin çalışanlarına 
uygulanmıştır. Anket formunun başına konulan bir yazı ile, araştırmaya katılan kişilerin, 
kimlik bilgilerinin araştırma açısından bir öneminin olmadığı, ayrıca verecekleri 
bilgilerin araştırmanın başarısı açısından son derece önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Bulgular 
Geliştirilen hipotezlerin test edilebilmesi için değişkenler arasındaki korelasyona 

bakılmıştır. Aşağıdaki Tablo 1’de değişkenler arası korelasyon görülmektedir.  
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Tablo 1. Değişkenler Arasındaki Korelasyonlar 

 1 2 3 4 5 

1. Pozitif Duygusallık 1.00     

2. Negatif Duygusallık -.560** 1.00    

3.Fiziksel Akt. Katılım .252** -.327** 1.00   

4.Bireysel Saldırganlık -.534** .469** -.239** 1.00  

5.ÖrgütselSaldırganlık -.098 .161** -.119* .483** 1.00 

     *p<0.05, ** p<0.01 

Pozitif duygusallık ile bireysel saldırganlık arasında negatif yönlü ve negatif 
duygusallık ile bireysel saldırganlık arasında pozitif yönlü ilişki olduğu görülmektedir. 
Böylece 1 ve 2 numaralı hipotezler kabul edilmiştir. Pozitif duygusallık ile fiziksel 
aktivitelere katılım arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır ve negatif duygusallık ile 
fiziksel aktivitelere katılım arasında negatif yönlü bir ilişki vardır. Bu durumda 3 ve 4 
numaralı hipotezler de kabul edilmiştir. Fiziksel aktivitelere katılım ile bireysel 
saldırganlık arasında negatif yönlü bir ilişki bulunduğundan 5 numaralı hipotez kabul 
edilmiştir. 6. hipotez  bireysel saldırganlık ile örgütsel saldırganlık arasındaki pozitif 
yönlü ilişkiye ilişkindir. Tabloya bakıldığında aralarında anlamlı bir pozitif ilişkinin 
bulunduğu görülmektedir. Dolayısıyla 6 numaralı hipotez de kabul edilmiştir.  

Path Analizi 
7. ve 8. Hipotezlerin test edilebilmesi amacıyla path analizi yapılmıştır. Bu 

analizle değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan, dolaylı ve toplam etkileri 
belirlenmiştir. Analizde bireysel saldırganlık bağımlı değişken olarak alınmıştır. Pozitif 
ve negatif duygusallık ile fiziksel aktivitelere katılım bağımsız değişkenler olarak kabul 
edilmiştir. Path analizi kapsamında iki grup analiz yapılmıştır. Bunlardan birincisi 
pozitif duygusallık ve fiziksel aktivitelere katılımla ilgilidir, diğeri ise negatif 
duygusallık ve fiziksel aktivitelere katılımla ilgilidir.  

 Pozitif Duygusallığın Bireysel Saldırganlık Üzerindeki Doğrudan, Dolaylı ve 
Toplam Etkisi 
     Path analizi çerçevesinde pozitif duygusallığın bireysel saldırganlık üzerindeki 
doğrudan etkisi korelasyon katsayısına eşittir. Dolayısıya doğrudan etki negatif 
yönlüdür ve r değeri -.534’dür. Dolaylı Etki= (r1 x r2)  ve    Toplam Etki= r+ (r1 x r2) 
formülüyle hesaplanabilir (Garson, 2008).     

                                                            r1                 r2  
 

 
                                                                    r 

Şekil 2. Path Analizi 
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                                                                            -0.534 

                                                0.252                                        

                                                                                               -0.239 

                                            

                                               -0.327    

                                                                            0.469 

Şekil 3. Doğrudan ve Dolaylı Etki 

Bu durumda Dolaylı etki (0.252 x -0239)= -0,06 dır. Toplam etki de (-0.534+ -
0.06)= -0.594 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, fiziksel aktivitelere 
katılımın pozitif duygusallığın bireysel saldırganlık üzerindeki negatif yönlü etkisini 
artırdığı görülmektedir. Böyle olunca da pozitif duygusallık ile bireysel saldırganlık 
arasındaki ilişki fiziksel aktivitelere katılım nedeniyle daha fazla negatifleşmektedir. 
Doğrudan etki -.534 iken toplam etki -.594’dür. Bu durumda 7. hipotez de 
doğrulanmıştır.  

 Negatif Duygusallığın Bireysel Saldırganlık Üzerindeki Doğrudan, Dolaylı 
ve Toplam Etkisi 

Negatif duygusallığın bireysel saldırganlık üzerindeki doğrudan, dolaylı ve 
toplam etkilerini bulabilmek için yine path analizi yapılmıştır. Bu analize göre, negatif 
duygusallığın bireysel saldırganlık üzerindeki doğrudan etkisi bu iki değişken 
arasındaki korelasyon katsayısına eşittir yani 0.469’dur. Dolaylı etki (-0.327 X -0.239) 
= 0.078, Toplam etki 0.469 + 0.078 = 0.547 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuca göre 
fiziksel aktivitelere katılımın negatif duygusallığın bireysel saldırganlık üzerindeki 
pozitif etkisini artırdığı görülmektedir. Bu beklenmeyen bir sonuçtur. Hipotezde de 
ifade edildiği gibi fiziksel aktiviteler söz konusu olduğunda negatif duygusallığın 
saldırganlığı artırma yönündeki etkisinin azalması bekleniyordu. Fakat bu 
gerçekleşmemiş, tam tersine fiziksel aktiviteler söz konusu olduğunda negatif 
duygusallık daha fazla saldırgan davranışa yol açma eğilimi oluşturmuştur. Fiziksel 
aktiviteler tek başına saldırgan davranışları azaltmasına rağmen, kişi negatif duygular 
içerisindeyse, saldırgan davranışları azaltmamıştır. Böylece 8. hipotez red edilmiştir.  

 Sonuç ve Tartışma  
Fiziksel aktivitelere katılım, pozitif-negatif duygusallık, bireysel ve örgütsel 

saldırganlık arasındaki ilişkilerin ve fiziksel aktivitelere katılımın arabulucuk rolünün 
değerlendirildiği bu çalışmada geliştirilen 8 hipotezden 7 tanesi kabul edilmiştir.  

Elde edilen sonuçlara göre, bireylerin pozitif duygular içerisinde olmalarının 
bireysel saldırganlıklarını azalttığı ve dolayısıyla bunun da örgütsel düzeyde 
saldırganlığı azalttığı görülmektedir. Tersi olarak da bireylerin negatif duygular 
içerisinde olmaları, onların bireysel saldırganlık düzeylerini artırmakta ve bu da örgütsel 
saldırganlık düzeyini artırmaktadır. Ulaşılabilen kaynaklarda pozitif ve negatif 
duygusallık ile saldırganlık arasındaki ilişkiyi sorgulayan bir araştırmaya 

Pozitif 
Duygusallık 

Negatif 
Duygusallık 

Fiziksel 
Aktivitelere K. 

Bireysel 
Saldırgan D. 
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rastlanmamıştır. Bu yüzden, elde edilen bu sonuç önem taşımaktadır. Pozitif ve negatif 
duygusallık ile saldırganlık arasındaki ilişkiyi doğrudan sorgulayan bir araştırma 
olmamasına rağmen, pozitif ve negatif duygusallığı güçlü olan  insanların sahip 
oldukları bazı niteliklerin saldırgan davranışlarla ilişkisinin olması beklenebilir. Pozitif 
duygusallığı yüksek olan insanlar, hayata güçlü bir şekilde pozitif baktıkları 
(Paradowski, 2000), enerjik oldukları, kendileri hakkında olumlu düşündükleri 
(Casciaro, 1999) için saldırgan davranışlar göstermeyecekleri düşünülebilir. Yapılan bir 
araştırmada pozitif duygusallığı yüksek insanların hayatlarında daha az olumsuz 
durumla karşılaştıklarına ilişkin olarak elde edilen sonuç bu görüşü destekler niteliktedir 
(Paradowski, 2000; Fineman, 1994). Tersine, dünyaya olumsuz bir bakış açısıyla bakan 
(Johnson, 2000),  sürekli olarak, sinirlilik, üzüntü, korku, utanma, kızgınlık, suçluluk 
gibi olumsuz duygular içerisinde olan (Chan, 2001), kendileri hakkında olumsuz 
düşünen (McKellar, 1996) insanların da daha fazla saldırgan davranış göstermeleri yine 
beklenen bir durumdur. Dolayısıyla bu araştırmada elde edilen sonuçların literatür ile 
uyumlu olduğu söylenebilir.  

Araştırmada elde edilen diğer bir bulgu fiziksel aktivitelere katılım ile pozitif 
duygusallık  arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişkinin görülmüş olmasıdır. Benzer 
şekilde, fiziksel aktivitelere katılım ile negatif duygusallık arasında negatif yönlü 
anlamlı bir ilişki görülmüştür. Dolayısıyla fiziksel aktivitelere katılanların pozitif 
duyguları güçlenmekte ve negatif duyguları zayıflamaktadır. Ulaşılabilen kaynaklarda 
pozitif ve negatif duygusallık ile fiziksel aktivitelere katılım arasındaki ilişkiyi 
sorgulayan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Bu yüzden elde edilen bu sonuç önemlidir. 
Fiziksel aktivitelere katılımın insanların pozitif duygusallıklarını artırmasının önemi, 
pozitif duygusallığın olumlu yönleri  (Casciaro, 1999; Yperen, 2003; Chen, 1997; 
Paradowski, 2000; Fineman, 1994) düşünüldüğünde, kolaylıkla görülebilir. Negatif 
duygusallığın da olumsuz yönleri (Chan, 2001; McKellar, 1996; Yperen, 2003) 
düşünüldüğünde de fiziksel akitivitelere katılımın negatif duygusallığı azaltabilmesinin 
önemi ortaya çıkacaktır.  

Araştırmada elde edilen diğer bir bulgu fiziksel aktivitelere katılım ile bireysel 
saldırganlık arasındaki negatif yönlü anlamlı ilişkidir. Bu sonuca göre fiziksel 
aktivitelere katılan kişilerin bireysel saldırganlıkları azalmaktadır. Ulaşılabilen 
kaynaklarda fiziksel aktiviteler ile bireysel saldırganlık arasındaki ilişkiyi sorgulayan bir 
araştırmaya rastlanmamıştır. Dolayısıyla elde edilen bu sonuç önemlidir. Bireysel 
saldırganlığın, örgütsel saldırganlığı da artırarak sebep olabileceği olumsuzluklar 
dikkate alındığında, bireysel saldırganlığı azaltmadaki rolünden dolayı fiziksel 
aktivitelerin önemi açıkça görülebilir.  

Elde edilen bir bulgu da bireysel saldırganlık ile örgütsel saldırganlık arasındaki 
pozitif yönlü anlamlı ilişkidir. Yani örgüt mensubu kişilerin bireysel saldırganlıkları 
yüksek ise bu durum örgütsel saldırganlığı da artırmaktadır. Bu beklenen bir sonuçtur. 
Bireysel düzeyde saldırganlıklar azaltıldığında, saldırgan davranışların nispeten daha az 
görüldüğü bir örgüt oluşturulması mümkün gözükmektedir. Ancak hiç şüphesiz örgütsel 
saldırganlık düzeyini artıran bireysel saldırganlık dışında başka faktörler de 
bulunmaktadır. Farklı araştırmalarla bu faktörler tespit edilebilir.  

Bu araştırmada fiziksel aktivitelere katılımın aracılık etkisinin değerlendirilmesi 
için path analizi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, fiziksel aktivitelere katılımın 
pozitif duygusallığın bireysel saldırganlık üzerindeki negatif yönlü etkisini artırdığı 
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görülmektedir. Bu beklenen bir durumdur. Fiziksel aktiviteler, pozitif duygusallıkla 
birleşerek bireysel saldırganlıkla daha kuvvetli bir negatif ilişkinin oluşmasını 
sağlamıştır.  

Path analizinin ikinci aşamasında fiziksel aktivitelere katılımın, negatif duygusallığın 
bireysel saldırganlık üzerindeki pozitif etkisini artırdığı görülmektedir. 

Bu çalışmanın en şaşırtıcı bulgusu, fiziksel aktivitelere katılımın, negatif 
duygularla yüklü bireylerin bireysel saldırganlıklarını artırmasıdır. Bu bireylerin yüksek 
rekabet gerektirmeyen fiziksel aktivitelere katılıyor olsalar bile saldırgan davranış 
eğilimleri artarak devam etmiştir. Bunun sebebi bu kişilerin fiziksel aktiviteleri algılayış 
şekli olabilir. Bununla ilgili derinlemesine başka araştırmalara ihtiyaç vardır.  

Bu konulara ilgi duyan araştırmacıların pozitif-negatif duygusallık ile ruh 
sağlığı, pozitif- negatif duygusallık ile iş tatmini ve yaşam tatmini aralarındaki ilişkileri 
sorgulayacak tarzda araştırmalar yapmaları anlamlı sonuçlara ulaşmalarını sağlayabilir.   

Bu araştırmanın kısıtı kapsamının sınırlı olmasıdır. Araştırmanın daha geniş bir 
kapsamda yapılmasına imkanlar yeterli olmamıştır.   
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Extensive Summary 

 
The main aim of the present study is to find out the relationships between, 

positive and negative affectivity, physical activity, personal level aggressiveness - 
organization level aggressiveness and mediation effect of physical activity. The 
universe of the research is employees of Kayseri Organized Industrial Zone businesses 
in which physical activity is done. The sample size of the research is 273. According to 
the results, there is a significant and negative oriented relationship between positive 
affectivity and individual level aggressiveness. There is a significant and positive 
oriented relationship between negative affectivity and individual level aggressiveness. 
There is a significant and positive oriented relationship between positive affectivity and 
physical activity. There is a significant and negative oriented relationship between 
negative affectivity and physical activity. There is a significant and negative oriented 
relationship between physical activity and individual level aggressiveness. There is a 
significant and positive oriented relationship between individual level aggressiveness 
and organization level aggressiveness. Separately physical activity has a significant 
mediation role between positive-negative affectivity and individual level 
aggressiveness. 

 Method  
 The universe of the research is employees of Kayseri Organized Industrial Zone 
businesses in which physical activity is done. The sample size of the research is 273. 
 Instruments; PANAS Scale. Panas scale was developed by Watson and his 
friends (1988) and Geçöz (2000) translated into Turkish. Scale has 20 items to evaluate 
the positive affectivity and negative affectivity. Reliability of the Panas Scale is 0.89. 

 Buss and Perry Individual Aggressiveness Scale. To evaluate the level of 
individual aggressiveness, Buss and Perry’s Aggressiveness Scale (1992) is used. The 
scale has 29 items. Scale translated into Turkish by us. Reliability of the Scale is 0.91. 
 Baron and Neuman Organizational Aggressiveness Scale. To evaluate the 
level of organizational aggressiveness, Baron and Neuman’s Aggressiveness scale is 
used (Aydıntan ve Göksel, 2010). The scale has 12 items. Reliability of the Scale is 
0.88. 
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Results and Discussion 
According to the results, there is a significant and negative oriented relationship 

between positive affectivity and individual level aggressiveness. There is a significant 
and positive oriented relationship between negative affectivity and individual level 
aggressiveness. There is a significant and positive oriented relationship between 
positive affectivity and physical activity. There is a significant and negative oriented 
relationship between negative affectivity and physical activity. There is a significant and 
negative oriented relationship between physical activity and individual level 
aggressiveness. There is a significant and positive oriented relationship between 
individual level aggressiveness and organization level aggressiveness. Separately 
physical activity has a significant mediation role between positive-negative affectivity 
and individual level aggressiveness. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Örgütsel 
Adaletin Aracılık Rolü: İmalat İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma 

The Effect of the Organizational Commitment on Organizational 
Citizenship Behavior the Mediating Role of the Organızational Justice: A 

Research on the Manufacturing Enterprises 
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Özet 
Bu çalışmada çalışanların, örgütsel bağlılığının (ÖB) örgütsel vatandaşlık 

davranışına (ÖVD) etkisi ve bu etkide algılanan örgütsel adaletin (ÖA) aracılık rolünün 
araştırılması amaçlanmıştır. Ankara OSTİM Sanayi Sitesinde Makine ve Makine 
Ekipmanları sektöründe faaliyet gösteren 587 işletmeye web tabanlı anket formu 
gönderilmiş olup 53 işletmeden toplam 254 katılımcının cevapladığı anket formlarından 
elde edilen veriler kullanılarak analizler yapılmıştır. Yapılan regresyon analizleri ve 
Sobel testi sonuçlarına göre örgütsel bağlılık ile örgütsel adaletin örgütsel vatandaşlık 
davranışını doğrudan ve pozitif yönde etkilediği belirlenmiş, ayrıca örgütsel adaletin bu 
ilişkideki kısmi aracılık etkisi tespit edilmiştir.   
Anahtar Kelimeler: Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Vatandaşlık Davranışı, Örgütsel 
Adalet, Ankara, OSTİM. 

Abstract 
This study aims to reveal not only the impact of organizational commitment (OC) 

and organizational justice (OJ) on organizational citizenship behaviour (OCB) but also 
the influence of OJ on the association between OB and OCB. The findings based on 
analyses, which are conducted to the data collected from the firms located in OSTİM 
Organized Industrial Area in Ankara, demonstrate that OC and OJ have positive impact 
on OCB while OJ has a mediating effect on the association between OC and OCB.  
Key Words: Organizational commintment, organizational citizenship behavior, 
organizational justice, Ankara, OSTİM.  
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1. Giriş 
Günümüzde rekabet avantajı elde etmek noktasında işletmeye gönülden bağlı 

insan kaynaklarına sahip olmak ve onların potansiyellerinden en üst düzeyde 
faydalanmak önem kazanmıştır. Buna bağlı olarak örgütsel bağlılık, örgütsel adalet ve 
örgütsel vatandaşlık konuları ve gerek birbirleriyle gerekse diğer örgütsel davranış 
değişkenleri ve yönetim süreçleri ile ilişkileri yoğun bir biçimde incelenmektedir. 

Bu çalışmada da ÖB ve ÖA’nın ÖVD’ye doğrudan etkileri incelenirken, ayrıca 
ÖA’nın aracılık rolü de belirlenmeye çalışılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkiyi 
açıklayabilmek maksadıyla Ankara ili OSTİM Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren 
işletmeler üzerinde bir çalışma yapılmıştır. 

2. Kavramsal Çerçeve 
2.1. Örgütsel Bağlılık (ÖB): 
Örgütsel bağlılık konusundaki ilk tanımlamalardan birisi Grusky tarafından 1966 

yılında yapılmıştır. Söz konusu yazara göre örgütsel bağlılık, “bireyin örgüte olan 
bağının gücü”dür. 1979 yılında Mowdey, Steers ve Porter yaptıkları çalışma sonucunda 
örgütsel bağlılığı çalışan ile işletme arasındaki duygusal bir bağ olarak tanımlamışlardır. 
Onlara göre örgütsel bağlılık bireyin belirli bir örgütle özdeşleşmesinin ve katılımının 
izafi gücüdür. “Bireyin örgüte olan bağının gücü” (Wahn, 1998, s.261) olarak 
tanımlanabilecek ÖB yazında; duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık 
olarak üç boyutta incelenmiştir (Meyer and Allen, 1990, s.2; Kondratuk vd., 2004,  
s.334; Michael vd., 2005, s.173).  

Duygusal bağlılık, çalışanların örgüte duygusal bağlılığını, örgütsel amaç ve 
değerleri kabullenmesini ve örgüt yararına olağanüstü çaba sarf etmesini ifade 
etmektedir (Gül, 2002, s.45). Duygusal bağlılığı yüksek olan bireyler “istedikleri için” 
örgütte kalırlar ve örgütün çıkarları için büyük çaba göstermeye istekli olurlar. Bu 
yüzden, örgütlerde gerçekleşmesi en çok arzu edilen ve çalışanlara aşılanmak istenen 
bağlılık türüdür (Uyguç ve Çımrın, 2004, s.91). Güçlü duygusal bağlılığa sahip bireyler 
örgütün amaçlarını ve değerlerini benimseyerek, örgüt yararına beklenenden daha fazla 
çaba sarf eder ve üyeliklerini devam ettirirler. Bu hususlar göz önüne alındığında, 
duygusal bağlılığın, örgütler tarafından en fazla arzulanan bağlılık türü olduğu 
söylenebilir. (Allen ve Meyer, 1990, s.3). Duygusal olarak çalıştığı örgüte bağlı olan 
bireyler, örgütte kalmaya devam ederler. Bunun sebebi ise örgüt üyeliğini sürdürme 
konusunda istekli olmalarıdır. Bu istekte, bireyin örgüte yardım etme isteğinin derecesi, 
örgütle özdeşleşme ve örgütsel amaçlara ulaşma konusunda belirleyici role sahiptir 
(Ketchland, 1998, s.112). 

Devam bağlılığı, çalışanların örgütten ayrılmasının getireceği maliyetlerin 
bilincinde olmasını ifade eder (Chen ve Francesco, 2003, s.502). Yazında rasyonel 
bağlılık ve algılanan maliyet olarak da adlandırılmaktadır. Literatürde bu bağlılık türüne 
rasyonel bağlılık ve algılanan maliyet de denilmektedir. Devamlılık bağlılığı örgütten 
ayrılmanın getireceği maliyetlerin farkında olma anlamına gelmektedir. Devamlılık 
bağlılığında; duyguların örgüte bağlanmada çok az bir rol oynadığı düşünülmektedir. 
Devamlılık bağlılığı, örgütten ayrılmanın maliyetinin yüksek olacağının düşünülmesi 
nedeniyle örgüt üyeliğinin sürdürülmesi durumudur (İlsev, 1997, s.22). Devam 
bağlılığı, birey için örgütten ayrılmanın maliyetinin yüksek olacağı çerçevesinde örgüt 
üyeliğinin sürdürülmesi durumudur. Bu tür bağlılıkta birey istese de örgütten 
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ayrılamamaktadır. Çünkü ayrılmak onun için maliyetin yanında, birtakım güçlükler de 
doğurmaktadır (Allen ve Meyer, 1990, s.3). 

Meyer ve Allen 1990 yılında duygusal ve devamlılık bağlılığına ek olarak Weiner 
ve Vardi tarafından önerilen ve Weiner tarafından geliştirilen “normatif” ya da “ahlaki” 
boyutunu da eklemek suretiyle üç boyutlu örgütsel bağlılık modelini geliştirmişlerdir. 
Normatif bağlılık ise, çalışanların, ahlaki bir görev duygusuyla örgüte karşı 
sorumluluğu olduğuna inanmaları ve bu yüzden kendilerini örgütte kalmaya zorunlu 
görmelerini ifade etmektedir (Wasti, 1999; Allen ve Grisaffe, 2001, s.211). Normatif 
bağlılık, kendini kuruma adamayı ve sadakati teşvik eden bir kültür içinde sosyalleşme 
sağlaması nedeniyle, kurum ve örgütlere bağlı ve sadık olma eğilimine vurgu 
yapmaktadır. Normatif ya da ahlaki bağlılık, kişinin örgütte çalışmayı kendisi için bir 
görev olarak görmesi ve örgütüne bağlılık göstermenin “doğru” olduğunu hissetmesi 
yönüyle duygusal bağlılıktan, örgütten ayrılma sonucunda ortaya çıkacak kayıpların 
hesaplanmasından etkilenmediği için de devamlılık bağlılığından ayrılır (Solmuş, 2004, 
s.215). Ayrıca normatif bağlılık örgütsel misyon, hedef, politika ve faaliyet tarzlarıyla 
tutarlı olan ve birey tarafından içselleştirilen inançları da kapsar. 

Her üç bağlılık arasındaki ortak noktanın, kişi ile örgüt arasında örgütten ayrılma 
olasılığını azaltan bir bağın olmasıdır. Yani, bu üç bağlılık türünde de işgörenler örgütte 
kalmaya devam etmektedirler. Ancak, birincisinde örgütte kalma güdüsü isteğe, 
ikincisinde gereksinime ve üçüncüsünde ise yükümlülüğe dayanmaktadır (Balay, 2000, 
s.72). 

Örgütsel bağlılığı yüksek çalışanlara sahip bir örgüt, güçlü bir örgüt kültürüne 
sahip demektir. Bu da yeni işe başlayan çalışanlar için bu kültürün bir parçası olma 
isteğini artırmak ve örgütsel beklentilerin yerine getirilmesi sorumluluğunu doğurur. Bu 
başarıldığında çalışanlar örgütsel kültürü kabul eder, benimser ve onu değerlerinin bir 
parçası haline getirirler. İşgörenlerin örgüte bağlılık hissetmesi, kendi iş verimlerini 
arttırarak örgüt için olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Örgütsel bağlılığın sonuçları bazı 
zamanlarda istenenin üstünde bazı zamanlarda ise altında kalabilir. Örneğin; çalıştığı 
organizasyona hat safhada bağlı ancak yetenekleri kısıtlı, beklenin altında olan 
çalışanları hiçbir patron istemez. Bu durumun tam tersi ise yetenekli çalışanların, 
kabiliyetlerinin ve iş bulma becerilerinin farkında olarak bağlılıklarının düşük 
olmasıdır. Bu durumların tamamen istenmeyen ve ya istenen olarak sınıflandırılması, 
işletme fonksiyonlarının giriftliğinden ötürü pek mümkün olmayabilir. 

2.2. Örgütsel Vatandaşlık Davranışı (ÖVD): 
İlk olarak Dennis Organ ve arkadaşları tarafından 1980’li yıllarda kullanılan 

örgütsel vatandaşlık davranışı (ÖVD), örgütün biçimsel ödül sistemince açık ve 
doğrudan tanımlanmayan, buna karşın bir bütün olarak ele alındığında örgütün 
faaliyetlerini verimli bir şekilde yerine getirmesine yardımcı olan gönüllülüğe dayalı 
davranışlardır (Organ, 1988). 

Örgüt için fayda sağlayan ve emre dayalı olmayan, ekstra rol davranışı, prososyal 
davranış, örgütsel (spontan) davranış (Mayfield, 2010, s.742, Oplatka, 2011, s.224) 
olarak adlandırılabilecek ÖVD için farklı çalışmalarda farklı boyutlar ortaya 
konulmuşsa da yazında yaygın olarak, “Nezaket”, “Centilmenlik”, “Özgecilik”, 
“Yüksek Görev Bilinci” ve “Yurttaşlık/sivil erdem”, “Gönüllülük” (Organ, 1988, 
Podsakoff vd., 2000, s.516) boyutları ifade edilmiştir. İlgili literatürler incelendiğinde, 
örgütsel vatandaşlık davranışı boyutlarına yönelik net bir uzlaşmanın olmadığı 



 
 

C. Güçel 5/2 (2013) 173-190 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 176

görülmektedir. Yapılan literatür incelemesinde otuzun üzerinde vatandaşlık davranışının 
tanımlandığı belirtilmektedir (Podsakoff vd., 2000).  

Bu çalışmada örgütsel vatandaşlık davranışı boyutları, Organ’ın sınıflandırmasına 
paralel olarak beş boyutta ele alınacaktır (İşbaşı, 2000; Moorman, 1991; Moorman, 
1993; Organ, 1998; Podsakof ve Mackenzie, 1994; Alison vd., 2001; Organ, 1997; 
Organ ve Lingl, 1995; Özdevecioğlu, 2003). 

Bu kapsamda;  

Yurttaşlık/sivil erdem (Civic Virtue) ile çalışanların örgütün yaşamıyla ilgili 
sorumluluk duyulması (MacKenzie vd., 1993, s.71), temel olarak örgüt faaliyetlerine 
aktif ve gönüllü olarak katılımı içerir. Burada işgören, örgütü etkileyen olaylara karşı 
kendini sorumlu hisseder, toplantılara ve tartışmalara katılır, değişim çalışmalarında 
aktif olarak yer alır ve kabulü konusunda gayret gösterir.  

Sorumluluk/vicdanlılık (Conscientiousness) ile uzun çalışma saatleri gibi resmi 
gereksinimlerin dışında da çalışılması (Organ, 1988, s.4), işgörenlerin kendilerinden 
beklenen asgari rol davranışının ötesinde bir rol davranışı sergilemeleri ve işe 
devamlılık, düzenli çalışma, dakiklik ve dinlenme zamanlarını yerinde kullanmalarıdır. 
Örneğin, hava şartlarına veya önemsiz bir rahatsızlığına rağmen işgörenin görevine 
gelmesi, sıkı bir denetim olmamasına rağmen öğle arası saatlerine özen göstermesi gibi. 

Diğergamlık/özgecilik (Altruism) ile örgüte ilişkin görev veya sorunlarda örgüt 
üyelerine karşılık beklemeden yardımcı olunması (Podsakoff vd., 2000, s.517), örgüt 
içinde iş ile ilgili herhangi bir görev ya da sorunda diğer bir çalışana veya çalışan 
grubuna yardım etmeyi içeren isteğe bağlı davranışlardır. Örneğin, örgüte yeni katılan 
bir işgörene araç ve gereçleri nasıl kullanacağı konusunda yardımcı olmak veya 
rahatsızlanan bir iş arkadaşının görevini de üstlenmek gibi. 

Nezaket (Courtesy) ile problem çözme ve gelecekte oluşabilecek problemler için 
ön alan ve gönüllülük içeren davranışların ortaya konulması, centilmenlik ile negatif 
davranışlardan kaçınılarak oluşabilecek problemlerin abartılmasının önlenmesi ifade 
edilmektedir (Podsakoff, 2000, s.517). Örgüt içinde işbölümünden kaynaklanan 
etkileşim içindeki bireylerin olumlu iletişim kurmalarını ifade eder. Başkalarının işlerini 
etkileyecek hareketler yapmadan veya kararlar almadan önce onları bilgilendirmeye 
yönelik davranışları içerir. Önceden bilgi verme, danışma ve benzeri davranışlar örnek 
olarak verilebilir.  

Sportmenlik (Sportsmanship), örgüt içinde bireylerarası gerginlik yaratabilecek 
olumsuzluklardan uzak durmaktır. Sorunları gereksiz yere büyütmemeyi, işe yönelik 
yakınma ve şikâyetten uzak durmayı ve iş arkadaşlarına saygısız davranmamayı örnek 
olarak sayabiliriz.  

2.3. Örgütsel Adalet (ÖA): 
Örgütsel adalet; adil ve ahlâki uygulama ve işlemlerin örgüt içerisinde hâkim 

kılınmasını ve teşvik edilmesini içerir. Adaletli bir örgütte, çalışanlar yöneticilerin 
davranışını adil, ahlâki ve rasyonel olarak değerlendirirler. Araştırmalar, düşük ücret, 
örgütsel politikalara ve örgütsel işlemlere ilişkin olumsuz reaksiyonların, çalışanın karar 
verme sürecinin adil olduğuna inanması durumunda, daha az dile getirildiğini ortaya 
koymuştur (Pfeffer ve Langton, 1993).   
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Bir işletmede maliyet ve yararların eşit olarak dağıtıldığı, kuralların tarafsız 
şekilde uygulandığı, eşitsizlik ve ayrımcılık yüzünden zarar görenlerin zararlarının 
karşılandığı bir örgütte çalışanların adalet algısının yüksek olduğu söylenebilir (Black 
ve Porter, 2000, s.122). ÖA yazında yaygın olarak dağıtımsal, işlemsel (Greenberg ve 
Baron, 2000,s.142; Cohen, 1987, s.19) ve etkileşimsel adalet (Niehoff ve Moorman, 
1993, s.507 ) olmak üzere üç boyutta incelemiştir.  

Buna göre;  

Dağıtımsal adalet, işgörenlerin elde ettikleri kazanımların adil dağıtılıp 
dağıtılmadığı ve yönetimsel kararların adil olup olmadığına ilişkin algılamalar ile 
ilişkilidir (Folger ve Cropanzano, 1998, s.7). Çalışanlar tarafından karşılaşılan 
sonuçların adil dağılmış olması ile ilgili olmakta (Andersson-Straberg vd. 2007, s.433) 
ve bu çerçevede iş tatmini, örgütsel bağlılık ve güven gibi çalışanların örgüt içi tutum ve 
davranışlarıyla doğrudan ilişkili görülmektedir (Colquitt vd. 2001, Colquitt 2008). 
Dağıtımsal adalet ilkesi,  bireylere ahlâki ve objektif olarak tanımlanan özellikler 
temelinde davranılmasını gerektirir. Bu ilkeye göre; ilgili açılardan benzer olan 
bireylere benzer davranılmalı, farklı olan bireylere ise, onlar arasındaki farklar oranında 
farklı davranılmalıdır (Foley vd, 2002, ss.473-74). Dağıtımsal adalet, eşitlik teorisi 
içerisinde yer alır. Bu teorinin özü, eşit çabanın eşit sonuç getirmesi gerekliliğidir. 
Dağıtımsal adaleti uygulayan yöneticiler, performansa dayalı olarak eşit bir şekilde ödül 
ve cezaları dağıtırlar. Bu herkesin aynı veya eşit ödül ya da ceza alması anlamına 
gelmez. Daha çok çalışanlar, örgütün amaçlarına katkıları veya örgüt amaçlarından 
uzaklaşmaları oranında ödüllendirilir veya cezalandırılırlar. Bir yönetici yaş, cinsiyet, 
din veya ırk gibi subjektif özelliklere dayalı olarak terfi ya da ödülleri dağıtmamalıdır. 
Dağıtımsal adalet ile karar verme süreci yaş, cinsiyet, ırk ve din gibi olgulara dayanan 
sübjektif kararlar yüzünden sistematik olarak insanlara karşı ayrımcılığın olmamasını 
temin eder. 

İşlemsel adalet, sürecin adilliği incelenir ve organizasyon içinde karar alınırken 
çalışana yönelik politika ve prosedürlerde adaletli olunması ifade edilir (Folger ve 
Cropanzano, 1998, s.26). Prosedür adaleti, kararların alınmasında kullanılan en önemli 
araçların diğer bir deyişle, prosedürlerin adilliğine ilişkin bir kavramdır. Prosedürler 
arzu edilen sonuca ulamak için kullanılan araçlardır ve arzu edilen bu sonuç, dağıtım 
adaletini olanaklı olduğu kadar büyük oranda sağlamaktır. Fakat prosedürler kusursuz 
değildir. Bir prosedür, adil kazanımların elde edilmesini sağladığı sürece geçerlidir. 
Örgüt içi tutumlar, davranılar, süreçler ve uygulamalar ise prosedür adalet ile ilgilidir. 
Prosedür adalet, hem örgütün biçimsel süreçleri ile ilgili, hem de karar alma sürecine 
katılım ya da bu süreçle etkileim ile ilgilidir. Prosedür adaletin, dağıtım adalet ile ilgisi 
ise, örgütsel yararın dağıtılması sırasında adaletten uzaklaşılması durumunda, 
igörenlerin dağıtım sisteminin işleyişini ve mantığını bilmeleri halinde daha makul ve 
mantıklı tepkiler gösterecekleri düşüncesine dayanır. İşlemsel adalet aşırı ve eksik 
ödemeden kaçınma, kararlara katılım, sonuçlar hakkında bilgi verme gibi örgütsel 
işlemlerin çalışanlar arasında eşit uygulanması anlamına gelir (Colquitt ve Chertkoff, 
2002, s.595). İşlemsel adaleti uygulayan yöneticiler, yönetsel kararlardan etkilenen 
insanların karar verme sürecine onaylarından ve sürecin tarafsız olarak uygulandığından 
emin olurlar. Onay, insanların bilgilendirildikleri ve var olan sistemi seçme özgürlüğüne 
sahip oldukları anlamına gelir (Greenberg ve Baron, 2000, s.145). 
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Etkileşimsel adalet ise, organizasyon içindeki kişilerarası davranışların 
farklılıklarındaki adalet sezgisidir (Lind vd., 2000, s.558). Araştırmacılar etkileşim 
adaletinin adalet sınıflandırmasındaki yeri konusunda farklı görüler savunsalar da, 
örgütlere igörenlerin yöneticiler-işverenler ile olan etkileşimlerinin, vatandaşlık 
davranışlarına etkisi olabileceği görüşünü paylaşmaktadırlar. Yapılan araştırmalarda, 
Skarlicki ve Robert Folger, etkileşim adaletinin yüksek olduğu durumlarda, işgörenler 
açısından dağıtım ve prosedür adaletinin önemli olmadığı ve önemsenmediği 
bulunmuştur (Atalay,2002, s.17). Bu kavram örgütsel uygulamaların insani/sosyal yanı 
ile ilgilidir; yani yönetimin ya da ödülleri ve kaynakları elinde tutup kontrol edenlerin 
adaleti yaşayacak olanlara (iş görenlere) karşı davranışşekillerini kapsamaktadır. Başka 
bir deyişle, yöneticilerin karar alma sürecinde bireylere ne söylediği ve nasıl söylediği 
ile ilgilidir. Karar alma sürecinde kullanılan prosedürlerin ve uygulamaların karar 
alıcılar tarafından uygulanma şekli ile ilgili olan etkileşime dayalı boyutu ele alır 
(Greenberg, 1990, s.411). Etkileşimsel adalet bireyler arası ilişkilerin niteliğini işaret 
eden bir kavram olarak ilk önce, işlemsel adalet ve dağıtımsal adaletten bağımsız 
üçüncü bir adalet türü olarak tanımlanmıştır. Kısacası kişiler arası davranışların niteliği 
örgüt içi adalet ile ilgili değerlendirmeleri etkileyen bir unsurdur (Cropanzano v.d, 
2008, s.40). 

2.4. Örgütsel Bağlılığın Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi Örgütsel 
Adaletin Aracılık Rolü:  

Yazında ÖB, ÖA ve ÖVD’nin gerek birbirlerileriyle gerekse diğer örgütsel 
davranış değişkenleri ve yönetim süreçleri ile ilişkisini inceleyen çalışmalar mevcuttur. 
Mathieu ve Zajac (1990, s.172) çalışmalarında ÖB’nin işe devamsızlığı, geç kalmayı, 
işten ayrılmayı azalttığını ve ÖA’ya destek sağladığını ortaya koymuşlar, Üner 
vd.(1998, s.470) yüksek bağlılığın müşteri memnuniyeti oranını artırdığını 
belirlemişlerdir. Örgütsel bağlılığın yüksek düzeyde olması örgütlere çeşitli faydalar 
sağlamaktadır. Bunlar arasında, yüksek verimlilik, kaliteli üretim, aşağıdan yukarıya 
etkili iletişim ve yüksek düzeyde örgüte sadakat sayılabilmektedir (Randall, 1987, 
s.464). 

ÖB’nin ÖVD üzerindeki birleşik etkilerini inceleyen araştırmaların çoğunluğunda 
ÖB’nin ÖVD üzerinde pozitif etkilere sahip olduğu saptanmışken (Ackfeldta ve Coote, 
2005, s.151, Nguni vd., 2006, s.145) Alotaibi (2001, s.363)’nin çalışmasında ÖVD ile 
herhangi bir ilişkiye rastlanılamadığı belirtilmiştir. 

ÖB’nin ÖA üzerindeki etkilerinin incelendiği çalışmalarında Yazıcıoğlu ve 
Topaloğlu (2009, s.11), gerek birleşik gerekse faktörler bazında bu iki değişken arasında 
pozitif yönde ilişki tespit etmişlerdir. Mathieu ve Zajac (1990, s.172)’ın çalışmaları da 
bu sonuçlarla paralellik göstermektedir. 

ÖA’nın ÖVD üzerindeki etkisi ile ilgili yapılan çalışmalarda ise ÖA’nın ÖVD’yi 
pozitif yönde etkilediği ifade edilmiştir. Poyraz vd.(2009, s.85)’nin yapmış olduğu 
çalışmada birleşik ve faktörel düzeyde ÖA’nın ÖVD’yi pozitif yönde etkilediği 
belirlenmiştir. Yazında bu yönde sonuçlara ulaşan başka çalışmalarda bulunmaktadır 
(Coyle-Shapiro vd., 2004, s.85). 

ÖB’nin diğer değişkenlerle (ÖA, örgütsel iş tatmini gibi) bir arada analize dâhil 
edildiği çalışmaların bir kısmında ÖVD üzerindeki etkisinin ortadan kalktığı ifade 
edilmişse de (Williams ve Anderson, 1991, s.601; Alotaibi, 2001, s.363) bunun tersi 
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sonuçlara ulaşan çalışmalar da bulunmaktadır (Coyle-Shapiro, vd., 2004, s.85, Rifai, 
2005, s.131).  

Bu kapsamda oluşturulan araştırma modeli Şekil 1’de görülmektedir.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Şekil 1: Araştırma Modeli 

Çalışmada sınanacak hipotezler aşağıda belirtilmiştir; 

H1 : Örgütsel bağlılık örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif olarak etkiler, 
H2: Örgütsel bağlılık örgütsel adaleti pozitif olarak etkiler, 
H3: Örgütsel adalet örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif olarak etkiler, 
H4: Örgütsel bağlılık ile örgütsel vatandaşlık davranışı arasındaki ilişkide örgütsel 
adaletin pozitif yönde aracılık etkisi vardır. 

3. Araştırmanın Yöntemi 
3.1. Örneklem 
Araştırmanın örneklemini Ankara ili OSTİM sanayi sitesinde Makine ve Makine 

Ekipmanları alt sektöründe faaliyet gösteren işletmeler oluşturmaktadır. Verilerin 
toplanmasında, hazırlanan çevrimiçi-anket formunun web adresi 587 işletmeye e-posta 
ile gönderilmiş, her işletmeden en az beş çalışanın doldurması istenmiştir. Anket formu 
gönderilen 587 işletmenin; 53’ünden toplam 293 çalışana ait cevaplandırılmış anket 
formu tarafımıza ulaşmış olup, 39 anket formu eksik cevaplandırmalar bulunduğu için 
çalışma dışında bırakılmış, çalışma 254 katılımcının cevapları esas alınarak yapılmıştır.  
Çalışmaya dâhil edilen işletmelerin tamamı KOBİ statüsündedir. Katılımcıların 
demografik bilgileri incelendiğinde %14,2’si (N=36) kadın, %85,8’i (N=218) erkektir. 
Katılımcıların %52,3’ü (N=133) 30 yaş ve daha genç yaşta olduğu, %46’sının (N=117) 
lise/ilköğretim, %35,4’ünün (N=90) ön lisans, % 18,6’sının (N=47) lisans/lisansüstü 
seviyesinde eğitime sahip olduğu görülmüştür.  

3.2. Araştırmanın Ölçekleri 
Örgütsel Bağlılık Ölçeği(ÖBÖ): ÖB ölçülmesinde Allen ve Meyer (1990) 

tarafından geliştirilen ÖBÖ kullanılmıştır. Wasti (1999) tarafından Türkçe’ye uyarlanan 
ölçeğin orijinalinde olduğu gibi, “Duygusal Bağlılık (9 ifade)”, “Devam Bağlılığı (9 
ifade)” ve “Normatif Bağlılık (14 ifade)” olmak üzere (toplam 32 ifade) üç faktöre 
yayıldığı görülmüştür (Wasti, 1999, s.45).  

Örgütsel  
Bağlılık 

Örgütsel Vatandaşlık 
Davranışı 

Örgütsel Adalet 
 

H1 

H2 H3 



 
 

C. Güçel 5/2 (2013) 173-190 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 180

Örgütsel Adalet Ölçeği (ÖAÖ): Katılımcıların ÖA algılamalarının 
belirlenmesinde, Özdevecioğlu (2003) tarafından oluşturulan ve daha sonra Alper 
(2007) tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Bahse konu çalışmada ölçeğin, 
“Dağıtım Adaleti (4 ifade)”, “İşlem Adaleti (10 ifade)” ve “Etkileşim Adaleti 8( ifade)” 
olmak üzere üç faktör altında toplandığı (toplam 22 ifade) görülmüştür. 

Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği (ÖVDÖ): Çalışanların ÖVD’nı ölçmek 
amacıyla Dyne ve arkadaşları tarafından geliştirilerek Kamer (2001) tarafından 
Türkçe’ye uyarlanan ve Altınbaş (2008) tarafından daha sonra yapılan başka bir 
çalışmada kullanılan ölçekten faydalanılmıştır. Bahse konu çalışmada ölçeğin; “Nezaket 
Tabanlı Bilgilendirme & Özgecilik (11 ifade)”, “Vicdanlılık & Centilmenlik ve 
Gönüllülük (9 ifade)”, “Sivil erdem & Vicdanlılık (4 ifade)” ve “Şirket Kaynaklarını 
Etkin Kullanma & Sivil Erdem (2 ifade)” olmak üzere dört faktör altında toplandığı 
(toplam 26 ifade) görülmüştür.  

Katılımcılardan maddelerde yer alan ifadelere çalıştıkları kurum açısından ne 
ölçüde katıldıklarını “Kesinlikle Katılmıyorum” ve “Kesinlikle Katılıyorum” arasında 
değişen 5’li Likert tipi bir ölçekte belirtmeleri istenmektedir (Kesinlikle 
Katılmıyorum=1 ve Kesinlikle Katılıyorum=5).  

 ÖB, ÖA ve ÖVD ile ilgili ölçeklerin yapı geçerliliğini belirlemek amacıyla 
açıklayıcı faktör analizi yapılmış, güvenilirliklerini belirlemek maksadıyla cronbach 
alpha değerlerine bakılmıştır. Faktör analizi sonucunda ÖB ile ilgili iki, ÖA ile ilgili bir, 
ÖVD ile ilgili iki sorunun faktör yüklerinin düşük olması ve her hangi bir faktör altında 
toplanmamış olması sebebiyle katılımcılar tarafından yeterince anlaşılamadığı 
değerlendirilmiş ve araştırmaya dâhil edilmemiştir. Faktör analizinde; ÖB’nin duygusal, 
devam ve normatif bağlılık olmak üzere üç ayrı faktör altında, ÖA’nın dağıtım, işlem ve 
etkileşim adaleti olmak üzere üç faktör altında, ÖVD’nin nezaket tabanlı bilgilendirme 
& özgecilik, vicdanlılık & centilmenlik ve gönüllülük, sivil erdem vicdanlılık ve şirket 
kaynaklarını etkin kullanma & sivil erdem olmak üzere dört ayrı faktör altında 
toplanmıştır. Faktör analizi sonucunda elde edilen faktörler ve faktör yükleri ile 
cronbach alpha katsayıları Tablo.1’de görülmektedir. Bu bulgular ile kullanılan 
ölçeklerin geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir.  

Bu çalışmada ÖB ile ÖVD arasındaki ilişki üzerinde ÖA’nın aracılık etkisi 
sorgulandığından, bahse konu kavramların genel değerlendirmesini sağlamak için faktör 
analizi sonucunda elde edilmiş faktörlerin skorlarının aritmetik ortalaması alınmıştır. Bu 
şekilde her katılımcı için ÖB, ÖVD ve ÖA puanları elde edilmiş ve çalışmanın 
devamında sebep sonuç ilişkisi analizlerinde bu veriler kullanılmıştır. 
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Tablo.1 Elde Edilen Faktörler ve Faktör Yükleri 

Ölçek Faktörler Faktör Yükleri Cronbach 
alpha 

ÖB 
Duygusal bağlılık 0,451-0,586 0,73 
Devam bağlılığı 0,389-0,611 0,82 
Normatif bağlılık 0,425-0,496 0,86 

ÖA 
Dağıtım Adaleti 0,612-0,845 0,82 
İşlem Adaleti 0,496-0,689 0,89 
Etkileşim Adaleti 0,432-0,614 0,90 

ÖVD 

Nezaket Tab.Bil&Özgecilik 0,463-0,752 0,81 
Vicdanlılık&Centilmenlik ve gönüllülük 0,412-0,685 0,89 
Sivil erdem&vicdanlılık  0,325-0,593 0,66 
Şirket kaynaklarının etkin kul./Sivil erdem 0,364-0,524 0,67 

4. Bulgular ve Hipotez Testleri 
Tablo 2’de görüldüğü gibi ilk üç hipotezin sınanması maksadıyla yapılan 

regresyon analizlerini sonucunda elde edilen bulgular bu hipotezleri istatistiksel olarak 
desteklemektedir. 

Tablo 2: Regresyon Analizi Özeti 

Hipotezler R R2 Düzeltil
miş R2 F p β Bağımsız 

Değişken 
Bağımlı 

Değişken 
H1 0,883 0,779 0,775 161,154 0,000 0,459 ÖB ÖVD 
H2 0,711 0,505 0,501 53,965 0,000 0,389 ÖB ÖA 
H3 0,891 0,793 0,787 183,235 0,000 0,542 ÖA ÖVD 

ÖA’nın ÖB ve ÖVD ilişkisi üzerindeki aracılık etkisinin sınanması için Baron ve 
Kenny (1986) tarafından önerilen üç aşamalı regresyon analizi uygulanmıştır. Bu 
yönteme göre, aracılık etkisinden söz edilebilmesi için aşağıdaki koşulların sağlanması 
gerekir:  

(1) Bağımsız değişkenin (ÖB) bağımlı değişken (ÖVD) üzerinde bir etkisi olmalıdır, 
(2) Bağımsız değişkenin (ÖB) aracı değişken (ÖA) üzerinde bir etkisi olmalıdır, 

(3) Aracı değişken (ÖA) bağımsız değişkenle (ÖB) birlikte regresyon analizine dâhil 
edildiğinde, bağımsız değişkenin (ÖB) bağımlı değişken üzerindeki (ÖVD) regresyon 
katsayısı düşerken, aracı değişkenin (ÖA) de bağımlı değişken (ÖVD) üzerinde anlamlı 
bir etkisi olmalıdır.  

Bağımsız değişkenin katsayısında düşüş olması kısmi aracılık, bu ilişkinin 
tamamen ortadan kalkması diğer bir ifade ile istatistiksel olarak anlamlı çıkmaması 
durumu ise tam aracılık ilişkisi olarak ifade edilmektedir. Ayrıca bağımsız ve bağımlı 
değişken arasındaki ilişkilerin azalması ya da ortadan kalkmasının istatistiksel olarak 
test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Sobel testi kullanılmakta, bu test yardımı ile 
hesaplanan z değerinin anlamlığına bakılmaktadır (Kenny vd. 1998).  

Birinci şart H1 hipotezi, ikinci şart ise H2 hipotezi sağlanmıştır. Üçüncü şartın 
sağlanması ile ilgili yapılan analizler Tablo 3’te görülmektedir.  
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Tablo 3: Aşamalı Regresyon Analizi Sonuçları 

Model Bağımsız 
Değişkenler 

Bağımlı 
Değişken R R2 Düz. 

R2 β t F p 

1 ÖB ÖVD 0,883 0,779 0,775 0,659** 8,452 161,154 0,000 
Aracı 

Değişkenin 
Dâhil 

Edildiği 
Model 

ÖB 
ÖVD 0,911 0,829 0,823 

0,481** 6,321 
173,369 0,000 

ÖA 0,366** 4,589 

* p<0,05, ** p<0,01 

Tablo 3 incelendiğinde ÖA’nın modele dâhil edilmesi ile birlikte ÖB’nin 
regresyon katsayısının düşüş gösterdiği ve ÖA ile birlikte modeldeki etkisinin anlamlı 
olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre aracılık etkisi için üçüncü şartın da 
gerçekleştiğinden ve ÖA’nın ÖB ile ÖVD arasında kısmi aracılık etkisinden 
bahsedilebilir. Bu sonucun istatistiksel olarak test edilmesi maksadıyla Sobel testi 
yapılmış ve sonuçları Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4. BİT Yeteğinin Aracılık Etkisi - Sobel Testi Sonuçları 

Sobel Testi 
Test İstatistiği (z) 3,8517 
S.H. 0,2224 
p-değeri 0,0001* 

          (*) =0,05 seviyesinde test değeri anlamlıdır. 

Sobel testi sonuçlarında z değeri (3.28)’nin istatistiksel olarak anlamlı olduğu 
(p<0.05) belirlenmiştir. Buna göre ÖA’nın ÖB ve ÖVD ilişkisinde kısmi aracılık 
etkisinin bulunduğu söylenebilir. Bu kapsamda araştırmanın hipotezleri ve analizlere 
göre sonuçları Tablo 5’tedir.  

Tablo 5 Araştırmanın Hipotezleri ve Sonuçları 

Hipotez Sonuç 
1. ÖB ÖVD’yi  pozitif ve olarak etkiler Desteklendi 
2. ÖB ÖA’yı pozitif ve olarak etkiler Desteklendi 
3. ÖA ÖVD’yi pozitif ve olarak etkiler Desteklendi 
4. ÖB ile ÖVD arasındaki ilişkide ÖA’nın pozitif ve anlamlı 

yönde aracılık etkisi vardır.  
Desteklendi 

5. Sonuç ve Tartışma 

Çalışmada ulaşılan sonuçlara göre ÖB’nin ÖVD ve ÖA’yı, ÖA’nın da ÖVD’yi 
pozitif ve anlamlı olarak etkilediği görülmüştür. Bu sonuçlar daha önce bu alanda 
yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir (Ackfeldt ve Coote, 2005, s.151, Nguni 
vd., 2006, s.145, Yazıcıoğlu ve Topaloğlu, 2009, s.11, Mathieu ve Zajac,1990, s.172, 
Poyraz vd., 2009, s.85, Coyle-Shapiro vd., 2004, s.85) 

Çalışanların güçlü ÖB’ye sahip olmasının, bireylerin örgüte aidiyet duygusunu 
artırdığı, örgüt içerisinde güvenlik duygusunu geliştirdiği, örgüte faydalı olabileceği 
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duygusunu vererek örgüt içinde ve dışında gaye birliği oluşturmasını sağladığı, bu 
ortamın da çalışanların daha fazla ÖVD göstermelerini teşvik ettiği, bunu yanı sıra ÖA 
algılarını güçlendirdiği görülmektedir.  

Bu değerlendirme hem bu çalışmada elde edilen sonuçlarla hem de yazında yer 
alan benzer çalışmalarla desteklenmektedir. Bu noktada çalışmanın yapıldığı sektörde 
de yöneticilerin çalışanların örgütsel bağlılıklarını kuvvetlendirecek tedbirler almaları 
çalışanların biçimsel olmayan gönüllü davranışları daha çok göstermelerini 
destekleyecek, örgüt içindeki adalet duygularını pekiştirecektir. Ayrıca çalışanların 
ÖB’nin düşük olduğu bir işletmede adaletsizlik olarak değerlendirebilecekleri süreçlere 
karşı daha hoş görülü ve esnek yaklaşmalarını sağlayacağı düşünülmektedir.  

Örgüt içerisinde dağıtılan kazanımlar ve dağıtım sırasında izlenen işlemlerin adil 
olduğunun çalışanlar tarafından algılanması, resmi iş tanımlarına göre yapmaları 
gereken görevler yanında örgüte yararlı olan ekstra rol davranışlarını göstermeleri 
yönünde teşvik edici olabilir. Nitekim bu çalışmada ve yazında bu yönde sonuçlar elde 
edilmiştir. Bu çalışmanın yapıldığı makine ve makine ekipmanları sektöründe faaliyet 
gösteren işletmelerde de çalışanların örgütsel adalet algılarının ve bağlılıklarının 
güçlendirilmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. İşletmeye gönülden bağlı olan ve işletme 
içerisinde kendisine adil olarak davranıldığını hisseden çalışanların gönüllü davranışları 
göstermek konusunda daha istekli olacakları hususu yöneticiler tarafından her zaman 
dikkate alınmalıdır.  
 ÖA’nın aracılık rolünün belirlenmesi için yapılan analizlerde ise ÖA’nın ÖB ile 
ÖVD arasında kısmi aracılık etkisinin bulunduğu belirlenmiştir. Buna göre işletmeler 
çalışanları üzerinde ÖA algılarını artıracak uygulama ve süreçleri geliştirdikçe ÖB’nin 
ÖVD üzerindeki etkisi de artırmış olacaklardır. Çalışanların örgütsel bağlılığının 
artırılmasına yönelik çabaların örgütsel adalet uygulamaları ile desteklenmesinin 
çalışanları örgütsel vatandaşlık davranışları göstermek konusunda sadece örgütsel 
bağlılığa göre daha fazla teşvik edeceği teorisi bu çalışmanın bulguları ile 
desteklenmiştir.  
 Bu araştırma daha çok mavi yakalı işgörenlerin çalıştığı makine ve makine 
ekipmanları imalat sektöründe yapılmıştır. Model değişkenleri arasında tespit edilen 
ilişkilerin genellenmesi durumunda bu hususun dikkate alınması gerekmektedir. 
Gelecekte benzer araştırmaların daha geniş bir örneklem kitlesi ile farklı çalışan 
profillerine sahip sektörlerde yapılmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
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Introduction 
OC, OCB and OJ are outstanding terms in the organizational behavior literature. 

In this study, defining the direct impact of OC and OJ on OCB as well as the 
intermediary role of OJ has been attempted. In order to illustrate the relationship 
between the variables, an empirical study has been carried out on businesses operating 
in OSTIM industrial district of Ankara.  

Conceptual Framework 
In the literature, there are certain studies on the relationship between OC, OJ and 

OCB, and the relationship between these three issues, other organizational behavior 
variables and management processes. Most of these studies have found out significant 
positive relationships between OC and both OCB and OJ, as well as OJ and OCB 
(Nguni vd., 2006, p.145; Yazıcıoğlu and Topaloğlu, 2009, p.11; Poyraz vd., 2009, 
p.85). 

Although it has been stated that the impact of OC on OCB is nullified when OC is 
applied along with other variables such as OJ and organizational job satisfaction, 
(Williams and Anderson, 1991, p.601; Alotaibi, 2001, p.363), there are studies that 
conclude otherwise (Coyle-Shapiro, 2004, p.85; Rifai, 2005, p.131). 

The hypotheses that are going be tested throughout this study are as follows: 
H1.Organizational commitment has a direct and significant impact on 

organizational citizenship behavior. 
H2.Organizational commitment has a direct and significant impact on 

organizational justice. 
H3.Organizational justice has a direct and significant impact on organizational 

citizenship behavior 
H4.Organizational justice has a positive and intermediary role on the relationship 

between organizational commitment and organizational citizenship behavior. 
Research Method 
The sample used in the survey consists of businesses operating in the Machinery 

and Machinery Equipment subsector in OSTİM industrial district of Ankara, and the 
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data has been collected by means of questionnaires containing statements on OC (Wasti, 
1999), OJ (Alper, 2007) and OCB (Altınbaş, 2008). 

Findings And Hypotheses Tests 
Findings obtained through the regression analysis aiming to test the first three 

hypotheses are displayed in Chart 1.  

Chart 1. Regression Analysis Summary 

Hypho 
thesis 

R R2 Revised 
R2 F p β Independent 

Variable 

Depende
nt 

Variable 

H1 0,883 0,779 0,775 161,154 0,000 0,459 OC OCB 

H2 0,711 0,505 0,501 53,965 0,000 0,389 OC OJ 

H3 0,891 0,793 0,787 183,235 0,000 0,542 OJ OCB 

As can be seen in Chart 1, all three hypotheses are statistically accurate.  A three-
segment regression analysis has been used to test the intermediary impact of OJ on OC 
and OCB relationship. Here, OJ is primarily expected to have a positive and significant 
impact on OC and OCB. The findings supporting hypothesis H1 and H2 provide for this 
requirement.  Following this, a segmented regression analysis into whether OJ has an 
intermediary impact has been carried out and the results are displayed in Chart 2. 

Chart 2. Segmented Regression Analysis Results 

Modal 

Indepen 
dent   
Vari 
ables 

Depen 
dent  
Vari 
able 

R R2 Rev. R2 Β t F P 

1 OC OCB 0,883 0,779 0,775 0,659** 8,452 161,154 0,000 

The modal 
into which 

the 
intermediary 
variable is 

incorporated 

OC 

OCB 0,911 0,829 0,823 

0,481** 6,321 

173,369 0,000 
OJ 0,366** 4,589 

* p<0,05, ** p<0,01 
Upon examination, Chart 2 illustrates that, with the incorporation of OJ into the 

modal, the regression exponent of OC displays a fall and that it has a significant impact 
on the modal along with OJ. According to these results, it can be asserted that OJ has a 
partial intermediary impact on OC and OCB. 

The hypotheses and the results obtained through analysis of this extensive research 
are displayed in Chart 3.  
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Chart 3. The Hyphotheses and the Results of the Survey 

Hyphotheses Conclusion 

1. OC has a positive and significant impact on OCB Confirmed 

2. OC has a positive and significant impact on OJ Confirmed 

3. OJ has a positive and significant impact on OCB Confirmed 

4. OJ has a positive and significant intermediary impact on the 
relationship between OC and OCB.  

Confirmed 

  Conclusion and Discussion 
According to the results obtained at the end of this survey, it has been found out 

that OC has a positive and significant impact on OCB and OJ and that OJ has a positive 
and significant impact on OCB. These findings are in line with the results of the 
previous studies on this subject (Nguni vd., 2006, p.145, Yazıcıoğlu and Topaloğlu, 
2009, p.11, Poyraz vd., 2009, p.85, Coyle-Shapiro vd., 2004, p.85). 

According to the analyses carried out in order to clarify the intermediary impact of 
OJ, it has been found out that OJ has a partial intermediary impact on OC and OCB. 
Accordingly, it can be said that as businesses improve the practices and processes that 
enhance the perception of OJ of their employees, the impact of OC on OCB will also 
increase. The claim that the endorsement of efforts aiming to increase the organizational 
commitment of employees with organizational justice practices will encourage 
employees to display organizational citizenship behaviors more than organizational 
commitment alone has been reinforced with the findings of this survey.   
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Özet 
Türkiye’de turizmin kıyı kesiminde, belli merkezlerde ve yaz mevsiminde 

yoğunlaşması önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. 12 aya yayılan ve iç bölgeleri de 
kapsayan bir turizm hareketliliği Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisinde de vurgulanan 
bir husustur. Bu nedenle, festivaller gibi turizm çeşitliliğini arttıran, etkinliklerin sayısı 
artmaya başlamıştır. Buradan hareketle hazırlanan bu çalışmada, 8 Haziran – 1 Temmuz 
tarihleri arasında düzenlenen “Ankara Alışveriş Festivali” sırasında Ankara’ya gelen 
yerli turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden memnuniyet düzeyleri araştırılmıştır. 

Betimsel nitelikte yapılan bu araştırmada amaç, yerli turistlerin Ankara Alışveriş 
Festivali hakkında görüşlerinin saptanması ve festivalden memnuniyetlerinin 
araştırılmasıdır. Araştırma örneklemini Ankara’da festival sırasında ziyaretçi olarak 
bulunan 336 adet yerli turist oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anket formu 
kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümü demografik ve kişisel bilgilerden 
oluşurken ikinci bölümünde Alışveriş Festivali’ne yönelik ifadeler yer almaktadır. 

Araştırma sonucu elde edilen veriler frekans dağılımı, t testi, ANOVA testi gibi 
istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Sonuçlar festivalden, kadınların erkeklere göre, 
bekarların evlilere göre, 20 yaş altı gurubun diğer yaş guruplarına göre, geliri 1000 
TL’den az olanların diğer gelir guruplarına göre daha fazla memnun olduklarını 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler; Festival Turizmi, Ankara Alışveriş Festivali, Memnuniyet 

Abstract 
Concentration of Tourism mostly in coastal of Turkey, in certain centers and in 

summer season stands out as a major problem. A tourism mobility that, spread over 12 
months, and including inner zones is emphasized also in 2023 Tourism Strategy of 
Turkey. Therefore, increasing the diversity of tourism such as festivals, which started to 
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increase number of events. Hence, investigated in this study, satisfaction levels from 
Ankara Shopping Fest of domestic tourists, who came to Ankara during "Ankara 
Shopping Fest" which, organized in Ankara on 8 June to 1 July 2012 period. 

Descriptive research method used in the study. The aims in this study, 
determination of the views of local tourists about Ankara Shopping Fest and to 
investigate the satisfaction from the festival. 336 domestic tourists as visitors during the 
festival in Ankara were the sample of research. Questionnaire technique was used as a 
data collection technique. The questionnaire consisted of three parts, the first section 
was demographic variables. The second section was located expressions for Ankara 
Shopping Fest. 

Some statical analysis made to data in the result of research. These analyses were 
frequecy analysis, t tests and ANOVA tests. As a result of the t-tests and ANOVA tests 
significant differences were found between gender, age, level of income and civil staus 
of domestic tourists who came to Ankara during the festival. 
Key Words: Tourism of Festival, Ankara Shopping Fest, Satisfaction 

 Giriş 
 Destinasyonlar, daha fazla turist çekebilmek için, birbirleri ile bölgesel, ulusal ve 
uluslararası boyutta rekabet ederler. Son yıllarda destinasyonlar arasındaki bu yoğun 
rekabet nedeniyle festivaller gibi etkinliklerin geliştirilmesi ve düzenlenmesi büyük bir 
sektör haline gelmiştir. Özellikle deniz, dağ, göl, orman vs. gibi doğal turizm 
kaynaklarından yoksun bölgelerde düzenlenen festivaller turistlerin bölgeye 
çekilmesinde önemli bir araç olarak görülmektedir (Atak, 2009: 42). 
 Festivaller gibi etkinlikler, gerçekleştirildikleri bölgelere çeşitli faydalar 
sağlamaktadır. Bu faydalar, turizm sezonunun uzatılması ve turizmin çeşitlendirilmesi, 
turizm talebinin ülke içindeki farklı destinasyonlar arasında eşit dağılımının sağlanması 
olarak özetlenebilir. Festivallerin diğer bir faydası destinasyonların çekiciliğini ve 
farkındalığını arttırması, yeni alt yapı hizmetlerinin oluşturulması ya da mevcut alt 
yapının geliştirilmesi için harekete geçirici, destinasyona medya ilgisinin çekilmesi, 
güçlü ve aktif imajlar oluşturarak ve kültürel temalar yaratarak destinasyon 
markalamasına yardımcı olması şeklinde ortaya çıkmaktadır (Karagöz, 2006: 1). 

 Memnuniyet ve Turist Memnuniyeti 
Modern pazarlama teorilerine göre en etkin pazarlama yöntemlerinden biri ileri 

düzeyde müşteri memnuniyetine ulaşmak ve bu yolla sadık bir müşteri altyapısı 
oluşturmaktır (Yoon ve Uysal, 2005: 47). 

Turizm açısından düşünüldüğünde ise turistlerin ziyaret ettikleri bir yerden 
memnun veya memnun olmadan ayrılmalarını etkileyen birçok neden olabilir. Ziyaret 
edilen bölgede ulaşım, konaklama ve yiyecek-içecek hizmetlerinin kalitesi, eğlence 
imkânları, yerel halk ve esnafın davranış ve tutumlarının yanı sıra fiyat uygulamaları 
gibi birçok neden turistlerin değerlendirmelerinde önemli rol oynayabilmektedir 
(Kozak, 2003: 231). 

Kentlerin pazarlamasında başarıya ulaşmak için turistlerin ziyaret ettikleri 
kentlerden her açıdan memnun ayrılmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu durum olumlu 
ve güçlü bir kent imajının oluşturulmasında önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır 
(Laws, Scott ve Parfitt, 2002: 41). 
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Bir kentte düzenlenen festivallere katılmak amacıyla gelen turistlerin kentten ve 
festivalden memnuniyetleri kentin tanıtımı ve imajı açısından önemli rol oynamaktadır. 
İlk defa 2012 yılında düzenlen Ankara Alışveriş Festivali’nden turistlerin memnuniyeti 
Ankara kent imajı ve Ankara Alışveriş Festivali’nin sürdürülebilirliği açısından önemli 
olacaktır. 

Festival Kavramı ve Festival Turizmi 
 Festival kavramının Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre birkaç farklı tanımı 
olmakla beraber genel anlamda düzenleniş amacına göre birkaç tür tanım 
bulunmaktadır. Örneğin bir tanıma göre festival, “dönemi, yapıldığı çevre, katılanların 
sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan etkinlik” şeklinde 
tanımlanmaktadır (TDK, 2012). Bu tanıma uyan festivallere örnek olarak Alışveriş 
Festivalleri, Çocuk Festivalleri, Dini Festivaller verilebilir.  
 Diğer bir tanıma göre festival “belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin 
sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal 
veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2012). Bu 
tanıma örnek verilebilecek festivaller, Film Festivalleri, Tiyatro Festivalleri, Müzik 
Festivalleri gibi türlerdir.  

 Festival kavramının bir diğer tanımı ise, “bir bölgenin en ünlü ürünü ya da 
bölgenin önemli bir değeri için yapılan gösteri, şenlik” şeklindedir (TDK, 2012). Bu 
tanıma uyabilecek örnekler ise, Kiraz Festivali, Anma Festivalleri, Yayla Şenlikleri gibi 
türler olarak öne çıkmaktadır.  

 Festivaller, hem dünya insanları arasındaki dostluğu pekiştirirken, hem de 
tanışılan yeni kültürlere ve yaşamlara duyulan merakı körükleyerek insanları yeni yerler 
görmeye teşvik etmektedir (Çulha, 2008: 1828). Özellikle sıfırdan bir kent imajı 
oluşturmada ve kente ait oluşmuş negatif bir imaj ile başa çıkmada uygulanacak 
stratejilerinden en önemlilerinden biri kenti ziyarete teşvik ederek basmakalıp yargıları 
geçersiz kılmaktır. Söz konusu strateji, ulusal veya uluslararası anlamda ünlü kişiler, 
karar vericiler, kamuoyu liderleri ve benzerlerini kente gelmeye ikna ederek, kenti kendi 
gözleri ile görmelerini sağlamayı hedeflemektedir. (Avraham, 2004: 471-479).  

 Kente çekilmesi planlanan yerli veya yabancı ziyaretçileri, festival ve kültürel 
aktiviteler düzenleyerek, konferans, sergiler, seminer ve basın toplantıları düzenleyerek, 
kent turları yaparak, temalı parklar, alternatif spor ve dinlenme merkezleri vb. yeni 
cazibe metotları yaratarak teşvik etmek olasıdır. Özellikle kentle ilgili pozitif olmayan 
bir imaj varsa; karar vericilerin, medyatik ve ünlü kişilerin etkinlik gibi pozitif bir davet 
aracılığıyla kente gelmesi sağlanacaktır. Bu şekilde kente ilişkin önyargıların yerinde 
ziyaretlerle giderilmesi mümkün olacaktır. (Cannes Film Festivali, Altın Portakal Film 
Festivali, İstanbul Bienali, İstanbul Akbank Jazz Festivali, Disneyland, Universal Park 
Studios gibi) (Şahin, 2010: 47). 

 Festivallerin Kent Tanıtımındaki Rolü 
 Dünya genelinde artık bilgi bolluğunun olduğu bir ortamda yaşanmaktadır. 
İnsanlar kısa sürelerde çok fazla bilgiye rahatlıkla ulaşabilmektedir. Bu nedenle ülke ve 
ürün tanıtımı noktasında başarılı ve etkili olabilmek için; farklı olmak, diğerlerinden 
(diğer bir deyişle rakiplerden) ayırt edilir ve dikkat çekici olmak, ayrıca değişik iletişim 
kanallarının kullanmak gerekmektedir (Rızaoğlu, 2003, 197)  
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 Bu kapsamda; özel etkinlikler ülke markalaşmasında alternatif bir yöntem ve 
farklılaştırıcı bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Festivaller, kültürel/sanatsal/sportif 
organizasyonlar gibi özel etkinlikler modern turizmde imaj inşa etmede kullanılan en 
önemli araçlarından biri olarak görülmektedir (Smith ve Jenner, 1998, 76). 
 Özel etkinlikler, turizm pazarında talebi artırmak, turistin ilgisini çekmek, imaj 
geliştirmek ve markalaşmak için bir halkla ilişkiler aracı olarak kullanılmaktadırlar. 
Günümüzde özel etkinlikler bir destinasyonun doğal ve fiziksel özelliklerinin önüne 
geçmeye başlamıştır. İspanya'da gerçekleştirilen Boğa Güreşleri ve Domates Festivali, 
Brezilya'daki Rio Karnavalı, Fransa'daki Cannes Film Festivali, Paris, Londra, Milano 
Moda Haftaları gibi büyük çapta ve dünyaca ünlü etkinlikler, uluslararası basın 
tarafından ilgiyle takip edilmektedir (Atak, 2009, 42). Festivallerin kentlerin tanıtımına 
sağladığı katkıya birkaç örnek vermek gerekirse: 
 Her yıl Şubat veya Mart aylarında düzenlenmekte olan Rio Karnavalı, 
uluslararası festivaller içinde en ünlülerinden biridir. Her yıl binlerce insan bu festivali 
canlı olarak izlemek için Brezilya’nın Rio de Janeiro kentini ziyaret ederler. Rio de 
Janeiro karnavalla o kadar özdeşleşmiştir ki, dünyanın neresinde olursa olsun Rio 
denilince birçok insanın aklına Rio Karnavalı gelmektedir. Rio Karnavalı 15. Yüzyıl’da 
Portekizliler tarafından düzenlenmeye başlamıştır. Önceleri fakir ve dar gelirli kişilerin 
sürdürdüğü bir gelenek olsa da daha özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısında itibaren 
dünyaca ünlü hale gelmiş ve Rio kentinin sembolik değeri haline gelmiştir (Rio 
Services, 2012). 

 Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen Cannes Film Festivali, 
dünyanın en önemli film festivallerinden birisidir. Fransa’nın güneyinde Akdeniz 
kenarında bulunan Cannes şehri adeta film festivali ile özdeşleşmiştir. Cannes şehri 
insanların kafasında film festivali ile birlikte yer etmektedir. Şehrin 65 – 70 bin 
civarlarındaki nüfusu festival zamanlarında 300 bini aşmaktadır. Otellerde aylar 
öncesinden boş yer bulunmamaktadır. Binlerce insan festival zamanı dünyaca ünlü film 
yıldızlarını görmek için büyük masraflara katlanarak şehri ziyaret etmektedir. Festival 
süresince turistler kente son rakamlara göre yaklaşık 300 milyon dolar döviz 
bırakmaktadır. 300 milyon dolar, 70 bin nüfuslu küçük bir şehir için oldukça büyük 
sayılabilecek bir gelir anlamına gelmektedir (Festival de Cannes, 2012).  

 Örneklerden de görüldüğü gibi festivaller kentin tanıtımında önemli roller 
oynamaktadır. Kentin cazibe merkezi haline gelmesi, isminin dünyaca tanınır hale 
gelmesi ve önemli miktarda döviz çekmesi noktasında festivaller katkı sağlamaktadır. 

 Ankara Shopping Fest (Ankara Alışveriş Festivali) 
 Başkent Ankara’da 2012 yılı içerisinde 8 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında 
ilk defa düzenlenen bir organizasyon olup her yıl aynı tarihlerde düzenlenmesi 
planlanmaktadır. Festivalin stratejik ortakları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası ve Giyim 
Sanayicileri Derneği bulunmaktadır. Bunların haricinde bir çok firma tarafından festival 
için sponsor desteği sağlanmıştır. Ankara Shopping Fest’e Ankara’da yer alan tüm 
Alışveriş Merkezleri (AVM), 66 adet cadde ve sokaktaki mağazalar, restoranlar ve 
eğlence merkezleri katılmıştır (Shopping Fest, 2012). 

 Ankara Shopping Fest’in düzenlendiği tarihler arasında her gün ünlü bir ses 
sanatçısının konseri olmuştur. Festival sırasında resim, fotoğraf, müzik vb. alanlarda 
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faaliyet gösteren çok sayıda sanatçı eserlerini sergileme imkânı bulmuşlardır. Bunlara 
ek olarak festival sırasında bazı alanlarda Guiness Rekorlar Kitabına geçen birtakım 
denemeler olmuştur. Örneğin bir şehirde aynı anda düzenlenen “41 konser 
organizasyonu” bir rekor olarak kaydedilmiştir. Diğer bir rekor “24 saat içinde en fazla 
makyaj rekoru” olarak Ankara’da festival sırasında kırılmıştır. 24 saat içerisinde toplam 
531 makyaj bir dünya rekoru olarak kaydedilmiştir. Başka bir rekor ise daha önce 468 
kilogram ile Dubai’nin elinde bulunan  “dünyanın en ağır döneri” rekorudur. Ankara’da 
1250 kilogram ağırlında döner dünya rekoru kırmıştır (Shopping Fest, 2012). 
 Ankara Ticaret Odası Başkanı’nın ifadelerine göre, festivalin Ankara’ya çok 
önemli katkıları olmuştur. Bunların en önemlileri şöyledir; Ankara’ya gelen yerli turist 
sayısı yaklaşık % 20 artmış, Esenboğa Havalimanı’ndan giriş yapan yabancı turist 
sayısında ise yaklaşık % 20’lik bir atış meydana gelmiştir. Konaklama sektöründe % 
45’lik artış yaşanırken, konaklayan kişi sayısında ise % 10 civarında artış 
gerçekleşmiştir (Hürriyet Ankara, 2012).  
 Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre birçok sektörde 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70’lere varan artışlar olduğu belirlendi. 
Ankara’da cirosu en çok artan sektör % 70’le kuyumculuk olurken onu % 60’la gıda, % 
43’le konaklama, % 39’la mobilya, % 34’le de havayolları takip etmiştir. Yine 
BKM’nin verilerine göre Ankara’da shopping fest’e katılan işletmelerin ciroları 
ortalama olarak % 33 oranında artmıştır (Hürriyet Ankara, 2012).  

 İlgili Araştırmalar 
 Festivaller ve etkinlik turizmi konusunda ulusal ve uluslararası birçok çalışma 
mevcuttur. Literatürde festivaller ve turizm ile ilgili yer alan çalışmalar incelendiğinde 
bazı çalışmalar festivallerin sosyo-ekonomik etkisi üzerinde durmuşlardır (Carlsen, Ali-
Knight and Robertson 2007; Quinn, 2005, Çulha, 2008). Bu çalışmalarda festivallerin 
özellikle düzenlendikleri bölgelerde sosyo-ekonomik açıdan olumlu anlamda bir 
canlılık ve hareketlilik sağladığı vurgulanmıştır.  

 Literatürde yer alan bazı çalışmalarda da festivallerin turizme olan etkisi üzerine 
durulmuştur. (Boyle vd. 2012, Kim vd., 2007; Prentice ve Andersen 2003,), Bu 
çalışmalarda da bir destinasyon için festivallerin önemi, turist sayısı ve turizm gelirleri 
üzerinde festivallerin etkisi gibi konular üzerinde durulmuştur. Festivallerin 
destinasyonların tanıtımı ve pazarlanmasında ayrıca turizm gelirleri ve turist 
hareketliliğinde olumlu etkileri olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Araştırmanın Amacı 
Literatürde yer alan çalışmalardan yola çıkarak, genel anlamda festivallerin bir 

destinasyonu sosyo-ekonomik göstergeler, turizm hareketliliği, tanıtım ve pazarlama 
açısından olumlu yönde etkilediği söylenilebilir. İlgili araştırmalar ışığında hazırlanan 
bu çalışmada amaç; 8 Haziran - 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlenen “Ankara Shopping Fest” diğer bir ismiyle Ankara Alışveriş Festivali’nde 
Ankara’ya gelen yerel turistlerin memnuniyetini araştırmaktır. Literatürde bu konunun 
çok fazla ele alınmamış olması önemlidir. Araştırmanın Ankara’da Alışveriş Festivali 
kapsamında uygulanması ise ilgili literatürde bir ilk olması açısından önemlidir. 
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Araştırmanın Yöntemi 
 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 Araştırma evrenini Ankara Alışveriş Festivali’nin gerçekleştirildiği 8 Haziran 
2012 – 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara’ya şehir dışından gelen yerli 
ziyaretçileri kapsamaktadır. Araştırma evreninin rakamsal olarak büyüklüğü net bir 
biçimde bilinmemektedir çünkü bu sayıyı tespit etmek için özel bir çalışma 
yapılmamıştır. Araştırma örneklemi ise 16 – 17 Haziran 2012 tarihleri arasında 
Ankara’da alışveriş anlamında çok sayıda ziyaretçi çeken Kızılay ve çevresinde rastgele 
örnekleme yöntemiyle seçilen yerli ziyaretçilerden oluşmaktadır. 

 Kızılay ve çevresinde rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen yerli ziyaretçilere 
Ankara Alışveriş Festivali’ne yönelik önceden geliştirilmiş olan bir anket 
uygulanmıştır. 400 adet katılımcı anket ifadelerini cevaplandırmış ve bunların 64 tanesi 
eksik veya yanlış cevaplandırıldığından değerlendirme dışına çıkarılmış ve bunun 
üzerine 336 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. 

Veri Toplama Tekniği 
 Araştırmanın uygulamasında veri toplama tekniği olarak nicel araştırma 
yöntemlerinden anket kullanılmıştır. Nicel araştırma yönteminin amacı sayısal 
bilgileri nitel hale getirmektir. Anket uygulaması araştırmanın nicel yöntemi olarak 
yapılmıştır. Kolayca gözlemlenemeyen, yazıya dökülmesi zor, bilgisayar ortamına 
aktarılamayan bilgileri elde etmek amacıyla anket uygulaması kullanılmıştır (Arseven, 
2001: 115). Anket ifadeleri oluşturulurken alanda yapılmış çalışmalardan (Karagöz, 
2006), (Çulha ve Özdemir, 2009) yararlanılmıştır. Bu çalışmalara ek olarak araştırmacı 
tarafından geliştirilen ifadeler de anket içerisinde yer almıştır. Geliştirilen anket 
formunda 11 adet demografik ve kişisel bilgilere ait ifade ile 20 adet “Ankara Alışveriş 
Festivali”ni değerlendirmeye yönelik ifade yer almıştır. Bu ifadeler anket uygulamasına 
başlamadan önce bir pilot çalışma ile güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve cronbach’s 
alpha değeri 0,959 olarak bulunmuştur. 

 Verilerin Analizi 
Araştırmada değerlendirmeye uygun bulunan 336 adet anket formu 

istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Anket formunun birinci bölümü demografik 
değişkenlerden oluşmaktadır. İkinci bölüm ise 20 “Ankara Alışveriş Festivali”ni 
değerlendirmeye yönelik ifadeden oluşmaktadır. Bu ifadeler 5’li likert ile 
ölçeklendirilmiştir. İfadelere 1 – 5 arası puan verilmiştir. Verilerin analizinde 
frekans dağılımı, t-testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. 

 Bulgular ve Yorum 
Araştırmanın anketinden elde edilen veriler istatistiksel açıdan analiz 

edildikten sonra tablolar haline getirilmiştir. Verilerin analizlerinden elde edilen 
bulgular bu bölümde sunulmaktadır. İlk olarak frekans dağılımı sonuçları 
sunulmuştur. Daha sonra ise t-testi ve ANOVA testleri sonuçları sunulmuştur. 

Frekans Dağılımı Sonuçları 
 Tablo 1’de araştırmaya katılanların demografik ve kişisel bilgileri 
verilmiştir. Buna göre katılımcıların % 61,9’u kadınlardan oluşmaktadır, yaş 
olarak % 49,7 ile en fazla 21 – 30 yaş grubundan katılımcılar bulunmaktadır. 
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Katılımcıların medeni hallerine bakıldığında ise % 50,3 ile evliler % 49,7 ile 
bekârlar araştırmada yer almaktadır. Katılımcıların eğitim seviyeleri 
incelendiğinde % 54,5 ile lise mezunlarının en büyük grubu oluşturduğu dikkat 
çekmektedir. Gelir olarak katılımcıların % 46,7’sinin 1000 TL’den az gelire sahip 
olduğu görülmektedir.  

Ankara’ya alışveriş sebebiyle gelenler katılımcıların % 72’sini 
oluşturmaktadır. Daha önce Ankara’ya gelip gelmedikleri katılımcılara 
sorulduğunda % 58,6’sının hayır cevabı verdiği görülmektedir. “Katılımcılara 
Ankara Alışveriş Festivali”ni hangi haber kaynağından öğrendikleri sorulduğunda 
% 65,2 ile TV ön plana çıkmaktadır bu sonucun çıkmasının en büyük nedeni ise 
“Ankara Alışveriş Festivali”nin ulusal TV kanallarında reklamının festivalden 
önce ve festival boyunca sıkça yayınlanması olduğu düşünülmektedir.. Son olarak 
katılımcıların alışveriş için ayırdıkları bütçenin % 79,8 ile 500 TL’den az olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik ve Kişisel Bilgilerine Göre  
Frekans Dağılımı Sonuçları 

Cinsiyet f % Geliş Nedeni f % 
Erkek 128 38,1 Alışveriş 242 72,0 
Kadın 208 61,9 Diğer 94 28,0 
Toplam 336 100,0 Toplam 336 100,0 
Yaş (yıl)  Eğitim 
20'den az 47 14,0 İlköğretim 4 1,2 
21 - 30 167 49,7 Lise 183 54,5 
31 - 40 87 25,9 Önlisans 48 14,3 
41 - 50 15 4,5 Lisans 80 23,8 
51 + 20 6,0 Lisansüstü 21 6,3 
Toplam 336 100,0 Toplam 336 100,0 

Medeni Hal   
Daha Önce Ankara’ya Gelme 
Durumu 

Evli 169 50,3 Evet 139 41,4 
Bekâr 167 49,7 Hayır 197 58,6 
Toplam 336 100,0 Toplam 336 100,0 
Gelir (TL)  Alışveriş Bütçesi (TL) 
1000'den az 157 46,7 500'den az 268 79,8 
1001 - 2000 89 26,5 501 - 1000 30 8,9 
2001 - 3000 55 16,4 1001 - 1500 17 5,1 
3001+ 35 10,4 1501'den fazla 21 6,3 
Toplam 336 100,0 Total 336 100,0 
Haber Kaynağı   
İnternet 11 3,3 
Gazete&dergi 17 5,1 
Billboard 41 12,2 
TV 219 65,2 
Arkadaş 48 14,3 
Toplam 336 100,0 
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 Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların anket ifadelerine verdikleri cevapların 
ortalama değerleri görülmektedir. Buna göre en yüksek ortalamanın 3,69 ile “Alışveriş 
merkezlerine ulaşım genel olarak rahattı” ifadesinde olduğu görülmektedir. En yüksek 
ikinci ortalama ise 3,65 ile “Büyük AVM’ler alışverişe daha uygundur” ifadesi olurken 
“Satıcıların davranışlarını olumlu buldum”, “Ürün kalitesini yeterli buldum”, “Ürün 
çeşitliliğini yeterli buldum” ifadeleri de yüksek ortalamaları ile dikkat çekmektedir. Bu 
durumda katılımcılar büyük AVM’lerden ve AVM’lere ulaşımdan memnunlar, bunun 
haricinde ürün çeşitliliği, ürün kalitesi ve satıcıların davranışları da katılımcılar 
tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir. 

 Tablo 2’de en düşük ortalamaya sahip ifadenin 2,45 ile “Alışverişte Ankara’ya 
has yöresel ürünleri de tercih ediyorum” ifadesi olduğu görülmektedir. “Bir sonraki 
festivalde de  Ankara’ya gelmeyi düşünürüm” ifadesi ise en düşük ikinci ortalamaya 
sahiptir. “Alışveriş festivali beklentilerimi karşıladı”, “Sokak ve cadde üzeri mekânlar 
alışverişe daha uygundur”, “Festival kapsamındaki etkinliklere katılmayı 
düşünüyorum”, “Alışveriş festivalini yakın çevreme tavsiye edeceğim” ifadeleri de 
düşük ortalamaya sahip ifadeler olarak göze çarpmaktadır. 

Tablo 2: Katılımcıların İfadelere Verdikleri Cevapların  
Ortalama Değerleri (n: 336) 

İfadeler 
_ 
X s.s. 

1. Alışveriş festivalinin iyi bir şekilde düzenlendiğini düşünüyorum 2,74 1,030 
2. Alışveriş festivali programını ilgi çekici buluyorum 2,66 1,067 
3. Alışveriş festivalinin tanıtımının iyi yapıldığını düşünüyorum 2,76 1,064 
4. Alışveriş festivalinde fiyatlar bütçeme uygundur 2,57 ,924 
5. Ürün kalitesini yeterli buldum 3,21 1,056 
6. Ürün çeşitliliğini yeterli buldum 3,16 ,990 
7. Satıcıları temiz ve bakımlı buldum  3,19 1,043 
8. Satıcıların davranışlarını olumlu buldum 3,23 ,908 
9. Alışveriş merkezlerine ulaşım genel olarak rahattı 3,69 ,921 
10. Alışveriş yerleri konusunda bilgilendirmeleri yeterli buldum 2,94 1,146 
11. Büyük AVM’ler alışverişe daha uygundur 3,65 ,995 
12. Sokak ve cadde üzeri mekânlar alışverişe daha uygundur 2,54 1,226 
13. Alışverişte Ankara’ya has yöresel ürünleri de tercih ediyorum 2,45 1,086 
14. Festival kapsamındaki etkinlikleri yeterli buldum 2,65 ,983 
15. Festival kapsamındaki etkinliklere katılmayı düşünüyorum 2,54 ,955 
16. Alışveriş festivali beklentilerimi karşıladı 2,53 ,943 
17. Alışveriş festivaline gelmekle iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum 2,55 1,021 
18. Alışveriş festivalinden genel olarak memnunum 2,61 1,014 
19. Bir sonraki festivalde de Ankara’ya gelmeyi düşünürüm 2,52 1,098 
20. Alışveriş festivalini yakın çevreme tavsiye edeceğim 2,54 1,135 

 Tablo 3’te anket uygulamasına katılanların Ankara’ya geldikleri iller verilmiştir. 
Buna göre, en fazla “Kırıkkale”den gelen ziyaretçilerin uygulamaya katıldıkları 
görülmektedir. Bu durumun en önemli nedeni Ankara’ya en yakın ilin Kırıkkale olması 
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şeklinde düşünülmektedir. Kırıkkale haricinde en fazla “İstanbul”, “Adana”, “Eskişehir” 
ve “Çorum” gibi illerden gelen katılım sağlanmıştır. 

Tablo 3: Katılımcıların Ankara’ya Geldikleri İllere Göre Dağılımı 

Kırıkkale 33 Sinop 7 Burdur 4 Ordu 2 
İstanbul 26 Şanlıurfa 7 Gaziantep 4 Malatya 2 
Adana 25 Kırşehir 7 Karabük 4 Giresun 2 
Eskişehir 17 Bolu 7 Diyarbakır 4 Düzce 2 
Çorum 15 Samsun 7 Nevşehir 4 Amasya 2 
İzmir 13 Tokat 6 Trabzon 4 Balıkesir 2 
Çankırı 13 Kastamonu 6 Uşak 3 K.Maraş 1 
Yozgat 11 Kayseri 6 Hatay 3 Erzincan 1 
Sivas 11 Erzurum 6 Sakarya 2 Van 1 
Bursa 10 Afyon 5 Denizli 3 Kütahya 1 
Aksaray 10 Isparta 5 Niğde 2 Edirne 1 
Konya 8 Manisa 5 Antalya 2 Çanakkale 1 
Mersin 7 Aydın 4 Elazığ 2   

TOPLAM 336 

 Tablo 4’te katılımcıların Ankara’da ziyaret etmek istedikleri yerlerin dağılımı 
verilmiştir. En fazla ziyaret edilmek istenen yer olarak “Anıtkabir” ön plana 
çıkmaktadır. Anıtkabir haricinde katılımcılar tarafından en fazla ziyaret edilmek 
istenen diğer yerler ise “Hamamönü”, “Hacı Bayram”, “Kocatepe” ve “Beypazarı” 
olarak belirtilmiştir. 

Tablo 4: Katılımcıların Ankara’da Ziyaret Etmek İstedikleri Yerlerin Dağılımı 

Anıtkabir 189 Harikalar Diyarı 17 
Hamamönü 138 Mogan Gölü 16 
Hacı Bayram 119 Etnoğrafya Müzesi 11 
Kocatepe Camii 80 Eymir Gölü 10 
Beypazarı 61 Altınpark 9 
Kale 37 Gordion 7 
Gençlik Parkı 30 Elmadağ 6 
Göksu Parkı 23 Kızılcahamam 6 
Anadolu Med. 
Müzesi 20 Rahmi Koç Müzesi 5 

TOPLAM 784 
  

T Testi Sonuçları 
 Tablo 4’te katılımcıların cinsiyetlerine göre t-testi sonuçları görülmektedir. Buna 
göre “Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği”nde kadınlar ve erkekler arasında anlamlı 
bir farklılık tespit edilmiştir. Kadınların ortalama puanları erkeklere göre daha fazladır 
kısacası bu sonuçlara göre kadınların Ankara Alışveriş Festivalinden daha memnun 
oldukları söylenebilir.  
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Tablo 5: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre t-testi Sonuçları 

Ölçek Cinsiyet n 
_ 
X s.s. t p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği 

Erkek 128 2,685 ,814 
-3,164 ,002 

Kadın 208 2,929 ,591 

 Tablo 6’te katılımcıların medeni hallerine göre t-testi sonuçları 
görülmektedir. Buna göre “Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği”nde evli ve bekâr 
katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bekâr katılımcıların 
ölçek ifadelerine verdikleri cevapların ortalama puanı evli katılımcıların ortalama 
puanından anlamlı bir şekilde daha yüksek çıkmıştır. Kısacası bekâr katılımcıların 
Ankara Alışveriş Festivali’nden evli katılımcılardan daha fazla memnun oldukları 
söylenebilir.  

Tablo 6: Katılımcıların Medeni Hallerine Göre t-testi Sonuçları 

Ölçek Medeni Hal n 
_ 
X s.s. t p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği 

Evli 169 2,675 ,692 
-4,407 0,000 

Bekâr 167 3,000 ,658 

 Tablo 7’de katılımcıların Ankara’ya geliş nedenlerine göre t-testi sonuçları 
görülmektedir. Buna göre “Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği”nde Alışveriş için 
gelenler ile diğer nedenlerle gelenler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
görülmektedir. 

Tablo 7: Katılımcıların Geliş Nedenlerine Göre t-testi Sonuçları 

Ölçek Geliş Nedeni n 
_ 
X s.s. t p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği 

Alışveriş 243 2,796 ,707 
-1,735 ,084 

Diğer 93 2,942 ,650 

 Tablo 8’de katılımcıların Ankara’ya gelme daha önceden gelip gelmeme 
durumlarına göre t-testi sonuçları görülmektedir. Buna göre “Alışveriş Festivali 
Memnuniyet Ölçeği”nde Ankara’ya daha önce gelenler ile ilk defa gelenler arasında 
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. 

Tablo 8: Katılımcıların Daha Önce Ankara’ya Gelme Durumlarına Göre t-testi 
Sonuçları 

Ölçek Daha Önce n 
_ 
X s.s. t p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği 

Evet 139 2,911 ,406 
1,66 0,97 

Hayır 197 2,783 ,836 
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 ANOVA Testi Sonuçları 
 Tablo 9’da katılımcıların yaşlarına göre ANOVA testi sonuçları 
görülmektedir. Buna göre Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği”nde katılımcıların 
yaşları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Yaşı 20’den az olan grubun 
ortalaması diğer yaş gruplarına göre anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Kısacası 20 
yaş altındaki grubun diğer yaş gruplarına göre Ankara Alışveriş Festivalinden daha 
fazla memnun oldukları söylenilebilir. 

Tablo 5: Katılımcıların Yaşlarına Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Yaş n 
_ 
X s.s. F p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği 

20'den az 47 3,742 ,589 

32,587 ,000 

21 - 30 166 2,711 ,704 
31 - 40 88 2,623 ,336 
41 - 50 15 2,823 ,683 

51+ 20 2,695 ,267 
Toplam 336 2,836 ,693 

 Tablo 10’da katılımcıların gelir seviyelerine göre ANOVA testi sonuçları 
görülmektedir. Buna göre Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği”nde katılımcıların 
gelir seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Geliri 1000 TL’den az 
olan grubun ortalaması diğer yaş gruplarına göre anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 
Kısacası 1000 TL ve altındaki gelir grubunun diğer gelir gruplarına göre Ankara 
Alışveriş Festivalinden daha fazla memnun oldukları söylenilebilir. 

Tablo 10: Katılımcıların Gelir Seviyelerine Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Gelir n 
_ 
X s.s. F p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği 

1000'den az 157 3,036 ,644 

22,847 ,000 
1001 - 2000 89 2,806 ,448 
2001 - 3000 54 2,218 ,845 

3001+ 36 2,966 ,616 
Toplam 336 2,836 ,693 

 Tablo 11’de katılımcıların eğitim seviyelerine göre ANOVA testi sonuçları 
görülmektedir. Buna göre Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği”nde katılımcıların 
eğitim seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Eğitim seviyesi 
ilköğretim olan grubun ortalaması diğer eğitim gruplarına göre anlamlı bir şekilde 
daha düşüktür. Kısacası ilköğretim düzeyinde eğitime sahip olan grubun diğer 
eğitim gruplarına göre Ankara Alışveriş Festivalinden daha az memnun oldukları 
söylenilebilir. 
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Tablo 11: Katılımcıların Eğitim Seviyelerine Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Eğitim n 
_ 
X s.s. F p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği 

İlköğretim 4 2,300 ,000 

3,552 ,007 

Lise 183 2,940 ,711 
Önlisans 48 2,874 ,386 
Lisans 79 2,655 ,841 

Lisansüstü 22 2,638 ,106 

Toplam 336 2,836 ,693 

 Tablo 12’de katılımcıların alışveriş için ayırdıkları bütçe miktarlarına göre 
ANOVA testi sonuçları görülmektedir. Buna göre Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği”nde katılımcıların bütçe miktarları arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilememiştir. 

Tablo 12: Katılımcıların Alışveriş Bütçelerine Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Bütçe n 
_ 
X s.s. F p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği 

500'den az 267 2,832 ,726 

1,123 ,340 
501 - 1000 30 2,945 ,637 

1001 - 1500 18 2,963 ,641 
1501 + 21 2,621 ,160 

Toplam 336 2,836 ,693 

 Sonuç ve Öneriler 
 Ankara’da ilk defa düzenlenen “Alışveriş Festivali” düzenlendiği tarihler 
arasında kente bir hareketlilik ve canlılık getirmiştir. İlk festivalin olumlu etkisi 
nedeniyle ilerleyen yıllarda Alışveriş Festivali’nin geleneksel hale getirilmesi 
planlanmaktadır. Bu çalışmada da ilk defa düzenlenen festivalin yerli turist olarak 
katılanların üzerinde memnuniyet anlamında ne tür etkilerinin olduğunu bilimsel açıdan 
ortaya koymak amaçlanmıştır. 

 Araştırmadan çıkan sonuçlar göstermektedir ki; katılımcılar genel olarak en çok 
AVM’ler den, AVM’lere ulaşımdan, ürünlerin kalitesinden ve satıcıların 
davranışlarından memnun olduklarını belirtirken, sokak ve cadde üzeri mekanlardan ve 
Ankara’ya has yöresel ürünlerden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Cinsiyet baz 
alındığında kadınların erkeklerden daha çok memnun olduğu saptanmıştır. Bekarların 
evli çiftlere göre alışveriş festivalinden daha memnun olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer 
taraftan festivalden 20 yaş altındakilerin memnuniyeti diğer yaş guruplarından daha 
fazla olmuştur. Gelir seviyeleri bakımından ise 1000 TL’den daha az gelire sahip 
olanlar diğer gelir guruplarına göre festivalden daha fazla memnun olmuşlardır. Öte 
yandan araştırma bulgularının öne çıkan bir diğer sonucuna göre ise katılımcılar 
Ankara’da en fazla Anıtkabir, Hacıbayram ve Hamamönü gibi merkezleri ziyaret etmek 
istediklerini belirtmişlerdir. 
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 Araştırma sonuçlarından yola çıkarak araştırmacılar tarafından getirilen öneriler 
ise şöyle sıralanabilir: 
 Ankara’nın tanıtımında artık “Alışveriş Festivali” gibi etkinlikler yeterli bir 
şekilde kullanılmalıdır. Bu tür etkinliklerin bir destinasyona hem sosyo-ekonomik 
hemde turizm hareketliliği açısından sağladığı yararlar düşünüldüğünde Alışveriş 
Festivali gibi etkinliklerin Ankara’nın turistler için bir cazibe merkezi olması 
noktasında daha fazla düzenlenmesi ve daha etkili bir şekilde tanıtılması faydalı 
olacaktır. 
 Alışveriş Festivali’nde ziyaretçilerin daha az memnun kaldıkları sokak ve cadde 
üzeri mekanlarla ilgili düzenlemeler yapılması ve bir sonraki festivalde bu mekanlardan 
daha memnun kalmaları sağlanabilir. Örneğin kaldırım ve ışıklandırmaların gözden 
geçirilmesi, cadde ve sokak üzeri mekanların çalışanlarına bilgilendirme seminerleri 
verilmesi gibi faaliyetlerin etkili olacağı düşünülmektedir. 

Ziyaretçilerin festival kapsamında daha az memnun kaldıkları bir diğer nokta ise 
Ankara’ya has yöresel ürünlerdir. Bu ürünlerin satışına ve sunumuna bir standart 
getirilmesi, hangi ürünlerin Ankara’nın yöresel ürünü olduğuna ve hangi ürünlerin öne 
çıkarılabileceğine karar verilmesi gerekmektedir. 

 Sonuç olarak “Ankara Shopping Fest” diğer adıyla Ankara Alışveriş Festivali ilk 
defa düzenlenen bir etkinliktir. Bu etkinliğin geleneksel hale gelmesi ve tanıtımının 
etkili yapılması gelecek yıllarda Ankara turizmi ve Ankara ekonomisi için olumlu 
sonuçlara yol açacaktır. Ankara’da turizmi geliştirme faaliyetlerinde festivaller gibi 
etkinliklerin önemli bir rol oynaması turizmi çeşitlendirme açısından faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 
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Extensive Summary 
Events such as festivals, provides several benefits to the regions they occurred. 

These benefits are extension of the tourism season, diversification of tourism and 
different destinations in the country to ensure equal distribution of tourism demand. In 
addition, the attractiveness of destinations and to increase awareness, destination 
attracting media attention, creating a strong and active image and emerge cultural 
themes help marking of destination. 

Planned withdrawal from the city, local or foreign visitors, is likely to promote 
by organizing festivals, cultural events, conferences, exhibitions, seminars and  press 
conferences, by tours of the city, by creating theme parks, sports and recreation centers, 
etc. alternative new methods of attraction. Especially if you have an image that is not 
positive about the city, the decision-makers, media and famous people come to the city 
through the event will be invited to such a positive. In this way, for visits to the city will 
be able to overcome prejudices (Cannes Film Festival, the Golden Orange Film 
Festival, the Istanbul Biennial, Istanbul, Turkey, Akbank Jazz Festival, Disneyland, 
Universal Studios park, etc.). 

Rio Carnival is one of the most important examples of the contribution to the 
cities of festivals. Rio Carnival is held in February or March each year, is one of the 
most famous in international festivals. Every year, thousands of people to watch live in 
this festival, are visiting the city of Rio de Janeiro, Brazil. So that it has become 
synonymous Rio de Janeiro with carnival, No matter where in the world, Rio is 
mentioned, Rio Carnival is the mind of many people. Rio Carnival began to be 
organized by the Portuguese in 15 Century. Initially, a tradition that continues to the 
poor and low-income people. However, especially from the second half of the 20th 
century had become world-famous and has become the symbolic value city of Rio. 

Cannes Film Festival is held in the second week of May each year, is one of the 
world's most important film festivals. The edge of the Mediterranean city of Cannes, 
southern France, which has almost become synonymous with the film festival. Cannes, 
in the minds of the people are no longer with the film festival. Approximately 65-70 
thousand, the city's population, exceeds 300 thousand during festival times. Hotels fill 
up months in advance. To see the world-famous movie stars, thousands of people visit 
the city by exponentially large costs, during the festival. According to the latest figures, 
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tourists, coming to the festival, leaving approximately $ 300 million foreign exchange 
to city. $ 300 million, for a small city with a population of 70 thousand is quite a large 
income. 

As can be seen from the examples is an important role in the promotion of the 
city's festivals. Festivals contribute to the city in becoming a center of attraction, the 
world-renowned name in making, a significant amount of foreign exchange drawer. 

In the literature, some studies have investigated the effects of festivals on 
tourism. In these studies, focused the importance of festivals for a destination, the 
impacts of festival on the number of tourists and tourism revenues. It was found that, 
from this studies, the positive effects of the festivals on promotion and marketing of 
destinations and tourist mobility in tourism revenues. 

Based on studies in the literature, can be said that, the effects of festivals are 
positive in general on socio-economic indicators of destination, tourism mobility, 
destination marketing and promotion. Purpose of this study was prepared in the light of 
relevant research, investigate of satisfaction from festival of domestic tourists who came 
to Ankara during "Ankara Shopping Fest" which, organized in Ankara on 8 June to 1 
July 2012 period. 

Descriptive research method used in the study. The aims in this study, 
determination of the views of local tourists about Ankara Shopping Fest and to 
investigate the satisfaction from the festival. 336 domestic tourists as visitors during the 
festival in Ankara were the sample of research. Questionnaire technique was used as a 
data collection technique. The questionnaire consisted of three parts, the first section 
was demographic variables. The second section was located expressions for Ankara 
Shopping Fest. 

Some statical analysis made to data in the result of research. These analyses 
were frequecy analysis, t tests and ANOVA tests. As a result of the t-tests and ANOVA 
tests significant differences were found between gender, age, level of income and civil 
staus of domestic tourists who came to Ankara during the festival. 
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Özet 
Türkiye’de turizmin kıyı kesiminde, belli merkezlerde ve yaz mevsiminde 

yoğunlaşması önemli bir sorun olarak öne çıkmaktadır. 12 aya yayılan ve iç bölgeleri de 
kapsayan bir turizm hareketliliği Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisinde de vurgulanan 
bir husustur. Bu nedenle, festivaller gibi turizm çeşitliliğini arttıran, etkinliklerin sayısı 
artmaya başlamıştır. Buradan hareketle hazırlanan bu çalışmada, 8 Haziran – 1 Temmuz 
tarihleri arasında düzenlenen “Ankara Alışveriş Festivali” sırasında Ankara’ya gelen 
yerli turistlerin Ankara Alışveriş Festivali’nden memnuniyet düzeyleri araştırılmıştır. 

Betimsel nitelikte yapılan bu araştırmada amaç, yerli turistlerin Ankara Alışveriş 
Festivali hakkında görüşlerinin saptanması ve festivalden memnuniyetlerinin 
araştırılmasıdır. Araştırma örneklemini Ankara’da festival sırasında ziyaretçi olarak 
bulunan 336 adet yerli turist oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak anket formu 
kullanılmıştır. Anket formunun birinci bölümü demografik ve kişisel bilgilerden 
oluşurken ikinci bölümünde Alışveriş Festivali’ne yönelik ifadeler yer almaktadır. 

Araştırma sonucu elde edilen veriler frekans dağılımı, t testi, ANOVA testi gibi 
istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Sonuçlar festivalden, kadınların erkeklere göre, 
bekarların evlilere göre, 20 yaş altı gurubun diğer yaş guruplarına göre, geliri 1000 
TL’den az olanların diğer gelir guruplarına göre daha fazla memnun olduklarını 
göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler; Festival Turizmi, Ankara Alışveriş Festivali, Memnuniyet 

Abstract 
Concentration of Tourism mostly in coastal of Turkey, in certain centers and in 

summer season stands out as a major problem. A tourism mobility that, spread over 12 
months, and including inner zones is emphasized also in 2023 Tourism Strategy of 
Turkey. Therefore, increasing the diversity of tourism such as festivals, which started to 
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increase number of events. Hence, investigated in this study, satisfaction levels from 
Ankara Shopping Fest of domestic tourists, who came to Ankara during "Ankara 
Shopping Fest" which, organized in Ankara on 8 June to 1 July 2012 period. 

Descriptive research method used in the study. The aims in this study, 
determination of the views of local tourists about Ankara Shopping Fest and to 
investigate the satisfaction from the festival. 336 domestic tourists as visitors during the 
festival in Ankara were the sample of research. Questionnaire technique was used as a 
data collection technique. The questionnaire consisted of three parts, the first section 
was demographic variables. The second section was located expressions for Ankara 
Shopping Fest. 

Some statical analysis made to data in the result of research. These analyses were 
frequecy analysis, t tests and ANOVA tests. As a result of the t-tests and ANOVA tests 
significant differences were found between gender, age, level of income and civil staus 
of domestic tourists who came to Ankara during the festival. 
Key Words: Tourism of Festival, Ankara Shopping Fest, Satisfaction 

 Giriş 
 Destinasyonlar, daha fazla turist çekebilmek için, birbirleri ile bölgesel, ulusal ve 
uluslararası boyutta rekabet ederler. Son yıllarda destinasyonlar arasındaki bu yoğun 
rekabet nedeniyle festivaller gibi etkinliklerin geliştirilmesi ve düzenlenmesi büyük bir 
sektör haline gelmiştir. Özellikle deniz, dağ, göl, orman vs. gibi doğal turizm 
kaynaklarından yoksun bölgelerde düzenlenen festivaller turistlerin bölgeye 
çekilmesinde önemli bir araç olarak görülmektedir (Atak, 2009: 42). 
 Festivaller gibi etkinlikler, gerçekleştirildikleri bölgelere çeşitli faydalar 
sağlamaktadır. Bu faydalar, turizm sezonunun uzatılması ve turizmin çeşitlendirilmesi, 
turizm talebinin ülke içindeki farklı destinasyonlar arasında eşit dağılımının sağlanması 
olarak özetlenebilir. Festivallerin diğer bir faydası destinasyonların çekiciliğini ve 
farkındalığını arttırması, yeni alt yapı hizmetlerinin oluşturulması ya da mevcut alt 
yapının geliştirilmesi için harekete geçirici, destinasyona medya ilgisinin çekilmesi, 
güçlü ve aktif imajlar oluşturarak ve kültürel temalar yaratarak destinasyon 
markalamasına yardımcı olması şeklinde ortaya çıkmaktadır (Karagöz, 2006: 1). 

 Memnuniyet ve Turist Memnuniyeti 
Modern pazarlama teorilerine göre en etkin pazarlama yöntemlerinden biri ileri 

düzeyde müşteri memnuniyetine ulaşmak ve bu yolla sadık bir müşteri altyapısı 
oluşturmaktır (Yoon ve Uysal, 2005: 47). 

Turizm açısından düşünüldüğünde ise turistlerin ziyaret ettikleri bir yerden 
memnun veya memnun olmadan ayrılmalarını etkileyen birçok neden olabilir. Ziyaret 
edilen bölgede ulaşım, konaklama ve yiyecek-içecek hizmetlerinin kalitesi, eğlence 
imkânları, yerel halk ve esnafın davranış ve tutumlarının yanı sıra fiyat uygulamaları 
gibi birçok neden turistlerin değerlendirmelerinde önemli rol oynayabilmektedir 
(Kozak, 2003: 231). 

Kentlerin pazarlamasında başarıya ulaşmak için turistlerin ziyaret ettikleri 
kentlerden her açıdan memnun ayrılmalarını sağlamak gerekmektedir. Bu durum olumlu 
ve güçlü bir kent imajının oluşturulmasında önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır 
(Laws, Scott ve Parfitt, 2002: 41). 
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Bir kentte düzenlenen festivallere katılmak amacıyla gelen turistlerin kentten ve 
festivalden memnuniyetleri kentin tanıtımı ve imajı açısından önemli rol oynamaktadır. 
İlk defa 2012 yılında düzenlen Ankara Alışveriş Festivali’nden turistlerin memnuniyeti 
Ankara kent imajı ve Ankara Alışveriş Festivali’nin sürdürülebilirliği açısından önemli 
olacaktır. 

Festival Kavramı ve Festival Turizmi 
 Festival kavramının Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre birkaç farklı tanımı 
olmakla beraber genel anlamda düzenleniş amacına göre birkaç tür tanım 
bulunmaktadır. Örneğin bir tanıma göre festival, “dönemi, yapıldığı çevre, katılanların 
sayısı veya niteliği programla belirtilen ve özel önemi olan etkinlik” şeklinde 
tanımlanmaktadır (TDK, 2012). Bu tanıma uyan festivallere örnek olarak Alışveriş 
Festivalleri, Çocuk Festivalleri, Dini Festivaller verilebilir.  
 Diğer bir tanıma göre festival “belli bir sanat dalında oyun ve filmlerin 
sunulması ve gösterilmesi sonunda ödül, derece verilmesi biçiminde düzenlenen ulusal 
veya uluslararası gösteri dizisi, şenlik” olarak tanımlanmaktadır (TDK, 2012). Bu 
tanıma örnek verilebilecek festivaller, Film Festivalleri, Tiyatro Festivalleri, Müzik 
Festivalleri gibi türlerdir.  

 Festival kavramının bir diğer tanımı ise, “bir bölgenin en ünlü ürünü ya da 
bölgenin önemli bir değeri için yapılan gösteri, şenlik” şeklindedir (TDK, 2012). Bu 
tanıma uyabilecek örnekler ise, Kiraz Festivali, Anma Festivalleri, Yayla Şenlikleri gibi 
türler olarak öne çıkmaktadır.  

 Festivaller, hem dünya insanları arasındaki dostluğu pekiştirirken, hem de 
tanışılan yeni kültürlere ve yaşamlara duyulan merakı körükleyerek insanları yeni yerler 
görmeye teşvik etmektedir (Çulha, 2008: 1828). Özellikle sıfırdan bir kent imajı 
oluşturmada ve kente ait oluşmuş negatif bir imaj ile başa çıkmada uygulanacak 
stratejilerinden en önemlilerinden biri kenti ziyarete teşvik ederek basmakalıp yargıları 
geçersiz kılmaktır. Söz konusu strateji, ulusal veya uluslararası anlamda ünlü kişiler, 
karar vericiler, kamuoyu liderleri ve benzerlerini kente gelmeye ikna ederek, kenti kendi 
gözleri ile görmelerini sağlamayı hedeflemektedir. (Avraham, 2004: 471-479).  

 Kente çekilmesi planlanan yerli veya yabancı ziyaretçileri, festival ve kültürel 
aktiviteler düzenleyerek, konferans, sergiler, seminer ve basın toplantıları düzenleyerek, 
kent turları yaparak, temalı parklar, alternatif spor ve dinlenme merkezleri vb. yeni 
cazibe metotları yaratarak teşvik etmek olasıdır. Özellikle kentle ilgili pozitif olmayan 
bir imaj varsa; karar vericilerin, medyatik ve ünlü kişilerin etkinlik gibi pozitif bir davet 
aracılığıyla kente gelmesi sağlanacaktır. Bu şekilde kente ilişkin önyargıların yerinde 
ziyaretlerle giderilmesi mümkün olacaktır. (Cannes Film Festivali, Altın Portakal Film 
Festivali, İstanbul Bienali, İstanbul Akbank Jazz Festivali, Disneyland, Universal Park 
Studios gibi) (Şahin, 2010: 47). 

 Festivallerin Kent Tanıtımındaki Rolü 
 Dünya genelinde artık bilgi bolluğunun olduğu bir ortamda yaşanmaktadır. 
İnsanlar kısa sürelerde çok fazla bilgiye rahatlıkla ulaşabilmektedir. Bu nedenle ülke ve 
ürün tanıtımı noktasında başarılı ve etkili olabilmek için; farklı olmak, diğerlerinden 
(diğer bir deyişle rakiplerden) ayırt edilir ve dikkat çekici olmak, ayrıca değişik iletişim 
kanallarının kullanmak gerekmektedir (Rızaoğlu, 2003, 197)  
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 Bu kapsamda; özel etkinlikler ülke markalaşmasında alternatif bir yöntem ve 
farklılaştırıcı bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Festivaller, kültürel/sanatsal/sportif 
organizasyonlar gibi özel etkinlikler modern turizmde imaj inşa etmede kullanılan en 
önemli araçlarından biri olarak görülmektedir (Smith ve Jenner, 1998, 76). 
 Özel etkinlikler, turizm pazarında talebi artırmak, turistin ilgisini çekmek, imaj 
geliştirmek ve markalaşmak için bir halkla ilişkiler aracı olarak kullanılmaktadırlar. 
Günümüzde özel etkinlikler bir destinasyonun doğal ve fiziksel özelliklerinin önüne 
geçmeye başlamıştır. İspanya'da gerçekleştirilen Boğa Güreşleri ve Domates Festivali, 
Brezilya'daki Rio Karnavalı, Fransa'daki Cannes Film Festivali, Paris, Londra, Milano 
Moda Haftaları gibi büyük çapta ve dünyaca ünlü etkinlikler, uluslararası basın 
tarafından ilgiyle takip edilmektedir (Atak, 2009, 42). Festivallerin kentlerin tanıtımına 
sağladığı katkıya birkaç örnek vermek gerekirse: 
 Her yıl Şubat veya Mart aylarında düzenlenmekte olan Rio Karnavalı, 
uluslararası festivaller içinde en ünlülerinden biridir. Her yıl binlerce insan bu festivali 
canlı olarak izlemek için Brezilya’nın Rio de Janeiro kentini ziyaret ederler. Rio de 
Janeiro karnavalla o kadar özdeşleşmiştir ki, dünyanın neresinde olursa olsun Rio 
denilince birçok insanın aklına Rio Karnavalı gelmektedir. Rio Karnavalı 15. Yüzyıl’da 
Portekizliler tarafından düzenlenmeye başlamıştır. Önceleri fakir ve dar gelirli kişilerin 
sürdürdüğü bir gelenek olsa da daha özellikle 20. Yüzyılın ikinci yarısında itibaren 
dünyaca ünlü hale gelmiş ve Rio kentinin sembolik değeri haline gelmiştir (Rio 
Services, 2012). 

 Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında düzenlenen Cannes Film Festivali, 
dünyanın en önemli film festivallerinden birisidir. Fransa’nın güneyinde Akdeniz 
kenarında bulunan Cannes şehri adeta film festivali ile özdeşleşmiştir. Cannes şehri 
insanların kafasında film festivali ile birlikte yer etmektedir. Şehrin 65 – 70 bin 
civarlarındaki nüfusu festival zamanlarında 300 bini aşmaktadır. Otellerde aylar 
öncesinden boş yer bulunmamaktadır. Binlerce insan festival zamanı dünyaca ünlü film 
yıldızlarını görmek için büyük masraflara katlanarak şehri ziyaret etmektedir. Festival 
süresince turistler kente son rakamlara göre yaklaşık 300 milyon dolar döviz 
bırakmaktadır. 300 milyon dolar, 70 bin nüfuslu küçük bir şehir için oldukça büyük 
sayılabilecek bir gelir anlamına gelmektedir (Festival de Cannes, 2012).  

 Örneklerden de görüldüğü gibi festivaller kentin tanıtımında önemli roller 
oynamaktadır. Kentin cazibe merkezi haline gelmesi, isminin dünyaca tanınır hale 
gelmesi ve önemli miktarda döviz çekmesi noktasında festivaller katkı sağlamaktadır. 

 Ankara Shopping Fest (Ankara Alışveriş Festivali) 
 Başkent Ankara’da 2012 yılı içerisinde 8 Haziran – 1 Temmuz tarihleri arasında 
ilk defa düzenlenen bir organizasyon olup her yıl aynı tarihlerde düzenlenmesi 
planlanmaktadır. Festivalin stratejik ortakları arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, 
Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Ticaret Odası ve Giyim 
Sanayicileri Derneği bulunmaktadır. Bunların haricinde bir çok firma tarafından festival 
için sponsor desteği sağlanmıştır. Ankara Shopping Fest’e Ankara’da yer alan tüm 
Alışveriş Merkezleri (AVM), 66 adet cadde ve sokaktaki mağazalar, restoranlar ve 
eğlence merkezleri katılmıştır (Shopping Fest, 2012). 

 Ankara Shopping Fest’in düzenlendiği tarihler arasında her gün ünlü bir ses 
sanatçısının konseri olmuştur. Festival sırasında resim, fotoğraf, müzik vb. alanlarda 
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faaliyet gösteren çok sayıda sanatçı eserlerini sergileme imkânı bulmuşlardır. Bunlara 
ek olarak festival sırasında bazı alanlarda Guiness Rekorlar Kitabına geçen birtakım 
denemeler olmuştur. Örneğin bir şehirde aynı anda düzenlenen “41 konser 
organizasyonu” bir rekor olarak kaydedilmiştir. Diğer bir rekor “24 saat içinde en fazla 
makyaj rekoru” olarak Ankara’da festival sırasında kırılmıştır. 24 saat içerisinde toplam 
531 makyaj bir dünya rekoru olarak kaydedilmiştir. Başka bir rekor ise daha önce 468 
kilogram ile Dubai’nin elinde bulunan  “dünyanın en ağır döneri” rekorudur. Ankara’da 
1250 kilogram ağırlında döner dünya rekoru kırmıştır (Shopping Fest, 2012). 
 Ankara Ticaret Odası Başkanı’nın ifadelerine göre, festivalin Ankara’ya çok 
önemli katkıları olmuştur. Bunların en önemlileri şöyledir; Ankara’ya gelen yerli turist 
sayısı yaklaşık % 20 artmış, Esenboğa Havalimanı’ndan giriş yapan yabancı turist 
sayısında ise yaklaşık % 20’lik bir atış meydana gelmiştir. Konaklama sektöründe % 
45’lik artış yaşanırken, konaklayan kişi sayısında ise % 10 civarında artış 
gerçekleşmiştir (Hürriyet Ankara, 2012).  
 Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) verilerine göre birçok sektörde 
geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 70’lere varan artışlar olduğu belirlendi. 
Ankara’da cirosu en çok artan sektör % 70’le kuyumculuk olurken onu % 60’la gıda, % 
43’le konaklama, % 39’la mobilya, % 34’le de havayolları takip etmiştir. Yine 
BKM’nin verilerine göre Ankara’da shopping fest’e katılan işletmelerin ciroları 
ortalama olarak % 33 oranında artmıştır (Hürriyet Ankara, 2012).  

 İlgili Araştırmalar 
 Festivaller ve etkinlik turizmi konusunda ulusal ve uluslararası birçok çalışma 
mevcuttur. Literatürde festivaller ve turizm ile ilgili yer alan çalışmalar incelendiğinde 
bazı çalışmalar festivallerin sosyo-ekonomik etkisi üzerinde durmuşlardır (Carlsen, Ali-
Knight and Robertson 2007; Quinn, 2005, Çulha, 2008). Bu çalışmalarda festivallerin 
özellikle düzenlendikleri bölgelerde sosyo-ekonomik açıdan olumlu anlamda bir 
canlılık ve hareketlilik sağladığı vurgulanmıştır.  

 Literatürde yer alan bazı çalışmalarda da festivallerin turizme olan etkisi üzerine 
durulmuştur. (Boyle vd. 2012, Kim vd., 2007; Prentice ve Andersen 2003,), Bu 
çalışmalarda da bir destinasyon için festivallerin önemi, turist sayısı ve turizm gelirleri 
üzerinde festivallerin etkisi gibi konular üzerinde durulmuştur. Festivallerin 
destinasyonların tanıtımı ve pazarlanmasında ayrıca turizm gelirleri ve turist 
hareketliliğinde olumlu etkileri olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Araştırmanın Amacı 
Literatürde yer alan çalışmalardan yola çıkarak, genel anlamda festivallerin bir 

destinasyonu sosyo-ekonomik göstergeler, turizm hareketliliği, tanıtım ve pazarlama 
açısından olumlu yönde etkilediği söylenilebilir. İlgili araştırmalar ışığında hazırlanan 
bu çalışmada amaç; 8 Haziran - 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara’da 
düzenlenen “Ankara Shopping Fest” diğer bir ismiyle Ankara Alışveriş Festivali’nde 
Ankara’ya gelen yerel turistlerin memnuniyetini araştırmaktır. Literatürde bu konunun 
çok fazla ele alınmamış olması önemlidir. Araştırmanın Ankara’da Alışveriş Festivali 
kapsamında uygulanması ise ilgili literatürde bir ilk olması açısından önemlidir. 
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Araştırmanın Yöntemi 
 Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 
 Araştırma evrenini Ankara Alışveriş Festivali’nin gerçekleştirildiği 8 Haziran 
2012 – 1 Temmuz 2012 tarihleri arasında Ankara’ya şehir dışından gelen yerli 
ziyaretçileri kapsamaktadır. Araştırma evreninin rakamsal olarak büyüklüğü net bir 
biçimde bilinmemektedir çünkü bu sayıyı tespit etmek için özel bir çalışma 
yapılmamıştır. Araştırma örneklemi ise 16 – 17 Haziran 2012 tarihleri arasında 
Ankara’da alışveriş anlamında çok sayıda ziyaretçi çeken Kızılay ve çevresinde rastgele 
örnekleme yöntemiyle seçilen yerli ziyaretçilerden oluşmaktadır. 

 Kızılay ve çevresinde rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen yerli ziyaretçilere 
Ankara Alışveriş Festivali’ne yönelik önceden geliştirilmiş olan bir anket 
uygulanmıştır. 400 adet katılımcı anket ifadelerini cevaplandırmış ve bunların 64 tanesi 
eksik veya yanlış cevaplandırıldığından değerlendirme dışına çıkarılmış ve bunun 
üzerine 336 adet anket değerlendirmeye alınmıştır. 

Veri Toplama Tekniği 
 Araştırmanın uygulamasında veri toplama tekniği olarak nicel araştırma 
yöntemlerinden anket kullanılmıştır. Nicel araştırma yönteminin amacı sayısal 
bilgileri nitel hale getirmektir. Anket uygulaması araştırmanın nicel yöntemi olarak 
yapılmıştır. Kolayca gözlemlenemeyen, yazıya dökülmesi zor, bilgisayar ortamına 
aktarılamayan bilgileri elde etmek amacıyla anket uygulaması kullanılmıştır (Arseven, 
2001: 115). Anket ifadeleri oluşturulurken alanda yapılmış çalışmalardan (Karagöz, 
2006), (Çulha ve Özdemir, 2009) yararlanılmıştır. Bu çalışmalara ek olarak araştırmacı 
tarafından geliştirilen ifadeler de anket içerisinde yer almıştır. Geliştirilen anket 
formunda 11 adet demografik ve kişisel bilgilere ait ifade ile 20 adet “Ankara Alışveriş 
Festivali”ni değerlendirmeye yönelik ifade yer almıştır. Bu ifadeler anket uygulamasına 
başlamadan önce bir pilot çalışma ile güvenilirlik analizine tabi tutulmuş ve cronbach’s 
alpha değeri 0,959 olarak bulunmuştur. 

 Verilerin Analizi 
Araştırmada değerlendirmeye uygun bulunan 336 adet anket formu 

istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Anket formunun birinci bölümü demografik 
değişkenlerden oluşmaktadır. İkinci bölüm ise 20 “Ankara Alışveriş Festivali”ni 
değerlendirmeye yönelik ifadeden oluşmaktadır. Bu ifadeler 5’li likert ile 
ölçeklendirilmiştir. İfadelere 1 – 5 arası puan verilmiştir. Verilerin analizinde 
frekans dağılımı, t-testi ve ANOVA testleri kullanılmıştır. 

 Bulgular ve Yorum 
Araştırmanın anketinden elde edilen veriler istatistiksel açıdan analiz 

edildikten sonra tablolar haline getirilmiştir. Verilerin analizlerinden elde edilen 
bulgular bu bölümde sunulmaktadır. İlk olarak frekans dağılımı sonuçları 
sunulmuştur. Daha sonra ise t-testi ve ANOVA testleri sonuçları sunulmuştur. 

Frekans Dağılımı Sonuçları 
 Tablo 1’de araştırmaya katılanların demografik ve kişisel bilgileri 
verilmiştir. Buna göre katılımcıların % 61,9’u kadınlardan oluşmaktadır, yaş 
olarak % 49,7 ile en fazla 21 – 30 yaş grubundan katılımcılar bulunmaktadır. 
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Katılımcıların medeni hallerine bakıldığında ise % 50,3 ile evliler % 49,7 ile 
bekârlar araştırmada yer almaktadır. Katılımcıların eğitim seviyeleri 
incelendiğinde % 54,5 ile lise mezunlarının en büyük grubu oluşturduğu dikkat 
çekmektedir. Gelir olarak katılımcıların % 46,7’sinin 1000 TL’den az gelire sahip 
olduğu görülmektedir.  

Ankara’ya alışveriş sebebiyle gelenler katılımcıların % 72’sini 
oluşturmaktadır. Daha önce Ankara’ya gelip gelmedikleri katılımcılara 
sorulduğunda % 58,6’sının hayır cevabı verdiği görülmektedir. “Katılımcılara 
Ankara Alışveriş Festivali”ni hangi haber kaynağından öğrendikleri sorulduğunda 
% 65,2 ile TV ön plana çıkmaktadır bu sonucun çıkmasının en büyük nedeni ise 
“Ankara Alışveriş Festivali”nin ulusal TV kanallarında reklamının festivalden 
önce ve festival boyunca sıkça yayınlanması olduğu düşünülmektedir.. Son olarak 
katılımcıların alışveriş için ayırdıkları bütçenin % 79,8 ile 500 TL’den az olduğu 
ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 1: Katılımcıların Demografik ve Kişisel Bilgilerine Göre  
Frekans Dağılımı Sonuçları 

Cinsiyet f % Geliş Nedeni f % 
Erkek 128 38,1 Alışveriş 242 72,0 
Kadın 208 61,9 Diğer 94 28,0 
Toplam 336 100,0 Toplam 336 100,0 
Yaş (yıl)  Eğitim 
20'den az 47 14,0 İlköğretim 4 1,2 
21 - 30 167 49,7 Lise 183 54,5 
31 - 40 87 25,9 Önlisans 48 14,3 
41 - 50 15 4,5 Lisans 80 23,8 
51 + 20 6,0 Lisansüstü 21 6,3 
Toplam 336 100,0 Toplam 336 100,0 

Medeni Hal   
Daha Önce Ankara’ya Gelme 
Durumu 

Evli 169 50,3 Evet 139 41,4 
Bekâr 167 49,7 Hayır 197 58,6 
Toplam 336 100,0 Toplam 336 100,0 
Gelir (TL)  Alışveriş Bütçesi (TL) 
1000'den az 157 46,7 500'den az 268 79,8 
1001 - 2000 89 26,5 501 - 1000 30 8,9 
2001 - 3000 55 16,4 1001 - 1500 17 5,1 
3001+ 35 10,4 1501'den fazla 21 6,3 
Toplam 336 100,0 Total 336 100,0 
Haber Kaynağı   
İnternet 11 3,3 
Gazete&dergi 17 5,1 
Billboard 41 12,2 
TV 219 65,2 
Arkadaş 48 14,3 
Toplam 336 100,0 

 



 
 

A.Tayfun – E. Arslan 5/2 (2013) 191-206 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 198

 Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların anket ifadelerine verdikleri cevapların 
ortalama değerleri görülmektedir. Buna göre en yüksek ortalamanın 3,69 ile “Alışveriş 
merkezlerine ulaşım genel olarak rahattı” ifadesinde olduğu görülmektedir. En yüksek 
ikinci ortalama ise 3,65 ile “Büyük AVM’ler alışverişe daha uygundur” ifadesi olurken 
“Satıcıların davranışlarını olumlu buldum”, “Ürün kalitesini yeterli buldum”, “Ürün 
çeşitliliğini yeterli buldum” ifadeleri de yüksek ortalamaları ile dikkat çekmektedir. Bu 
durumda katılımcılar büyük AVM’lerden ve AVM’lere ulaşımdan memnunlar, bunun 
haricinde ürün çeşitliliği, ürün kalitesi ve satıcıların davranışları da katılımcılar 
tarafından olumlu olarak değerlendirilmiştir. 

 Tablo 2’de en düşük ortalamaya sahip ifadenin 2,45 ile “Alışverişte Ankara’ya 
has yöresel ürünleri de tercih ediyorum” ifadesi olduğu görülmektedir. “Bir sonraki 
festivalde de  Ankara’ya gelmeyi düşünürüm” ifadesi ise en düşük ikinci ortalamaya 
sahiptir. “Alışveriş festivali beklentilerimi karşıladı”, “Sokak ve cadde üzeri mekânlar 
alışverişe daha uygundur”, “Festival kapsamındaki etkinliklere katılmayı 
düşünüyorum”, “Alışveriş festivalini yakın çevreme tavsiye edeceğim” ifadeleri de 
düşük ortalamaya sahip ifadeler olarak göze çarpmaktadır. 

Tablo 2: Katılımcıların İfadelere Verdikleri Cevapların  
Ortalama Değerleri (n: 336) 

İfadeler 
_ 
X s.s. 

1. Alışveriş festivalinin iyi bir şekilde düzenlendiğini düşünüyorum 2,74 1,030 
2. Alışveriş festivali programını ilgi çekici buluyorum 2,66 1,067 
3. Alışveriş festivalinin tanıtımının iyi yapıldığını düşünüyorum 2,76 1,064 
4. Alışveriş festivalinde fiyatlar bütçeme uygundur 2,57 ,924 
5. Ürün kalitesini yeterli buldum 3,21 1,056 
6. Ürün çeşitliliğini yeterli buldum 3,16 ,990 
7. Satıcıları temiz ve bakımlı buldum  3,19 1,043 
8. Satıcıların davranışlarını olumlu buldum 3,23 ,908 
9. Alışveriş merkezlerine ulaşım genel olarak rahattı 3,69 ,921 
10. Alışveriş yerleri konusunda bilgilendirmeleri yeterli buldum 2,94 1,146 
11. Büyük AVM’ler alışverişe daha uygundur 3,65 ,995 
12. Sokak ve cadde üzeri mekânlar alışverişe daha uygundur 2,54 1,226 
13. Alışverişte Ankara’ya has yöresel ürünleri de tercih ediyorum 2,45 1,086 
14. Festival kapsamındaki etkinlikleri yeterli buldum 2,65 ,983 
15. Festival kapsamındaki etkinliklere katılmayı düşünüyorum 2,54 ,955 
16. Alışveriş festivali beklentilerimi karşıladı 2,53 ,943 
17. Alışveriş festivaline gelmekle iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum 2,55 1,021 
18. Alışveriş festivalinden genel olarak memnunum 2,61 1,014 
19. Bir sonraki festivalde de Ankara’ya gelmeyi düşünürüm 2,52 1,098 
20. Alışveriş festivalini yakın çevreme tavsiye edeceğim 2,54 1,135 

 Tablo 3’te anket uygulamasına katılanların Ankara’ya geldikleri iller verilmiştir. 
Buna göre, en fazla “Kırıkkale”den gelen ziyaretçilerin uygulamaya katıldıkları 
görülmektedir. Bu durumun en önemli nedeni Ankara’ya en yakın ilin Kırıkkale olması 
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şeklinde düşünülmektedir. Kırıkkale haricinde en fazla “İstanbul”, “Adana”, “Eskişehir” 
ve “Çorum” gibi illerden gelen katılım sağlanmıştır. 

Tablo 3: Katılımcıların Ankara’ya Geldikleri İllere Göre Dağılımı 

Kırıkkale 33 Sinop 7 Burdur 4 Ordu 2 
İstanbul 26 Şanlıurfa 7 Gaziantep 4 Malatya 2 
Adana 25 Kırşehir 7 Karabük 4 Giresun 2 
Eskişehir 17 Bolu 7 Diyarbakır 4 Düzce 2 
Çorum 15 Samsun 7 Nevşehir 4 Amasya 2 
İzmir 13 Tokat 6 Trabzon 4 Balıkesir 2 
Çankırı 13 Kastamonu 6 Uşak 3 K.Maraş 1 
Yozgat 11 Kayseri 6 Hatay 3 Erzincan 1 
Sivas 11 Erzurum 6 Sakarya 2 Van 1 
Bursa 10 Afyon 5 Denizli 3 Kütahya 1 
Aksaray 10 Isparta 5 Niğde 2 Edirne 1 
Konya 8 Manisa 5 Antalya 2 Çanakkale 1 
Mersin 7 Aydın 4 Elazığ 2   

TOPLAM 336 

 Tablo 4’te katılımcıların Ankara’da ziyaret etmek istedikleri yerlerin dağılımı 
verilmiştir. En fazla ziyaret edilmek istenen yer olarak “Anıtkabir” ön plana 
çıkmaktadır. Anıtkabir haricinde katılımcılar tarafından en fazla ziyaret edilmek 
istenen diğer yerler ise “Hamamönü”, “Hacı Bayram”, “Kocatepe” ve “Beypazarı” 
olarak belirtilmiştir. 

Tablo 4: Katılımcıların Ankara’da Ziyaret Etmek İstedikleri Yerlerin Dağılımı 

Anıtkabir 189 Harikalar Diyarı 17 
Hamamönü 138 Mogan Gölü 16 
Hacı Bayram 119 Etnoğrafya Müzesi 11 
Kocatepe Camii 80 Eymir Gölü 10 
Beypazarı 61 Altınpark 9 
Kale 37 Gordion 7 
Gençlik Parkı 30 Elmadağ 6 
Göksu Parkı 23 Kızılcahamam 6 
Anadolu Med. 
Müzesi 20 Rahmi Koç Müzesi 5 

TOPLAM 784 
  

T Testi Sonuçları 
 Tablo 4’te katılımcıların cinsiyetlerine göre t-testi sonuçları görülmektedir. Buna 
göre “Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği”nde kadınlar ve erkekler arasında anlamlı 
bir farklılık tespit edilmiştir. Kadınların ortalama puanları erkeklere göre daha fazladır 
kısacası bu sonuçlara göre kadınların Ankara Alışveriş Festivalinden daha memnun 
oldukları söylenebilir.  
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Tablo 5: Katılımcıların Cinsiyetlerine Göre t-testi Sonuçları 

Ölçek Cinsiyet n 
_ 
X s.s. t p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği 

Erkek 128 2,685 ,814 
-3,164 ,002 

Kadın 208 2,929 ,591 

 Tablo 6’te katılımcıların medeni hallerine göre t-testi sonuçları 
görülmektedir. Buna göre “Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği”nde evli ve bekâr 
katılımcılar arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bekâr katılımcıların 
ölçek ifadelerine verdikleri cevapların ortalama puanı evli katılımcıların ortalama 
puanından anlamlı bir şekilde daha yüksek çıkmıştır. Kısacası bekâr katılımcıların 
Ankara Alışveriş Festivali’nden evli katılımcılardan daha fazla memnun oldukları 
söylenebilir.  

Tablo 6: Katılımcıların Medeni Hallerine Göre t-testi Sonuçları 

Ölçek Medeni Hal n 
_ 
X s.s. t p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği 

Evli 169 2,675 ,692 
-4,407 0,000 

Bekâr 167 3,000 ,658 

 Tablo 7’de katılımcıların Ankara’ya geliş nedenlerine göre t-testi sonuçları 
görülmektedir. Buna göre “Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği”nde Alışveriş için 
gelenler ile diğer nedenlerle gelenler arasında anlamlı bir farklılık olmadığı 
görülmektedir. 

Tablo 7: Katılımcıların Geliş Nedenlerine Göre t-testi Sonuçları 

Ölçek Geliş Nedeni n 
_ 
X s.s. t p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği 

Alışveriş 243 2,796 ,707 
-1,735 ,084 

Diğer 93 2,942 ,650 

 Tablo 8’de katılımcıların Ankara’ya gelme daha önceden gelip gelmeme 
durumlarına göre t-testi sonuçları görülmektedir. Buna göre “Alışveriş Festivali 
Memnuniyet Ölçeği”nde Ankara’ya daha önce gelenler ile ilk defa gelenler arasında 
anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. 

Tablo 8: Katılımcıların Daha Önce Ankara’ya Gelme Durumlarına Göre t-testi 
Sonuçları 

Ölçek Daha Önce n 
_ 
X s.s. t p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği 

Evet 139 2,911 ,406 
1,66 0,97 

Hayır 197 2,783 ,836 
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 ANOVA Testi Sonuçları 
 Tablo 9’da katılımcıların yaşlarına göre ANOVA testi sonuçları 
görülmektedir. Buna göre Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği”nde katılımcıların 
yaşları arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Yaşı 20’den az olan grubun 
ortalaması diğer yaş gruplarına göre anlamlı bir şekilde daha yüksektir. Kısacası 20 
yaş altındaki grubun diğer yaş gruplarına göre Ankara Alışveriş Festivalinden daha 
fazla memnun oldukları söylenilebilir. 

Tablo 5: Katılımcıların Yaşlarına Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Yaş n 
_ 
X s.s. F p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği 

20'den az 47 3,742 ,589 

32,587 ,000 

21 - 30 166 2,711 ,704 
31 - 40 88 2,623 ,336 
41 - 50 15 2,823 ,683 

51+ 20 2,695 ,267 
Toplam 336 2,836 ,693 

 Tablo 10’da katılımcıların gelir seviyelerine göre ANOVA testi sonuçları 
görülmektedir. Buna göre Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği”nde katılımcıların 
gelir seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Geliri 1000 TL’den az 
olan grubun ortalaması diğer yaş gruplarına göre anlamlı bir şekilde daha yüksektir. 
Kısacası 1000 TL ve altındaki gelir grubunun diğer gelir gruplarına göre Ankara 
Alışveriş Festivalinden daha fazla memnun oldukları söylenilebilir. 

Tablo 10: Katılımcıların Gelir Seviyelerine Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Gelir n 
_ 
X s.s. F p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği 

1000'den az 157 3,036 ,644 

22,847 ,000 
1001 - 2000 89 2,806 ,448 
2001 - 3000 54 2,218 ,845 

3001+ 36 2,966 ,616 
Toplam 336 2,836 ,693 

 Tablo 11’de katılımcıların eğitim seviyelerine göre ANOVA testi sonuçları 
görülmektedir. Buna göre Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği”nde katılımcıların 
eğitim seviyeleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Eğitim seviyesi 
ilköğretim olan grubun ortalaması diğer eğitim gruplarına göre anlamlı bir şekilde 
daha düşüktür. Kısacası ilköğretim düzeyinde eğitime sahip olan grubun diğer 
eğitim gruplarına göre Ankara Alışveriş Festivalinden daha az memnun oldukları 
söylenilebilir. 
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Tablo 11: Katılımcıların Eğitim Seviyelerine Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Eğitim n 
_ 
X s.s. F p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet Ölçeği 

İlköğretim 4 2,300 ,000 

3,552 ,007 

Lise 183 2,940 ,711 
Önlisans 48 2,874 ,386 
Lisans 79 2,655 ,841 

Lisansüstü 22 2,638 ,106 

Toplam 336 2,836 ,693 

 Tablo 12’de katılımcıların alışveriş için ayırdıkları bütçe miktarlarına göre 
ANOVA testi sonuçları görülmektedir. Buna göre Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği”nde katılımcıların bütçe miktarları arasında anlamlı bir farklılık tespit 
edilememiştir. 

Tablo 12: Katılımcıların Alışveriş Bütçelerine Göre ANOVA Sonuçları 

Ölçek Bütçe n 
_ 
X s.s. F p 

Alışveriş Festivali Memnuniyet 
Ölçeği 

500'den az 267 2,832 ,726 

1,123 ,340 
501 - 1000 30 2,945 ,637 

1001 - 1500 18 2,963 ,641 
1501 + 21 2,621 ,160 

Toplam 336 2,836 ,693 

 Sonuç ve Öneriler 
 Ankara’da ilk defa düzenlenen “Alışveriş Festivali” düzenlendiği tarihler 
arasında kente bir hareketlilik ve canlılık getirmiştir. İlk festivalin olumlu etkisi 
nedeniyle ilerleyen yıllarda Alışveriş Festivali’nin geleneksel hale getirilmesi 
planlanmaktadır. Bu çalışmada da ilk defa düzenlenen festivalin yerli turist olarak 
katılanların üzerinde memnuniyet anlamında ne tür etkilerinin olduğunu bilimsel açıdan 
ortaya koymak amaçlanmıştır. 

 Araştırmadan çıkan sonuçlar göstermektedir ki; katılımcılar genel olarak en çok 
AVM’ler den, AVM’lere ulaşımdan, ürünlerin kalitesinden ve satıcıların 
davranışlarından memnun olduklarını belirtirken, sokak ve cadde üzeri mekanlardan ve 
Ankara’ya has yöresel ürünlerden memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Cinsiyet baz 
alındığında kadınların erkeklerden daha çok memnun olduğu saptanmıştır. Bekarların 
evli çiftlere göre alışveriş festivalinden daha memnun olduğu ortaya çıkmıştır. Diğer 
taraftan festivalden 20 yaş altındakilerin memnuniyeti diğer yaş guruplarından daha 
fazla olmuştur. Gelir seviyeleri bakımından ise 1000 TL’den daha az gelire sahip 
olanlar diğer gelir guruplarına göre festivalden daha fazla memnun olmuşlardır. Öte 
yandan araştırma bulgularının öne çıkan bir diğer sonucuna göre ise katılımcılar 
Ankara’da en fazla Anıtkabir, Hacıbayram ve Hamamönü gibi merkezleri ziyaret etmek 
istediklerini belirtmişlerdir. 
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 Araştırma sonuçlarından yola çıkarak araştırmacılar tarafından getirilen öneriler 
ise şöyle sıralanabilir: 
 Ankara’nın tanıtımında artık “Alışveriş Festivali” gibi etkinlikler yeterli bir 
şekilde kullanılmalıdır. Bu tür etkinliklerin bir destinasyona hem sosyo-ekonomik 
hemde turizm hareketliliği açısından sağladığı yararlar düşünüldüğünde Alışveriş 
Festivali gibi etkinliklerin Ankara’nın turistler için bir cazibe merkezi olması 
noktasında daha fazla düzenlenmesi ve daha etkili bir şekilde tanıtılması faydalı 
olacaktır. 
 Alışveriş Festivali’nde ziyaretçilerin daha az memnun kaldıkları sokak ve cadde 
üzeri mekanlarla ilgili düzenlemeler yapılması ve bir sonraki festivalde bu mekanlardan 
daha memnun kalmaları sağlanabilir. Örneğin kaldırım ve ışıklandırmaların gözden 
geçirilmesi, cadde ve sokak üzeri mekanların çalışanlarına bilgilendirme seminerleri 
verilmesi gibi faaliyetlerin etkili olacağı düşünülmektedir. 

Ziyaretçilerin festival kapsamında daha az memnun kaldıkları bir diğer nokta ise 
Ankara’ya has yöresel ürünlerdir. Bu ürünlerin satışına ve sunumuna bir standart 
getirilmesi, hangi ürünlerin Ankara’nın yöresel ürünü olduğuna ve hangi ürünlerin öne 
çıkarılabileceğine karar verilmesi gerekmektedir. 

 Sonuç olarak “Ankara Shopping Fest” diğer adıyla Ankara Alışveriş Festivali ilk 
defa düzenlenen bir etkinliktir. Bu etkinliğin geleneksel hale gelmesi ve tanıtımının 
etkili yapılması gelecek yıllarda Ankara turizmi ve Ankara ekonomisi için olumlu 
sonuçlara yol açacaktır. Ankara’da turizmi geliştirme faaliyetlerinde festivaller gibi 
etkinliklerin önemli bir rol oynaması turizmi çeşitlendirme açısından faydalı olacağı 
düşünülmektedir. 
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Extensive Summary 
Events such as festivals, provides several benefits to the regions they occurred. 

These benefits are extension of the tourism season, diversification of tourism and 
different destinations in the country to ensure equal distribution of tourism demand. In 
addition, the attractiveness of destinations and to increase awareness, destination 
attracting media attention, creating a strong and active image and emerge cultural 
themes help marking of destination. 

Planned withdrawal from the city, local or foreign visitors, is likely to promote 
by organizing festivals, cultural events, conferences, exhibitions, seminars and  press 
conferences, by tours of the city, by creating theme parks, sports and recreation centers, 
etc. alternative new methods of attraction. Especially if you have an image that is not 
positive about the city, the decision-makers, media and famous people come to the city 
through the event will be invited to such a positive. In this way, for visits to the city will 
be able to overcome prejudices (Cannes Film Festival, the Golden Orange Film 
Festival, the Istanbul Biennial, Istanbul, Turkey, Akbank Jazz Festival, Disneyland, 
Universal Studios park, etc.). 

Rio Carnival is one of the most important examples of the contribution to the 
cities of festivals. Rio Carnival is held in February or March each year, is one of the 
most famous in international festivals. Every year, thousands of people to watch live in 
this festival, are visiting the city of Rio de Janeiro, Brazil. So that it has become 
synonymous Rio de Janeiro with carnival, No matter where in the world, Rio is 
mentioned, Rio Carnival is the mind of many people. Rio Carnival began to be 
organized by the Portuguese in 15 Century. Initially, a tradition that continues to the 
poor and low-income people. However, especially from the second half of the 20th 
century had become world-famous and has become the symbolic value city of Rio. 

Cannes Film Festival is held in the second week of May each year, is one of the 
world's most important film festivals. The edge of the Mediterranean city of Cannes, 
southern France, which has almost become synonymous with the film festival. Cannes, 
in the minds of the people are no longer with the film festival. Approximately 65-70 
thousand, the city's population, exceeds 300 thousand during festival times. Hotels fill 
up months in advance. To see the world-famous movie stars, thousands of people visit 
the city by exponentially large costs, during the festival. According to the latest figures, 
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tourists, coming to the festival, leaving approximately $ 300 million foreign exchange 
to city. $ 300 million, for a small city with a population of 70 thousand is quite a large 
income. 

As can be seen from the examples is an important role in the promotion of the 
city's festivals. Festivals contribute to the city in becoming a center of attraction, the 
world-renowned name in making, a significant amount of foreign exchange drawer. 

In the literature, some studies have investigated the effects of festivals on 
tourism. In these studies, focused the importance of festivals for a destination, the 
impacts of festival on the number of tourists and tourism revenues. It was found that, 
from this studies, the positive effects of the festivals on promotion and marketing of 
destinations and tourist mobility in tourism revenues. 

Based on studies in the literature, can be said that, the effects of festivals are 
positive in general on socio-economic indicators of destination, tourism mobility, 
destination marketing and promotion. Purpose of this study was prepared in the light of 
relevant research, investigate of satisfaction from festival of domestic tourists who came 
to Ankara during "Ankara Shopping Fest" which, organized in Ankara on 8 June to 1 
July 2012 period. 

Descriptive research method used in the study. The aims in this study, 
determination of the views of local tourists about Ankara Shopping Fest and to 
investigate the satisfaction from the festival. 336 domestic tourists as visitors during the 
festival in Ankara were the sample of research. Questionnaire technique was used as a 
data collection technique. The questionnaire consisted of three parts, the first section 
was demographic variables. The second section was located expressions for Ankara 
Shopping Fest. 

Some statical analysis made to data in the result of research. These analyses 
were frequecy analysis, t tests and ANOVA tests. As a result of the t-tests and ANOVA 
tests significant differences were found between gender, age, level of income and civil 
staus of domestic tourists who came to Ankara during the festival. 
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Özet 
Siyasi partiler bilinçli pazarlama faaliyetleri ve titizlikle hazırlanmış pazarlama 

stratejileri ile seçmenlerin neyi, ne zaman, nasıl istediğini belirleyerek ve bu istek ve 
ihtiyaçları karşılayarak rakip partilere karşı rekabet üstünlüğü sağlayabilecektir. 
Tutundurma faaliyetleri müşteri vasıflı seçmenleri etkileme yolunda önemli bir 
pazarlama karmasıdır. Ancak değişen müşteri istekleri politik pazarlamada da kendini 
göstererek tutundurma faaliyetlerinin türleri ve çeşitliliği özellikle günümüz teknoloji 
çağında klasik tutundurma faaliyetlerinin çok ötesinde bir yere sahip olmaktadır. Bu 
çalışma üniversite öğrencilerinin tutundurma faaliyetlerinden ne derece etkilediğini ve 
hangi tutundurma faaliyetinden daha fazla etkilendiğini belirlemeye yönelik olup, bu 
doğrultuda son seçimlerde oy kullanan üniversite öğrencilerine 9 bölümden oluşan bir 
anket çalışması yapılmıştır. Anket  uygulayıcıları Gazi Üniversitesi TTEF öğrencileri 
olmaktadır. Anket kapsamında öğrencilerin cinsiyetleri, gelir durumları, ikame yerleri, 
herhangi bir partiye üye olup olmamaları, tutundurma faaliyetlerinden etkilenip 
etkilenmediği, etkileniyorsa hangi tutundurma faaliyetinden ne ölçüde etkilediği, 
reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve satış geliştirme kararlarından etkilenme düzeyleri 
belirlenmeye çalışılmıştır.  
Anahtar Sözcükler : Politika, Pazarlama, Tutundurma, Parti, Seçim 

Abstract 
Political parties determine the marketing strategies about affecting electors, who 

have customer property. What, when and how do they want? After they can meet these 
wantings, needs and can subordinate other parties. Promotion activities also can be 
defined as election drive, is an mix of marketing. But as the seen changing of electors' 
wantings also in politic marketing, kinds and variations of promotion activities, 



 
 

A.sÇatlı – Ö. Çatlı 5/2 (2013) 207-226 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 208

especially in our technological age are more important than classic promotions. With 
this project inquiry work that consists of 9 parts also  has done to know about how the 
university students are affected and which promotion activities affect the students more. 
İnquiry appliers are students in University of Gazi TTEF. In the inquiry, questioned to 
students that students' gender, incomes, the place they live, their enroling in political 
parties, being affected by promotion activities, if they are affected, by which promotion 
activity and how much they are affected, advertsement, public relations,personal 
marketing and marketing development.  
Key Words: Politic, Marketing, Promotion, Party, Election 

Giriş 
Pazarlamanın temel amacının rekabet üstünlüğü elde etmek olduğu düşüncesinden 

hareketle –özellikle demokrasinin yaygınlaşmasıyla da- yoğun rekabetin yaşandığı 
politika dünyasında pazarlama faaliyetleri oldukça geniş yer tutar hale gelmiştir. Esasen 
politikada söylenen her söz, yapılan her eylem, takınılan her tavır ve tutum bir 
pazarlama faaliyetidir; ancak yapılacak her türlü bilinçli ve stratejik pazarlama adımları 
olağan sonuçları değiştirebilecek güce sahiptir. Pazarlamanın öz bünyesinde yer alan 
ürün, fiyat, dağıtım ve tutundurma kararları aynen politik pazarlama için de söz konusu 
olmakla birlikte tutundurma faaliyetlerinin seçmenleri etkileme derecesi oldukça büyük 
önem taşımaktadır. Temel pazarlama faaliyetlerinden geniş ölçüde yararlanan politik 
pazarlama faaliyetleri özellikle tutundurma kararları açısından bünyesinde fazladan 
faaliyetlere de sahip olmaktadır. Bu önem doğrultusunda hazırlanan bu çalışma politik 
pazarlamada tutundurma faaliyetlerinin üniversite öğrencileri tarafından algılanışını 
ölçmeye yönelik olup ilgili grup üzerinden araştırma yapılmış ve araştırma bulguları, 
sonuçlar ve önerilere yer verilmiştir. 

Kavramsal Çerçeve 
Politika toplumda birliği sağlamak, özel çıkarlardan çok genel çıkarları ve 

toplumun iyiliğini gerçekleştirmek çabası ve uğraşısıdır. Günümüzde politika sözcüğü 
konusunda değişik tanımlamalar yapılmaktadır. Bu sözcüğün iki türlü tanımı yapılabilir. 
Bunlardan ilki, özellikle siyasi partiler ve büyük toplumsal örgütler açısından yapılan 
tanım, bu tanıma göre politika; siyasi iktidarın ele geçirilmesine yönelik girişilen 
eylemlerin tümüdür. Bu anlamdaki siyasetin temel amacı özellikle de siyasi partiler 
açısından siyasi iktidarı ele geçirmek ya da en azından ona ortak olmaktır. İkincisi ise, 
bir örgütün ya da bir örgüt baş yöneticisinin önemli konularda benimsediği tutum ya da 
genel yönelim, izlediği yol ve yöntemdir. Bu anlamdaki politika ya da siyaset, devlet 
dediğimiz en büyük tüzel kişilikten, küçük bir örgüte kadar tüm örgütler için geçerlidir ( 
Öztekin, 2002: s.2). Politika Pazarlama İlişkisine bakıldığında ise Pazarlama 
sözcüğünün tek başına kullanılması durumunda, bu kavramdan genellikle ticari 
pazarlama anlaşılmaktadır. Ancak pazarlama bilimi, yalnızca karın temel amaç olduğu 
alana uygulanıp bırakılabilecek ve diğer alanlara –kar amaçsız kuruluşlara- 
uygulanamayacak bir uygulamalar bütünü değildir. Kuşkusuz tiyatrolar, üniversiteler, 
devlet kurumları, inanç kurumları, siyasal partiler, dernekler, vakıflar gibi kar amacı 
gütmeyen kurum ve kuruluşlar da pazarlama biliminin uygulamalarından geniş ölçüde 
yararlanmaktadırlar (Gürbüz ve İnal, 2004: s.50). Pazarlamanın, politik bakış acılarının 
değişmesinde ve seçmen yönlü bir anlayışın yerleşmesinde önemli rolü vardır. İnsanlara 
hizmet etmek için kullanılan bir aracın, seçmen ihtiyaçlarını detaylarıyla belirleyip 
amaca uygun politika ve stratejiler geliştirmesi kaçınılmazdır (Bulut, 1994: s.1).  
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Siyasal pazarlama kamusal, siyasal veya belirli partiler ve adaylarla ilgili 
özelliklerin, fikirlerin, ilke ve politikaların pazarlanmasıdır. Siyasal pazarlama 
genellikle, seçimlerde seçmenin oy tercihini etkileme üzerine biçimlendirilmektedir. 
(Butler ve Collins, 1994: s.19). Politik pazarlama, “politikacıların amaçlarını 
gerçekleştirmek için parti ile seçmenleri arasında yararlı bilgi alışverişi kuracak ve 
sürdürecek yaratıcı seçim programlarının analizi, geliştirilmesi, planlanması, 
uygulanması ve kontrolüdür” (O’Cass, 2001: s.1004), tanımı Amerikan Pazarlama 
Birliği’nin 1985 yılında yapmış olduğu; pazarlama kişisel ve örgütsel amaçları 
gerçekleştirmek üzere gerekli değişimleri sağlayarak mal, hizmet ve fikirlerin 
geliştirilmesi, fiyatlandırılması, dağıtılması ve tutundurulmasına yönelik planlama ve 
uygulama süreci” tanımı ile birebir örtüşmektedir.  

Politik Pazarlama Karması 
Ürün 
Siyasal pazarlamada ürün kavramı, ticari pazarlamada olduğundan daha soyut ve 

çerçeve olarak da daha geniş bir anlamı ifade etmektedir. Esasen, siyasal ürün olarak 
nitelendirebileceğimiz ve seçmenlere sunabileceğimiz ürünün sınırlarının nerde başlayıp 
nerede bittiğini tam olarak söylemek de mümkün değildir. Ancak bu, siyasal ürünün hiç 
olmadığı veya hiçbir sınıra sahip olmadığı anlamına gelmemektedir. Söylemek 
istediğimiz şey, yalnızca siyasal ürünün sınırlarının çok belirgin olmadığıdır. (Polat, 
Gürbüz, İnal, 2004:  s. 26). Bir politik pazarlama değişkeni olarak ürün denilince, lider, 
parti programı, adayları, siyasi partinin yapısı, ideolojik görüşü ile ülke sorunlarına 
ilişkin çözüm önerileri gibi hususlar anlaşılmaktadır (Tan, 2002a: s.35). 

Fiyat 
Politik pazarlamada fiyatlandırma işleyişi farklı bir görünüme sahiptir. Parasal 

olmayan bir değiş-tokuş süreci söz konusudur. Diğer bir ifadeyle politikacılar, seçmene 
sundukları hizmetler karşılığında seçmenin oyunu istemektedir. Seçmenler ise 
kendilerine en çok yararı sağlayacağını düşündükleri adaya/lidere oy vererek, adayın 
kişiliğinde somutlaşan yarar veya hizmeti satın almaktadır (Limanlılar, 1991: s.32). 
Wring siyasal satın almada gerçek bir fiyatın oluşmadığını fakat seçmenlerin maddi ve 
manevi beklentilerinin toplamının “siyasal fiyatı” oluşturduğunu belirtmektedir 
(Bayraktaroglu, 2002: s.71). 

Dağıtım 
Siyaset pazarlamasında dağıtım denince; siyasi ürünlerin ve bunlara ilişkin 

mesajların (parti programı, lider, aday, uygulamalar, örgüt) seçmen kitlelerine en kısa 
yoldan, en uygun zamanda, en ekonomik ve etkin biçimde ulaştırılması akla gelir. Bu, 
iki şekilde gerçekleştirilebilir. Birincisi; parti kadrolarının hiçbir aracı kullanmadan 
seçmenlere doğrudan ulaşmalarıdır. İkincisi; kadroların bir takım aracılar vasıtası ile 
seçmenlere ulaşmalarıdır. Birinci yolun üstünlüğü; ürünlerin ve fikirlerin başkaları 
tarafından değiştirilmeden seçmenlere ulaştırılmasını, mesajların denetim altında 
tutulmasını, eksik ya da yanlış algılamaların önüne geçilmesini sağlamasındadır. Ancak, 
maliyeti son derece yüksektir. İkinci yol ise; birinci yolun avantajlarının tersine 
dezavantaja sahiptir. Ancak, maliyeti düşüktür. Bu yolla, daha kısa zamanda daha düşük 
maliyetle daha çok sayıda seçmene ulaşılır. (İslamoğlu, 2002: s. 135). 
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Tutundurma 
Siyasal ürünle ilgili seçmenlerin bilgilendirilmesi maksadıyla yürütülecek 

tutundurma çabaları siyasal hedeflerin elde edilmesinde önemli faktörlerden biridir. Bu 
anlamda siyasal tutundurma, siyasal ürünle ilgili bilgileri kitlelere ve hedef seçmen 
gruplarına ya da bireylere arzulanan biçimde ulaştıran ve bir çok elemandan oluşan bir 
haberleşme sürecidir. Bu süreç bilgilerin kaynaktan hedef kitleye akısını ve hedef 
kitlenin bu bilgilere tepkilerine ilişkin geribildirimi kapsamaktadır. (Tatar, 2007: s.17).  

Siyasi partilerin ana hedefi, seçim öncesi ve sonrası gerçekleştirdiği faaliyetlerle 
seçmenlere kendisini anlatmak ve sonucunda seçmen beğenisini kazanıp, seçmenlerin 
oy vermelerini sağlamaktır. Bu açıdan, siyasi partilerin seçimlerde hedef seçmen 
kitlesinin kendilerine oy vermesini sağlamak üzere, seçmenlerin bilgilendirilmesi için 
onları ikna etmeye yönelik sistemli olarak yürütülen iletişim etkinlikleri tutundurma 
faaliyetleri olarak ifade edilmektedir  (Tan, 2002b: s.15). Tutundurma karması araçları 
olarak sayılan reklam, satış geliştirme, kişisel satış ve halkla ilişkiler unsurları ise 
partinin ve adayın seçmene yönelik olarak oy verme davranışını kendi lehlerine 
yöneltmek için uyguladığı faaliyetler bütünü olarak belirtilmektedir. Bu faaliyetlerin 
amaçlarına bakıldığında ise;‘partinin seçmen nezdinde bilinirliliğinin arttırılması, 
seçmeni partinin bir parçası olduğu yönünde hissettirmeye yöneltme, partiye maddi ve 
manevi destek sağlayan üye sayısının arttırılması ve seçmeni her ortamda partinin 
icraatlerini beğenen ve buna inanan, bu durumu diğer seçmenlere aktaran bireyler haline 
getirmek  olduğu görülmektedir ( Demirtaş, 2010: s.125). 

Siyasi partinin yaptığı her şey tutundurma etkisine sahiptir; ama tutundurmanın 
ayırıcı niteliğini gözden uzak tutmamak gerekir. Bu bakımdan tutundurma karması, esas 
görevi inandırıcı iletişim olan pazarlama karması araçlarını kapsar. Şüphesiz çok sayıda 
araç bu tanıma uyar. Siyasi partiler tarihsel olarak çeşitlerinden önce kişisel 
propagandalardan sonra reklamlardan daha sonra da tanıtmadan yararlanmaya 
başlamışlardır. Bunlara ek olarak tutundurma karmasına diğer oy arttırıcı çabalar da 
eklenmiştir (Tan, 2002a: s.61).  

Politik reklam bir siyasal aday, kuruluş ya da görüşün toplumda etkinlik 
kazanmasını sağlamak amacıyla yürütülen ve ticari reklamcılık yöntemleriyle çalışan, 
ondan belli noktalarda ayrılan çabalardır (Tokgöz, 1991,13). Politik pazarlamada kişisel 
propaganda olarak adlandırılan esasen bir  kişisel satış biçimi olan kişisel propaganda 
kişisel bir iletişim türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalar kişisel 
iletişimin temel olarak mesaj içeriğinin daha zengin olması ve bazı temel psikolojik 
üstünlükleri nedeniyle kitle iletişim araçlarından daha etkili olduğunu ileri sürmektedir. 
Diğer yandan insanların gündelik yaşamlarında alıştıkları ve güvendikleri haber 
kaynaklarından yeterince haber alamadıklarında ya da haber kaynaklarını yeterince 
güvenilir bulmadıkları zamanda kişisel iletişime başvurdukları gözlemleniştir. 
Genellikle insanların söylenti ya da fısıltı gazetesinden bilgi edinme eğilimi içinde 
oldukları kabul edilmektedir. Bu nedenle kişisel iletişim söylentiler ya da kişiler arası 
görüşme ve tartışmalar aracılığı ile bilgi dolaşımında etkin bir rol oynamaktadır. Siyasal 
kampanyalarda da aday ya da kampanya hakkında haber akışının zayıf olduğu 
zamanlarda seçmenler kişiler arası iletişime daha çok yönelmektedir (Uztuğ, 1999: 
s.107-108). Propaganda, bireyler ve gruplar aracılığıyla diğer grupların kanılarını, 
görüşlerini ve davranışlarını iletişim araçlarını kullanarak propagandacının istekleri 
doğrultusunda etkileme, değiştirme veya kontrol altında tutmaya yönelik bilinçli bir 
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davranıştır (Özsoy, 2009: s.69). Propaganda, çeşitleriyle de, durumlara uymadaki 
esnekliğiyle de, etkileriyle de sınırsızdır; (Demirtaş, 2010: s.141) Kapı Kapı Yöntemi, 
söz alma, basılı yazı, eleştiri yazısı, gazete, afiş ve bildiriler, radyo, televizyon, gazete, 
sinema, tiyatro olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Halkla İlişkiler/Tanıtım Faaliyetleri 
Halkla İlişkiler/tanıtım faaliyetleri ise bir organizasyonun ürünlerinin ve veya 

politikalarının belirli bir ücret karşılığı olmaksızın medyada yer almasının 
sağlanmasıdır. Temelde pozitif olmakla birlikte olumsuz bir olayın medyada 
yayınlanması sonucunda negatif bir tanıtım da söz konusu olabilecektir (Gürbüz ve İnal, 
2004: s. 75).  

Siyasal reklamcılık gibi halkla ilişkilerde temelde bir iletişim sürecidir. Bu planlı 
ve organize bir süreçtir ve kitle iletişim araçlarının kullanımını gerektirmektedir. Hakla 
ilişkiler reklamcılığın aksine uzun ve belirsiz bir zaman sürecine yayılan düzenli bir 
çalışmayı zorunlu kılmaktadır. Böyle bir çalışma hiç kuskusuz uzmanlık gerektirir. Bu 
nedenle siyasi partiler kendi içinde bir halkla ilişkiler bölümü kurmak ve halkla ilişkiler 
uzmanından yararlanmak zorundadırlar Siyasal pazarlamada kullanılan belli baslı halkla 
ilişkiler araçları şunlardır (Tura, 2006: s.83): Büyük Halk Toplantıları (Mitingler, Özel 
Toplantılar, Halkla Yüz Yüze İlişkiler, Mahalle Gezileri, Kitle İletişim Araçları ,Siyasi 
Partinin Kendi Araçları 

Ticari pazarlarda kullanılan satış geliştirme araçlarına siyasal pazarlamada da 
sıklıkla başvurulabilmektedir. Bu alanda sıklıkla kullanılan satış geliştirme araçlarından 
bazıları, partilerce seçmenlere dağıtılan hediyeler, ikramlar, parti amblemini taşıyan ve 
ücretsiz olarak sunulan ürünler vb. olarak sayılabilir. Seçmen ile iletişim kurmada satış 
geliştirme araçlarına başvurulması, özellikle gelir düzeyi düşük seçmen kitlesi üzerinde 
etkili olabilmektedir. Bu araçlar, diğer yöntemlerle birlikte kullanılmaktadır. Siyasal 
partilerin bu çerçevede dikkat etmesi gereken noktanın, dağıtılan hediye ve ikramların 
birim fiyatının çok yüksek olmaması gerektiğidir. Aksi davranış durumunda seçmen, 
hediye alarak oy verdiğini, psikolojik güçsüzlük ve olumsuzluk göstergesi olarak 
düşünülebileceğinden kabul etmeyebilecek veya hediyeyi dağıtan partinin istediği 
türden bir oy verme doğrultusunda hareket etmeyebilecektir. (Gürbüz ve  İnal, 2004: s. 
80). 

 Yöntem 
Araştırmanın Amacı 
Politik pazarlamada tutundurma faaliyetlerinin üniversite öğrencilerinin 

algılayışlarını belirlemeye yönelik bu araştırmada aşağıdaki hipotezler kurulmuştur: 

Hipotez 1: 
H0 : Parti üyeliği ile partinin tutundurma faaliyetlerinden etkilenme düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
H1 : Parti üyeliği ile partinin tutundurma faaliyetlerinden etkilenme düzeyi 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Hipotez 2: 
H0 : Tercih edilen siyasi parti ile tutundurma faaliyetlerinin etkisi arasında 

anlamlı bir ilişki yoktur. 
H1 : Tercih edilen siyasi parti ile tutundurma faaliyetlerinin etkisi arasında 

anlamlı bir ilişki vardır. 
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Hipotez 3:  
HO: Tercih edilen siyasi parti ile bir sonraki seçimlerde tercih edilecek siyasi 

parti arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
H1: Tercih edilen siyasi parti ile bir sonraki seçimlerde tercih edilecek siyasi 

parti arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Hipotez 4: 
H0 : Seçmenlerin seçim kararını belirleme zamanı ile tutundurma 

faaliyetlerinden etkilenme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
H1 : Seçmenlerin seçim kararını belirleme zaman ile tutundurma faaliyetlerinden 

etkilenme düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Hipotez 5 : 
HO : Başarılı bir kampanya çalışması görüşleri tam olarak yansıtmayan bir 

partiye oy verdirmez. 
H1 : Başarılı bir kampanya çalışması görüşleri tam olarak yansıtmayan bir 

partiye oy verdirir. 
Hipotez 6 : 
H0 : Seçmenlerin cinsiyeti ile tutundurma faaliyetlerinden etkilenme düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
H1 : Seçmenlerin cinsiyeti ile tutundurma faaliyetlerinden etkilenme düzeyleri 

arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Hipotez 7: 
H0 : Seçmenlerin gelir durumu ile tutundurma faaliyetlerinden etkilenme 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
H1 : Seçmenlerin gelir durumu ile tutundurma faaliyetlerinden etkilenme 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Hipotez 8 : 
H0: Seçmenlerin ikamet ettiği belde ile tutundurma faaliyetlerinden etkilenme 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki yoktur. 
H1 : Seçmenlerin ikamet ettiği belde ile tutundurma faaliyetlerinden etkilenme 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki vardır. 
Hipotez 9 : 
HO : Seçmenlerin tutundurma faaliyetlerinden etkilenme düzeyi tutundurma 

faaliyetlerinin çeşitlerine göre farklılık göstermemektedir. 
H1: Seçmenlerin tutundurma faaliyetlerinden etkilenme düzeyi tutundurma 

faaliyetlerinin çeşitlerine göre farklılık göstermektedir. 

Araştırmanın Modeli 
Bu araştırmada, geçmişte yaşanmış ya da halen var olan durumun ortaya 

konmasına çalışılmıştır. Bu paralelde, araştırmanın hazırlanmasında Politik pazarlamada 
tutundurma faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı bir şekilde kaynak taraması yapılmıştır. Yine, 
mevcut durumu ortaya koymak amacıyla anket hazırlanmış ve konuyla ilgili üniversite 
öğrencilerine   anket uygulanmıştır. Elde edilen bulgular, bilgisayar ortamına aktarılarak 
SPSS 12.0 for Windows programı yardımıyla çözümlenerek yorumlanmış ve bu 
doğrultuda öneriler geliştirilmiştir. 

Evren ve Örneklem 
Araştırmanın evren kapsamını Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim 

Fakültesi’nde öğrenim gören ve son seçimlerde oy kullanan öğrenciler oluşturmaktadır.  
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Evren sayısının tümüne ulaşmak zaman ve maliyet kısıtlılıkları sebebiyle mümkün 
olamayacağından örneklem belirleme yöntemine başvurulmuştur. Araştırma örneklem 
sayısının belirlenmesinde kota örneklem yöntemi ile 200 kişiden oluşan örneklem 
belirlenerek bölümler bazında Muhasebe ve Finansman Eğitimi için 40, Büro Yönetimi 
Eğitimi İçin 40, İşletme Eğitimi için 40, Seyahat İşletmeciliği Eğitimi için 40, 
Konaklama İşletmeciliği Eğitimi için 40 olmak üzere toplam 200 anket kağıdı 
dağıtılmıştır. 

Bu araştırmada katlanılabilinir hata oranı, maddi olanaklar ve zaman unsuru da 
dikkate alınarak %5 olarak belirlenmiştir. Bununla birlikte, araştırmalarda yapılan 
çalışmaların bir güven aralığında olması büyük önem arz etmektedir. Araştırmacıların 
tespit ettiği bu aralık ise artı eksi %2,5’dur diğer bir ifadeyle güven aralığı %95’dir. 
Buna bağlı olarak Z değeri ise 1,96’dır. 

Veri Toplama Yöntemi 
Araştırmada veri toplama aracı olarak anket tekniğinden yararlanılmıştır. 9 

bölümden oluşan anketin ilk üç bölümü seçmenlerin demografik özelliklerini ölçmeye 
yönelik olup, cinsiyetleri, gelir durumları ve ikamet ettikleri belde sorulmuştur. 
Dördüncü bölümde herhangi bir partiye üye olup olmadıkları, beşinci bölümde en son 
oy attıkları parti, altıncı bölümde bugün seçim olsa hangi partiye oy atacakları 
belirlenmeye çalışılmıştır. Yedinci bölümde hangi partiye oy vereceklerini ne zaman 
belirledikleri, sekizinci bölümde başarılı bir tutundurma faaliyetinin görüşlerini temsil 
etmeyen bir partiye oy verdirip verdirmeyeceği belirlenmeye çalışılmıştır. Dokuzuncu 
bölüm ise 5’li Likert ölçeğine göre hazırlanmış on yedi yargıdan oluşan bir bölümdür 
Bu bölümde; üç faktör baz alınarak –reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve satış 
geliştirme- üniversiteli seçmenlerin algıları konusundaki görüşlerini boyutlarında 
bazında belirleyebilmek amaçlanmıştır. Bu paralelde tüketicilerin; belirlenen yargılara 
ilişkin katılım derecelerini 5’li Likert ölçeği doğrultusunda ankette verilen “Hiç 
Katılmıyorum”, “Katılmıyorum”, “Ne Katılıyorum Ne Katılmıyorum”,“Katılıyorum, 
“Tamamen Katılıyorum” seçeneklerinden birini seçerek işaretlemeleri istenmiştir. 

Anketin Uygulanması ve Verilerin Toplanması 
Anket 2011 yılının Temmuz ayında Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim 

Fakültesi öğrencilerine son seçimler oy verip vermemelerini öğrenmek koşulu ile yüz 
yüze uygulanmıştır. Çoğaltılıp 200 adet dağıtılan anket formundan 153 tanesi 
değerlendirmeye tabi tutulmuş olup, katılım oranı %77 olarak belirlenmiştir. 

Veri Çözümleme Yöntemi 
Bağımsız örneklemler için tek-faktörlü varyans analizi, tek bir bağımsız değişkene 

ilişkin iki ve daha fazla grubun bağımlı bir değişkene göre ortalamalarının 
karşılaştırılarak, ortalamalar arasındaki farkın belirli bir güven düzeyinde (%95,%99 
gibi) anlamlı (önemli) olup olmadığını test etmek için kullanılan istatistiksel bir 
tekniktir. Varyans analizinde gruplar topluca ele alınarak, aralarında bir fark bulunup 
bulunmadığı konusunda genel bir sonuca varılır. Fakat varyans analizi farkın hangi 
gruplar arasında olduğu sorusuna cevap vermez. Araştırmada seçmenlerin tutundurma 
algılarının demografik özellikler açısından, arasında anlamlı bir farklılığın olup 
olmadığı cinsiyet açısından tek örneklem t-testi ile analiz edilmiş olup diğer demografik 
özellikler açısından farklılıkların belirlenebilmesi için bağımsız örneklemler için tek-
faktörlü varyans analizi (One-Way Anova) yapılarak test edilmiştir. Eğer gruplar 
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arasında farklılık saptanırsa söz konusu farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını test 
etmek için çoklu karşılaştırma yapılması gerekir. Çoklu karşılaştırma için; Tukey, 
Duncan, Benferroni, Dunnet, Scheffe gibi testlerden yararlanılır. Bu araştırmada, 
belirlenen farklılıklar çoklu karşılaştırma yöntemlerinden olan Tukey testi kullanılarak 
analiz edilmeye çalışılmıştır.  

Politik tutundurma ölçeğinin yapı geçerliliği faktör analizi ile test edilmiş ve 
ölçeğin tek ya da çok faktörlü olup olmadığı araştırılmıştır. Faktör analizi sonucunda 
ölçeğin üç faktörlü bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Bu faktörlerde yer alan 
maddelerin ortak özellikleri göz önünde bulundurularak faktörlere isim verilmiştir. 
Buna göre; birinci faktör “Halkla ilişkiler”, ikinci faktör “Reklam”, üçüncü faktör 
“Kişisel satış ve satış geliştirme” biçiminde adlandırılmıştır. Dört faktörlü yapı gösteren 
ölçekte açıklanan toplam varyans % 64.97 olarak hesaplanmıştır. Faktör sayısının 
belirlenmesinde çizgi grafiği, faktör öz değerleri ve açıklanan varyans toplamı dikkate 
alınmıştır. 

Politik Tutundurma Ölçeği’nin birinci faktöründe 5 madde yer almaktadır. 
Ölçeğin bu faktöründeki maddelerin faktör yük değerleri .52 ile .87 arasında değerler 
almıştır. Ölçeğin bu faktörüne ait iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alfa .85 olarak 
bulunmuştur. Ölçeğin ikinci boyutunda 4 madde yer almış ve bu maddelerin faktör yük 
değerleri .63 ile .79 arasında değerler almıştır. Ölçeğin bu faktörüne ait iç tutarlılık 
katsayısı Cronbach Alfa değeri ise .80 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin üçüncü boyutunda 
8 madde yer almış ve bu maddelerin faktör yük değerleri .58 ile .86 arasında 
değişmiştir. Ölçeğin bu faktörüne ait iç tutarlılık katsayısı Cronbach Alfa .91 olarak 
bulunmuştur. Ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri, açıklanan varyans değerleri ve 
Cronbach Alfa iç tutarlık katsayıları Tablo-1’de sunulmuştur. 

Tablo 1 Politik Tutundurma Ölçeği Faktör Analizi Sonuçları 

 Halkla 
ilişkiler Reklam 

Kişisel satış ve 
satış 

geliştirme 

Cronbach's 
Alpha 

Açıklanan 
varyans 

(%) 
S1 .870   

.85 28.84 
S2 .867   

S3 .868   

S4 .708   
S17 .516   
S11  .747  

.80 20.48 
S13  .767  
S14  .785  
S16  .625  
S18   .575 

.91 16.65 S19   .667 
S20   .606 
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S21   .758 
S22   .799 
S23   .872 
S24   .856 
S25   .604 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. ,870 
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square           1433,206 

 

Uygulamayla ilgili yukarıda belirtilen analizler SPSS 12.0 for Windows 
programıyla yapılmış olup, açıklanan söz konusu tüm analizler, amacına uygun olarak 
yorumlanmıştır. 

Araştırma İle İlgili Bulgu Ve Değerlendirmeler 
Tablo 2  Öğrencilerin partinin tutundurma faaliyetlerinden olan Halkla İlişkiler 

alt boyutundan etkilenme düzeylerinin parti üyeliğine ilişkin t testi sonuçları 

 Üyelik N   t p 
Halkla ilişkiler Var 8 3.03 

-.152 .879 
Yok 134 3.08 

Tablo 2  incelendiğinde Öğrencilerin partinin tutundurma faaliyetlerinden olan 
Halkla İlişkiler alt boyutundan etkilenme düzeyleri parti üyesi olup olmamaya göre 
anlamlı fark göstermemektedir (t=-.152, p>.05). Bulunan bu sonuca göre Öğrencilerin 
partinin tutundurma faaliyetlerinden olan Halkla İlişkiler alt boyutundan etkilenme 
düzeyleri herhangi bir siyasi partiye üye olup olmamaya göre değişmemektedir. 

Tablo 3 Partinin tutundurma faaliyetlerinden olan Reklam alt boyutundan 
etkilenme düzeylerinin parti üyeliğine ilişkin t testi sonuçları 

 Üyelik N   t p 
Reklam Var 7 2.68 

-.232 .817 
Yok 132 2.76 

Tablo 3 incelendiğinde Öğrencilerin partinin tutundurma faaliyetlerinden olan 
Reklam alt boyutundan etkilenme düzeyleri parti üyesi olup olmamaya göre anlamlı 
fark göstermemektedir (t=-.232, p>.05). Bulunan bu sonuca göre Öğrencilerin partinin 
tutundurma faaliyetlerinden olan Reklam alt boyutundan etkilenme düzeyleri herhangi 
bir siyasi partiye üye olup olmamaya göre değişmemektedir. 

Tablo 4 Partinin tutundurma faaliyetlerinden olan Kişisel Satış ve Satış Geliştirme 
alt boyutundan etkilenme düzeylerinin parti üyeliğine ilişkin t testi sonuçları 

 Üyelik N   t p 
Kişisel Satış Ve Satış 
Geliştirme 

Var 7 2.66 
1.002 .318 

Yok 133 2.33 
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Tablo 4 incelendiğinde Öğrencilerin partinin tutundurma faaliyetlerinden olan 
Kişisel Satış ve Satış Geliştirme alt boyutundan etkilenme düzeyleri parti üyesi olup 
olmamaya göre anlamlı fark göstermemektedir 

Tablo 5 Tercih Edilen Siyasi Partiye Göre Halkla İlişkiler Alt Boyutundan 
Aldıkları Puanlarına İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

 Parti N   Std. 
Sapma 

F p 

Halkla İlişkiler alt 
boyutu   

A 51 3,0588 ,79829 .571 .635 
B 23 3,2783 ,89796 
C 28 3,1429 ,99011 
D 35 2,9943 ,79629 

Tablo-5 incelendiğinde; öğrencilerin tercih edilen siyasi partiye göre siyasi 
tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Halkla İlişkiler puanları arasındaki farka 
ilişkin F değeri anlamlı bulunmamıştır, F(3-133)=.571, p>.05. Bu bulgu; öğrencilerin 
siyasi tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Halkla İlişkiler puanlarının tercih 
edilen siyasi partiye göre anlamlı bir şekilde değişmediğini göstermektedir.  

Tablo 6 Tercih Edilen Siyasi Partiye Göre Reklam Alt Boyutundan Aldıkları 
Puanlarına İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

 Parti N   Std. 
Sapma 

F p 

Reklam alt boyutu  A 51 2,8021 ,78544 

,457 ,713 B 23 2,6979 ,89679 
C 28 2,9167 1,00480 
D 35 2,6736 ,93124 

Tablo 6 incelendiğinde; öğrencilerin tercih edilen siyasi partiye göre siyasi 
tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Reklam puanları arasındaki farka ilişkin F 
değeri anlamlı bulunmamıştır, F(3-131)=.457, p>.05. Bu bulgu; öğrencilerin siyasi 
tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Reklam puanlarının tercih edilen siyasi 
partiye göre anlamlı bir şekilde değişmediğini göstermektedir.  

Tablo 7 Tercih Edilen Siyasi Partiye Göre Kişisel Satış ve Satış Geliştirme Alt 
Boyutundan Aldıkları Puanlarına İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

 Parti N   Std. 
Sapma 

F p 

Kişisel satış ve Satış 
Geliştirme alt boyutu  

A 51 2,3469 ,81221 

1,098 ,353 B 23 2,3438 ,92391 
C 28 2,5602 ,98387 
D 35 2,1632 ,77852 

Tablo 7 incelendiğinde; öğrencilerin tercih edilen siyasi partiye göre siyasi 
tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Kişisel Satış ve Satış Geliştirme puanları 
arasındaki farka ilişkin F değeri anlamlı bulunmamıştır, F(3-132)=1.098, p>.05. Bu 
bulgu; öğrencilerin siyasi tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Kişisel Satış ve 
Satış Geliştirme puanlarının tercih edilen siyasi partiye göre anlamlı bir şekilde 
değişmediğini göstermektedir.  Hipotez 2’ye ilişkin elde edilen ANOVA testi sonuçları 
dikkate alındığında H0 hipotezi kabul edilmiştir. 
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Tablo 8 Öğrencilerin son seçimde tercih ettikleri siyasi parti ile bugün seçim olsa 
tercih edecekleri siyasi partiye ilişkin çapraz tablo sonuçları 

 Partiler Bugün Seçim Olsa Tercih  
Edilecek Siyasi Parti 

Toplam 
  A 

partisi 
B 

partisi 
C 

partisi Diğer 
Son Seçimde Tercih Edilen 
Siyasi Parti 

A partisi 49 0 0 2 51 
B partisi 0 24 0 0 24 
C partisi 0 2 27 0 29 
Diğer 1 0 2 35 38 

Toplam 50 26 29 37 142 

Tablo 8 incelendiğinde  araştırmaya katılan öğrencilerin son seçimlerde oy 
verdikleri siyasi parti A PARTİSİ olanların 51’inden 49’u bugün seçim olsa yine A 
PARTİSİ’ ye oy vereceğini, öğrencilerin son seçimlerde oy verdikleri siyasi parti B 
PARTİSİ olanların 24’ünden 24’ü bugün seçim olsa yine B PARTİSİ’ ye oy vereceğini, 
öğrencilerin son seçimlerde oy verdikleri siyasi parti C PARTİSİ olanların 29’undan 
27’si bugün seçim olsa yine C PARTİSİ’ ye oy vereceğini ifade etmiştir. (Ki-kare(9)= 
371.233 p<.000). Bu bulgular dikkate alındığında bugün seçim olsa araştırmaya katılan 
öğrencilerin büyük çoğunluğunun son seçimlerde oy verdikleri partiye yine oy 
verecekleri söylenebilir. Hipotez 3’e ilişkin elde edilen Ki-kare testi sonuçları dikkate 
alındığında H0 hipotezi reddedilmiş H1 hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 9 Seçim Kararını Belirleme Zamanına Göre Halkla İlişkiler Alt Boyutundan 
Aldıkları Puanlarına İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

 Seçim Kararını 
Belirleme Zamanı 

N   Std. 
Sapma 

F p 

Halkla 
İlişkiler alt 
boyutu   

Seçim Kampanya 
Çalışmalarından Önce 96 3,0542 ,90913 

1,782 ,172 Seçim Kampanya 
Çalışmalarından Sonra 26 3,3769 ,68895 

Sandık Başında 14 2,9143 ,85831 

Tablo 9 incelendiğinde; öğrencilerin seçim kararını belirleme zamanına göre 
siyasi tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Halkla İlişkiler puanları arasındaki 
farka ilişkin F değeri anlamlı bulunmamıştır, F(2-133)=1.782, p>.05. Bu bulgu; 
öğrencilerin siyasi tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Halkla İlişkiler 
puanlarının seçim kararını belirleme zamanına göre anlamlı bir şekilde değişmediğini 
göstermektedir. 
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Tablo 10 Seçim Kararını Belirleme Zamanına Göre Reklam Alt Boyutundan 
Aldıkları Puanlarına İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

 Seçim Kararını 
Belirleme Zamanı 

N   Std. 
Sapma 

F p 

Reklam alt 
boyutu   

Seçim Kampanya 
Çalışmalarından Önce 96 2,7448 ,93329 

1,195 ,306 Seçim Kampanya 
Çalışmalarından Sonra 26 2,9615 ,73380 

Sandık Başında 11 2,4773 1,00284 

Tablo 10 incelendiğinde; öğrencilerin seçim kararını belirleme zamanına göre 
siyasi tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Reklam puanları arasındaki farka 
ilişkin F değeri anlamlı bulunmamıştır, F(2-130)=1.195, p>.05. Bu bulgu; öğrencilerin 
siyasi tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Reklam puanlarının seçim kararını 
belirleme zamanına göre anlamlı bir şekilde değişmediğini göstermektedir.  

Tablo 11 Seçim Kararını Belirleme Zamanına Göre Kişisel Satış ve Satış 
Geliştirme Alt Boyutundan Aldıkları Puanlarına İlişkin Tek Yönlü ANOVA 

Sonuçları 

 Seçim Kararını 
Belirleme Zamanı 

N Ort Std. 
Sapma 

F p 

Kişisel Satış 
ve Satış 
Geliştirme 
alt boyutu   

Seçim Kampanya 
Çalışmalarından Önce 96 2,3151 ,91497 

,767 ,466 Seçim Kampanya 
Çalışmalarından Sonra 26 2,4904 ,70704 

Sandık Başında 12 2,1250 ,94748 
 

Tablo 11 incelendiğinde; öğrencilerin seçim kararını belirleme zamanına göre 
siyasi tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Kişisel Satış ve Satış Geliştirme 
puanları arasındaki farka ilişkin F değeri anlamlı bulunmamıştır, F(2-131)=.767, p>.05. 
Bu bulgu; öğrencilerin siyasi tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Kişisel Satış 
ve Satış Geliştirme puanlarının seçim kararını belirleme zamanına göre anlamlı bir 
şekilde değişmediğini göstermektedir. 

Hipotez 4’e ilişkin elde edilen ANOVA testi sonuçları dikkate alındığında H0 
hipotezi kabul edilmiştir. 

Tablo 12 Başarılı Bir Kampanya Çalışması Görüşleri Tam Olarak Yansıtmayan 
Bir Partiye Oy Verir Misiniz? Sorusuna İlişkin Frekans Tablosu 

 
 F % 
Evet 18 12 
Hayır 132 88 
Toplam 150 100 
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Tablo 13 Öğrencilerin Partinin Tutundurma Faaliyetlerinden Olan Halkla İlişkiler 

Alt Boyutundan Etkilenme Düzeylerinin Cinsiyete İlişkin t Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N   t p 
Halkla ilişkiler Erkek 74 2.99 

-1.295 .197 
Kadın 69 3.17 

 
Tablo 13 incelendiğinde Öğrencilerin partinin tutundurma faaliyetlerinden olan 

Halkla İlişkiler alt boyutundan etkilenme düzeyleri cinsiyete göre anlamlı fark 
göstermemektedir (t=--1.295, p>.05). Bulunan bu sonuca göre Öğrencilerin partinin 
tutundurma faaliyetlerinden olan Halkla İlişkiler alt boyutundan etkilenme düzeyleri 
cinsiyeti kadın ve erkek olmaya göre değişmemektedir. 

Tablo 14 Öğrencilerin Partinin Tutundurma Faaliyetlerinden Olan Reklam Alt 
Boyutundan Etkilenme Düzeylerinin Cinsiyete İlişkin t Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N   t p 
Reklam Erkek 71 2.86 

1.184 .238 
Kadın 69 2.67 

Tablo 14 incelendiğinde öğrencilerin partinin tutundurma faaliyetlerinden olan 
reklam alt boyutundan etkilenme düzeyleri cinsiyete göre anlamlı fark 
göstermemektedir (t=1.184, p>.05). Bulunan bu sonuca göre Öğrencilerin partinin 
tutundurma faaliyetlerinden olan Reklam alt boyutundan etkilenme düzeyleri cinsiyeti 
kadın ve erkek olmaya göre değişmemektedir. 

Tablo 15 Öğrencilerin Partinin Tutundurma Faaliyetlerinden Olan Kişisel Satış 
Ve Satış Geliştirme Alt Boyutundan Etkilenme Düzeylerinin Cinsiyete İlişkin t 

Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N   t p 
Kişisel Satış Ve Satış 
Geliştirme 

Erkek 71 2.35 
.150 .881 

Kadın 70 2.33 
 

Tablo 15 incelendiğinde Öğrencilerin partinin tutundurma faaliyetlerinden olan 
Kişisel Satış Ve Satış Geliştirme alt boyutundan etkilenme düzeyleri cinsiyete göre 
anlamlı fark göstermemektedir (t=.150, p>.05). Bulunan bu sonuca göre Öğrencilerin 
partinin tutundurma faaliyetlerinden olan Kişisel Satış Ve Satış Geliştirme alt 
boyutundan etkilenme düzeyleri cinsiyeti kadın ve erkek olmaya göre değişmemektedir. 

Hipotez 6’ya ilişkin elde edilen t testi sonuçları dikkate alındığında H0 hipotezi 
kabul edilmiştir.  
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Tablo 16 Gelir Duruma Göre Halkla İlişkiler Alt Boyutundan Aldıkları 
Puanlarına İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

 Gelir durumu N   Std. 
Sapma 

F p 

Halkla 
İlişkiler 
alt 
boyutu   

600 TL’den az 28 3,1071 ,78784 

1,627 ,171 
601-1000 TL 46 3,1739 ,86370 
1001-2000 TL 51 2,8588 ,94004 
2001-3000 TL 10 3,5200 ,68118 
3001 TL ve Üzeri 4 3,2000 ,86410 

Tablo 16 incelendiğinde; öğrencilerin maddi durumuna göre siyasi tutundurma 
ölçeğinin alt boyutlarından olan Halkla İlişkiler puanları arasındaki farka ilişkin F 
değeri anlamlı bulunmamıştır, F(4-134)=1.627, p>.05. Bu bulgu; öğrencilerin siyasi 
tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Halkla İlişkiler puanlarının maddi duruma 
göre anlamlı bir şekilde değişmediğini göstermektedir.  

Tablo 17 Gelir Duruma Göre Reklam Alt Boyutundan Aldıkları Puanlarına İlişkin 
Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

 Gelir durumu N   Std. 
Sapma 

F p 

Reklam 
alt 
boyutu   

600 TL’den az 25 2,8400 ,73909 

1,308 ,270 
601-1000 TL 45 2,8667 ,81638 
1001-2000 TL 51 2,6422 ,99027 
2001-3000 TL 10 2,5750 ,81692 
3001 TL ve Üzeri 5 3,4500 1,02164 

Tablo 17  incelendiğinde; öğrencilerin maddi durumuna göre siyasi tutundurma 
ölçeğinin alt boyutlarından olan Reklam puanları arasındaki farka ilişkin F değeri 
anlamlı bulunmamıştır, F(4-131)=1.308, p>.05. Bu bulgu; öğrencilerin siyasi 
tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Reklam puanlarının maddi duruma göre 
anlamlı bir şekilde değişmediğini göstermektedir. 

Tablo 18 Gelir Duruma Göre Kişisel Satış ve Satış Geliştirme Alt Boyutundan 
Aldıkları Puanlarına İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

 

 Gelir durumu N   Std. 
Sapma 

F p 

Kişisel 
Satış ve 
Satış 
Geliştirme 
alt boyutu   

600 TL’den az 26 2,2885 ,79669 

,533 ,712 
601-1000 TL 45 2,4500 ,88404 
1001-2000 TL 51 2,2475 ,90467 
2001-3000 TL 10 2,5250 ,73314 
3001 TL ve Üzeri 5 2,5500 ,76342 

Tablo 18 incelendiğinde; öğrencilerin maddi durumuna göre siyasi tutundurma 
ölçeğinin alt boyutlarından olan Kişisel Satış ve Satış Geliştirme puanları arasındaki 
farka ilişkin F değeri anlamlı bulunmamıştır, F(4-132)=.533, p>.05. Bu bulgu; 
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öğrencilerin siyasi tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Kişisel Satış ve Satış 
Geliştirme puanlarının maddi duruma göre anlamlı bir şekilde değişmediğini 
göstermektedir. 

Hipotez 7’ye ilişkin elde edilen ANOVA testi sonuçları dikkate alındığında H0 
hipotezi kabul edilmiştir.  

Tablo 19 İkamet Edilen Yere Göre Halkla İlişkiler Alt Boyutundan Aldıkları 
Puanlarına İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

 İkamet yeri N   Std. 
Sapma 

F p 

Halkla 
İlişkiler  
alt boyutu  

Köy 26 2,9769 ,84157 

3,795 ,012 Kasaba 6 3,0333 ,63770 
İlçe/Kaza 35 3,4914 ,79903 
Şehir 75 2,9200 ,87857 

Tablo 19 incelendiğinde; öğrencilerin ikamet ettikleri yere göre siyasi 
tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Halkla İlişkiler puanları arasındaki farka 
ilişkin F değeri anlamlı bulunmuştur, F(3-138)=3.795, p<.05. Bu bulgu; öğrencilerin 
siyasi tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Halkla İlişkiler puanlarının ikamet 
edilen yere göre anlamlı bir şekilde değiştiğini göstermektedir. 

Yapılan Tukey testi sonuçlarına göre farkın ilçe/kaza da yaşayan öğrenciler ile 
şehirde yaşayan öğrencilerin Halkla İlişkiler puan ortalamaları arasında olduğu 
görülmektedir (.5714, p<.05). Yani ikamet edilen yer ilçe/kaza olan öğrencilerin Halkla 
İlişkiler puan ortalamalarının ikamet edilen yer şehir olan öğrencilerin puan 
ortalamalarından farkı istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.  

Tablo 20 İkamet Edilen Yere Göre Reklam Alt Boyutundan Aldıkları Puanlarına 
İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

 İkamet yeri N   Std. 
Sapma 

F p 

Reklam 
alt 
boyutu   

Köy 23 2,9674 ,78445 

1,236 ,299 Kasaba 6 2,8750 ,51841 
İlçe/Kaza 35 2,8786 ,97085 
Şehir 75 2,6233 ,90641 

 
Tablo 20 incelendiğinde; öğrencilerin ikamet ettikleri yere göre siyasi 

tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Reklam puanları arasındaki farka ilişkin F 
değeri anlamlı bulunmamıştır, F(3-135)=1.236, p>.05. Bu bulgu; öğrencilerin siyasi 
tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Reklam puanlarının ikamet edilen yere 
göre anlamlı bir şekilde değişmediğini göstermektedir. 
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Tablo 21 İkamet Edilen Yere Göre Kişisel Satış ve Satış Geliştirme Alt 
Boyutundan Aldıkları Puanlarına İlişkin Tek Yönlü ANOVA Sonuçları 

 İkamet yeri N   Std. 
Sapma 

F p 

Kişisel 
Satış ve 
Satış 
Geliştirme 
alt boyutu   

Köy 23 2,6902 ,69686 

2,489 ,063 
Kasaba 6 1,8958 ,82317 
İlçe/Kaza 35 2,4357 1,06212 
Şehir 76 2,2204 ,78418 

Tablo 21 incelendiğinde; öğrencilerin ikamet ettikleri yere göre siyasi 
tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Kişisel Satış ve Satış Geliştirme puanları 
arasındaki farka ilişkin F değeri anlamlı bulunmamıştır, F(3-136)=2.489, p>.05. Bu 
bulgu; öğrencilerin siyasi tutundurma ölçeğinin alt boyutlarından olan Kişisel Satış ve 
Satış Geliştirme puanlarının ikamet edilen yere göre anlamlı bir şekilde değişmediğini 
göstermektedir. 

Hipotez 8’e ilişkin elde edilen ANOVA testi sonuçları dikkate alındığında 
Halkla İlişkiler alt boyutuna ilişkin H0 hipotezi reddedilmiş H1 hipotezi kabul 
edilmiştir. Bununla birlikte Reklam ve Kişisel Satış ve Satış Geliştirme alt boyutlarına 
ilişkin H0 hipotezleri kabul edilmiştir. 

Tablo 22 Seçmenlerin Tutundurma Karması Elemanlarından Etkilenme Düzeyine 
İlişkin Tablo 

             Tutundurma 
Karması Elemanları 

  

Halkla ilişkiler  3,0769 
Reklam  2,7571 
Kişisel Satış ve Satış 
Geliştirme 

2,3378 

Tablo 22’ de görüldüğü üzere seçmenlerin tutundurma karması elemanlarından 
etkilenme düzeyleri birbirinden farklılık göstermiş, üniversite öğrencilerinin en fazla 
partilerin halkla ilişkiler faaliyetlerinden etkilendiği görülmüştür. 

Sonuç ve Tartışma 
Pazarlamada olduğu gibi politik pazarlamada da rekabet üstünlüğü kazanmak için 

pazarlama karması kararlarına –ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma- başvurulmaktadır. 
Politik pazarlama karmasında önemli bir unsur olan tutundurma karması kararları 
özellikle seçim dönemlerinde seçim kampanyaları olarak seçmenlerin karşısına 
çıkmaktadır. Ancak sürekli değişen seçmen istek ve ihtiyaçları tutundurma 
faaliyetlerinden etkilenme düzeyini de değiştirmiştir. Seçmenler klasik kampanyalardan 
etkilenmez bir hal alıp, bu kampanyaları boş vaat ya da geçici tatmin olarak görmekte 
ve bu faaliyetlere inanmamakta, bu faaliyetler onun oy verme kararını 
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değiştirememektedir.  bu doğrultuda siyasi partilerin yeni tutundurma stratejilerine 
ihtiyaçlarının olduğu yadsınılamayacak bir olgudur.  

Çalışma kapsamında önde çıkan sonuçlarda, birçok üniversite öğrencisinin parti 
üyeliğinin olmadığı gözlenmiş , parti üyeliği olmayan bu seçmenlerin parti ile ilgili 
bilgilendirilmesi yalnızca tutundurma araçlarına kalmıştır. Tercih edilen siyasi parti yine 
üniversiteli seçmenlerin partilerin tutundurma faaliyetlerinden etkilenme düzeyini 
etkilemediği gözlemlenen sonuçlar arasındadır. Ancak tercih edilen siyasi parti bir 
sonraki seçimlerde muhtemelen tercih edilecek siyasi parti tercihini etkilediği 
görülmüştür. 

Seçmenlerin seçim kararını belirleme zaman ile tutundurma faaliyetlerinden 
reklam, halkla ilişkiler, kişisel satış ve satış geliştirme boyutlarından etkilenme 
düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldığında bir çok seçmenin seçim kampanyalarından 
önce oy verecekleri partiye karar verdiği görülmüştür. Üniversiteli seçmenlere başarılı 
bir kampanyası ile görüşlerini tam olarak yansıtmayan bir partiye oy verip 
vermeyecekleri sorulduğunda evet diyen kişi oranı yalnızca %12’dir ki bu oran çok 
düşük olmakta, pazarlamada tutundurmanın temel işlevini yerine getirememektedir.  
Seçmenlerin cinsiyeti ile tutundurma faaliyetlerinden etkilenme düzeyleri arasındaki 
ilişkiye bakıldığında seçmenin sahip olduğu cinsiyetin seçmenin tutundurma algısını 
etkilemediği görülmektedir.  Seçmenlerin gelir durumu ile tutundurma faaliyetlerinden 
etkilenme düzeyleri arasındaki ilişkiye bakıldığında seçmenin gelir durumunun 
seçmenin tutundurma algısını etkilemediği görülmektedir.  Seçmenlerin ikamet ettikleri 
belde ile  tutundurma faaliyetlerinden etkilenme düzeyleri arasındaki ilişkiye 
bakıldığında ise ikamet edilen belde yalnızca seçmenlerin halkla ilişkiler 
faaliyetlerinden etkilenme düzeyini etkilediği diğer değişkenleri –reklam, kişisel satış ve 
satış geliştirme- faaliyetlerini etkilemediği görülmüştür. 

Son olarak tutundurma karması elemanlarından –reklam, halkla ilişkiler, kişisel 
satış ve satış geliştirme- seçmenlerin etkilenme düzeyine bakıldığında seçmenlerin en 
fazla patilerin yapmış olduğu halkla ilişkiler faaliyetlerinden, ikinci olarak 
reklamlarından son olarak kişisel satış ve satış geliştirme faaliyetlerinden etkilendiği 
görülmektedir. Politik dünyanın varoluşuyla birlikte ortaya çıkan kişisel satış ve satış 
geliştirme faaliyetleri söz gelimi mitingler, ev ve işyeri ziyaretleri, telefon görüşmeleri, 
seçmenlere yapılan maddi yardımlar ve dağıtılan eşantiyonlar artık kendini yeni 
tutundurma stratejilerine bırakması gerektiği çalışmamız kapsamında çıkan bir sonuçtur. 
Bunun yerine kamuoyunun yer alan seçim anketleri sonuçları, yazılı ve görsel basından 
partiyle ile ilgili çıkan haberler seçmen kararlarını daha fazla etkilemektedir. 

Politik tutundurma araçlarının daha etkin kullanılması ve revizyonu ile politik 
pazarlama faaliyetlerinin daha başarılı olacağı hususu siyasi partilerin önemsemesi 
gereken en temel nokta olarak çalışmamız kapsamında görülmektedir. 
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Introdaction 
In the world with intense competition, marketing that main-aimed as being 

stronger in markets, has a massive importance. Political parties determine the marketing 
strategies about affecting electors, who have customer property. What, when and how 
do they want? After they can meet these wantings, needs and can subordinate other 
parties. Promotion activities also can be defined as election drive, is an mix of 
marketing. It is upon impressing and affecting customer properitied electors and their 
decides. But as the seen changing of electors' wantings also in politic marketing, kinds 
and variations of promotion activities, especially in our technological age are more 
important than classic promotions.  

Methodology 
With this paper inquiry work that consists of 9 parts also  has done to know 

about how the university students are affected and which promotion activities affect the 
students more. İnquiry appliers are students in University of Gazi, Faculity of Trade and 
Tourism Education. In the inquiry, questioned to students that students' gender, 
incomes, the place they live, their enroling in political parties, being affected by 
promotion activities, if they are affected, by which promotion activity and how much 
they are affected, advertsement, public relations,personal marketing and marketing 
development. After performing the questionnaire application the questionnaires were 
digitized and coded via SPSS 12.0 program and tried to obtain data. Among the 
statistical methods; percentage, frequency distribution, chi-square and anova test, tukey 
test analysis methods were used for the Analysis of the data obtained by questionnaires. 

Findings and Conclusions 
Working under the leading of the results, many university students observed that 

the party membership, party membership party with these non-voters were informed 
about the only means of promotion. Voters preferred political party, college parties, 
promotional activities also affect the level of interference between the observed results. 
However, a preferred political party, political party preference shown to affect the next 
election is probably to be preferred. 
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When determining the selection decision by voters advertising promotion 
activities, public relations, personal selling and sales levels that affect the development 
dimensions of the relationship between the election campaigns of many voters to vote 
for the party before the judgment was given. Not fully reflect the views of the electorate 
college with a successful campaign to vote for a party who says yes when asked 
whether the scripted rate is only 12%, this ratio becomes too low, Marketing, Promotion 
unable to carry out its main function. Regarding the relationship between the level of 
promotion activities as voters to choose the gender of its effect on the perception of 
gender promotion is to choose. Promotion activities with income levels that affect 
voters' The relationship between the income state voters are choosing not affect the 
perception of promotion. Town in which they reside with the promotional activities of 
the electorate Regarding the relationship between exposure levels, only the voters of the 
town of residence of the other variables affect the level of influence of public relations 
activities-advertising, personal selling and sales promotion-activity was not affected by. 

Finally, the elements of promotion mix-advertising, public relations, personal 
selling and sales promotion-looking voters more than the voters of their level of public 
relations activities of his paws, and secondly as advertising, personal selling and sales 
promotion activities last seen to be affected. The existence of the political world, for 
example in the personal selling and sales development activities, meetings, home and 
office visits, phone calls, financial support, and distributed to voters accessories that are 
now within the scope of self-study is a result of the new promotion strategies should 
stop. Instead, the results of public opinion surveys in the selection of the written and 
visual media from the news about the party more influence voters' decisions. 

How ever have been seen in the more important findings as the results, 
university students aren't affected much by the promotion activities of political parties, 
and also features that they dont impress the promotion affacting level, and much of 
them already elected a political party that decided before. In the case of these, 
promotion activities that has an importance in marketing cant be used effective by 
political parties, and it is necessary that finding out what university students want and 
what their needs are. 

 

 


