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Öz 

Rakiplerin artması yeni bazı stratejilerin uygulanmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu rekabet 
stratejilerinin başında ise marka gelmektedir. Çünkü güçlü markaya sahip olmak ile rekabette 
etkili olunabilmektedir. Güçlü marka ise tüketici tarafından tercih edilme ve bunun sürekli 
olması ile yakından ilgilidir. Tüketici kendinden bazı özellikler bulduğu markayı daha fazla 
tercih edebilmektedir. Tüketicinin kendisine benzer özellikleri öğrenebilmek için kullanılan 
yöntemlerden biride marka kişiliğidir. Marka kişiliği, işletmenin sahip olduğu markanın dışa 
dönük yüzü olarak insana ait karakter özellikleri ile markanın ilişkilendirilmesidir. Ayrıca 
markanın sadece kişilik özelliklerini oluşturmak rekabet için yeterli olmamakta markanın 
olumlu imaja sahip olması da gerekmektedir. Olumlu imaj ise işletmeye uluslararası marka 
olma yolunda yardımcı olabilmektedir. Bu çalışmada markanın sahip olması gereken kişilik 
özelliğinin marka imajı üzerindeki rolünü belirlenmek amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 
öncelikle markanın kişilik özellikleri tespit edilip marka imajı ile arasındaki ilişkiler 
incelenmiştir.  
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Abstract 

The increase of competitors makes it necessary to implement some new strategies. The brand is 
one of the strategies of this competition. Because having a strong brand can be effective in the 
competition. The strong brand is closely related to the preference and persistence of the 
consumer. Some of the features of the consumer self-preferred brand more. One of the methods 
used to learn the characteristics similar to the consumer itself is the brand personality. Brand 
personality is the relation of the brand with the character traits of the brand as the outward 
facing of the brand. In addition, creating the personality characteristics of the brand is not 
sufficient to compete with the brand should have a positive image. The positive image can help 
the company to become an international brand. In this study, it is aimed to determine the role of 
the personality trait that the brand must have on brand image. For this purpose, the personality 
traits of the brand were determined and the relations between the brand image and the brand 
image were examined.   
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GİRİŞ 

Hızla değişen günümüz pazar koşulları, tüketicinin sürekli olarak yeni istek ve ihtiyacının 
ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Tüketiciden gelen bu yeni istek ve ihtiyaçlar işletme için yeni 
pazar koşullarına ayak uydurmasında itici güç olmakta ve bu durum rekabetin şartlarını her 
geçen gün zorlaştırmaktadır. Bu zor rekabet koşullarında ise işletme mevcut tüketicisini 
koruyup farklı ürünler satmak için ve yeni rekabet yöntemleri geliştirmek zorunda 
kalmaktadır.   

Yoğun rekabet ve teknolojik gelişmeler her geçen gün ürün özelliklerinin birbirine benzemesine 
yol açmaktadır. Bu nedenle işletmelerde bu kadar çok benzerliğin ve ikame ürünün pazarda 
olmasından dolayı ürün özellikleri dışında tüketicinin dikkatini çekebilecek yeni yöntem 
arayışına girmektedirler. Bu arayışlar sonucunda yeni rekabet aracı olarak marka önem 
kazanmaya başlamıştır. Marka, işletmenin sahip olduğu ürünlerin rakip ürünlerden 
farklılaşmasına ve yasal olarak koruma altına alma aracı olarak başvurulan önemli bir araçtır. 

Marka önemli bir rekabet aracı olmasına rağmen şayet tüketici tarafından tercih edilmezse bir 
anlam ifade etmemektedir. Markanın tercih edilebilmesini sağlamak amacıyla çeşitli yöntemler 
geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden öne çıkanlardan biri de markaya insani kişilik özelliklerinin 
yüklenmesiyle oluşturulan marka kişiliği kavramıdır. Marka kişiliği, insani kişilik özelliklerinin 
yanında cinsiyet, yaş, ırk ve sosyal statü gibi demografik özellikleri ve ilgi alanları, aktiviteler 
ve alışkanlıklar gibi yaşam tarzı özelliklerini de kapsamaktadır. Tüketici kendi kişilik 
özelliklerine yakın bulduğu markayı tercih etmekte ve daha fazla satın almaya istekli 
olmaktadır. Bu nedenle markanın kişiselleştirilmesi, marka ile tüketici arasında iletişim 
kurulmasında etkili bir rol oynamakta ve markanın rakiplerine göre tercih edilmesini 
kolaylaştırmaktadır. 

Bu araştırmada öncelikle marka ve marka kişiliği hakkında teorik bilgilere yer verilmiştir. Daha 
sonra marka kişilik özellikleri ile marka imajı arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla 
uygulanan anket çalışmasından elde edilen verilere yer verilmiştir. Marka kişilik özelliklerinin 
tespit edilmesinde Aaker (1997) tarafından hazırlanan 42 ifadelik ölçek kullanılmıştır. Marka 
imajı ise bilişsel, duygusal ve duyusal olmak üzere üç boyutlu olarak ölçülmüştür. Veriler; 
açımlayıcı faktör analizi, doğrulayıcı faktör analizi ve kanonik korelasyon ile incelenmiştir. 
Açımlayıcı faktör analizi sonucunda samimiyet, coşku, ustalık, aktif, güven ve sertlik olmak 
üzere 6 kişilik özelliği tespit edilmiş ve bu kişilik özelliklerinin ise marka imajı ile ilişkili olduğu 
görülmüştür. 

 

TEORİK ÇERÇEVE 

Kişilik, bireye özgü ve belirgin özelliklerin manevi ve ruhsal nitelikler ile bütünü diğer bir 
ifadeyle bireyin şahsiyeti olarak tanımlanabilir (Liao vd., 2017: 2). Marka ise, ürünü tanıtmak ve 
rakiplerden ayırmak için farklılığını ortaya çıkaracak işaret, sembol, logo ve isim anlamına 
gelmektedir (Sheng vd., 2012: 140). Markaya insana ait karekteristik özelliklerin yansıtılması 
olarak tanımlanan (Aaker, 1997: 347) marka kişiliğinin esasını eğer marka birey olsaydı nasıl bir 
kişiliğe sahip olurdu oluşturmaktadır. Markaya insani özelliklerin verilmesi ile tüketicinin 
kendi kişilik özelliklerini yansıtan ürünleri tercih etmesi ve bu yolla rakiplerinden farklılaşması 
amaçlanmaktadır (Sung vd., 2010: 7).      

Marka kişiliği, marka ile ilişkilendirilen insani özelliklerin birleşimidir. Bunlar cinsiyet, yaş, 
sosyal sınıf, ekonomik durum, eğitim durumu gibi demografik özellikler ile duygusallık, 
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kendini gerçekleştirme, cesaret gibi özelliklerin birleşimini kapsamaktadır (Aaker, 1996: 122). 
Kısacası marka kişiliği, işletmenin sahip olduğu markanın dışa dönük yüzü olarak tanımlanıp 
insana ait karakter özellikleri ile markanın ilişkilendirilmesidir. Bir diğer ifade ile marka kişiliği, 
markalara uyarlanabilen insana ilişkin kişilik özellikleri topluluğudur (Milas vd., 2007: 622). 
Marka kişiliği, tüketicinin kendisini değişik şekillerde anlatıp ifade etmesi ve farklı olduğunu 
göstermesine yardımcı olan bir araç olarak görüldüğü için kavram ortaya çıktığı andan itibaren 
gerek akademik gerekse işletmelerin dikkatini çeken konulardan biri olmuştur (Escalas vd., 
2005: 378).  

Günümüzde marka kişiliği, bireyin kişilik özellikleri gibi incelenmektedir. Çünkü marka, sahip 
olduğu kişilik özellikleri ile tüketicinin dikkatini çekerek duygusal ve mantıksal bağ 
kurulmasını sağlamaktadır (Batra vd., 2010: 337). Tüketici tercih ettiği markaya kişilik 
özelliklerini aktarmakta veya markada kendine ait kişilik özelliklerini bulup 
etkilenebilmektedir. Bu yüzden işletmeler markalarına güvenilir, samimi, maceracı, dürüst, 
heyecanlı gibi insan özellikleri eklemeyi tercih etmektedir (Chen vd., 2010: 310). Ancak marka 
kişiliğinin oluşması insana benzer şekilde zamanla olmaktadır. Bu oluşumun zaman almasının 
sebebi olarak, pazardaki rakip markalar ile çeşitli özellikler bakımından karşılaştırılıp 
benzerliklerin olmasıdır (Buil vd., 2013: 117).  

Temelde marka ve insan kişilikleri birbirine benzemesine rağmen kişiliğin oluşturulmasında 
farklı yöntemler kullanılmaktadır. Bireyin kişiliği, fiziksel özellikleri, benliği, tavırları ve 
inançları ile şekillenirken markanın kişiliği ise doğrudan veya dolaylı olarak kurulan bağ ile 
sağlanmaktadır (Dolatabadi vd., 2012: 296). Ayrıca marka kişiliği; işletme yönetici ve çalışanları 
ile ilişkilendirilmekte ve buna ek olarak tüketicinin kişilik özellikleri; ürün/hizmet ile ilgili 
durumlar, marka ismi, logosu, sembolü, tanıtma biçimi, fiyatı, dağıtım kanalı aracılığıyla marka 
ile dolaylı yoldan ilişkilendirilmektedir (Emari vd., 2012: 5697). Marka kişiliğinin cinsiyet, yaş, 
sınıf gibi insana ait özellikleri içerdiği konusunu da tartışılmaktadır. Kişilik karakteristikleri 
olan bu demografik özellikler de marka kullanıcıları ve çalışanları aracılığıyla marka ile 
doğrudan ilişkili olarak gösterilirken bu özelliklerin marka bileşenleri aracılıyla markayı dolaylı 
olarak etkilediği belirtilmektedir (He vd., 2012: 650).  

Ouwersloot vd. (2001), benlik, davranış, tavır, inanç gibi boyutların marka kişiliği içerisinde 
olduğunu ancak yaş, cinsiyet gibi özelliklerin yer almadığını belirtmektedirler. Çünkü bu 
demografik özellikler görülebilmekte ve kolay anlaşılabilmektedir. Ancak marka kişiliği 
boyutları markanın demografik özelliklerini içermektedir. Bunun sebebi markaya ait 
demografik özelliklerin bir marka için en belirgin kişilik özellikleri olarak görülmesidir. Ayrıca 
markanın yaşı, cinsiyeti gibi özellikler insanlardaki gibi kolay görülebilir ve seçilebilir değildir 
(Ouwersloot vd., 2001: 9-10). 

Keller, marka kişiliğini insani bazı özelliklerin marka ile ilişkilendirilmesi olarak açıklamaktadır 
(Keller, 1993: 4). Ayrıca bu insani özelliklerin marka ile benzeştirilip markaya bir kişilik 
kazandırılması tüketicinin de ilgisini çekmektedir (Ahmad vd., 2015: 39). Ancak burada insan 
ve marka kişiliği benzer şekilde kavramsallaştırılmasına rağmen onları birbirinden ayırmada 
karşılaşılan sorun ortaya çıkmaktadır. İnsanın kişilik özellikleri; temel davranışları, fiziksel 
özellikleri, tavırları ve inançlardan oluşurken marka kişiliği özellikleri tüketicinin marka ile 
kurduğu doğrudan veya dolaylı bağ ile oluşup şekillenmektedir (Aaker, 1997: 348). Ürün 
kişiliği ile marka kişiliği arasında da göze çarpan bir farklılık vardır. Ürün kişiliği ürünün 
çeşitliliğine özgüdür, doğrudan ürünün kendisi ile ilgilidir ve marka kişiliğinden daha az 
soyuttur (Govers vd., 2005: 190). 

Marka kişiliği farklı yazarlar tarafından değişik bakış açılarında ele alınıp incelenmiştir. İlk 
bakış açısı reklam odaklıdır. Buna göre marka kimliğinin inşa edilmesinde marka kişiliği 
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önemli olmaktadır. Bu yüzden reklam kampanyalarında markaya bazı insana ait özellikler 
yüklenmekte ve kampanya bu eksen üzerinde yürütülmektedir (Ragavendran vd., 2009, s.34). 
İkincisi tüketicinin bakış açısından yapılan değerlendirmedir. Buna göre marka kişiliği; 
zihindeki tutumların, tüketicinin algıları gibi marka imajının bileşenleri olarak görülür. 
Tüketici, marka kişiliğini markadan edindiği deneyime ve markanın kendine hissettirdiği 
duygular ile değerlendirir (Sarker vd., 2013: 13). Üçüncü değerlendirme ise marka yöneticisinin 
marka kişiliğini; marka ve ürün stratejileri veya marka kimliği içinde değerlendirmesidir. 
Marka kişilik özellikleri doğrudan marka ya da insanla ilişkilendirilen özelliklerinden 
türetilirken, dolaylı olarak da ürün ile ilişkili olan marka ismi, logosu, iletişim şekli, fiyat ve 
dağıtımla ilişkilendirilmektedir (Ismail vd., 2012: 388). 

Marka kişiliği, tüketicinin marka hakkında ne hissettiği değil marka ile ilgili düşüncesini ve 
markanın işlevini yansıtmaktadır. Tüketici genellikle markaya kişilik özelliklerini yansıtır ve 
marka kişilik boyutlarını da tipik insan kişilik boyutlarının yansıması olarak algılar. Dolayısıyla 
marka kişiliğinin markayı etkileyen insan kişilik boyutlarının genişletilmiş hali olarak 
açıklanmaktadır (Aaker, 1997: 349). Kişiliği ölçmenin ve kavramsallaştırmanın bir yolu olan 
özellik yaklaşımında kişiliğin bir özellikler bütününden oluştuğu ve bu özelliklerin kalıcı, 
diğerlerinden farklı ve açıkça görülebilir olduğu ifade edilmektedir. Kişilik özellikleri; bireyin 
davranışı, görünüşü, tutumu, inançları ve demografik özellikleri gibi çok boyutlu faktörler 
tarafından belirlenmektedir. Araştırmacılar özellik teorisini beş sabit kişilik boyutuna 
dayandırmakta ve bu kişilik boyutlarını “Büyük Beş (Big Five)” olarak adlandırmaktadırlar. Beş 
büyük kişilik boyutu “dışa dönüklük/İçe dönüklük, uyumluluk, bilinçlilik, duygusal istikrar ve 
kültür” olarak belirtilmektedir (Ouwersloot vd., 2001: 9). 

Marka kişiliği bir markaya çeşitli yönlerden yardımcı olabilmektedir. Bu bağlamda, marka 
kişiliği, tüketicinin kendi kişiliğini ifade etmesi için araç olabilmekte ve tüketicinin marka ile 
ilişkisini (kişiler arası ilişkiler örnek alınarak yaratılmış olan ilişkiyi) ortaya koyup ürün 
özelliklerini ve işlevsel faydayı etkili bir şekilde temsil edilmesine yönelik ipuçları 
verebilmektedir. Marka kişiliğinin önemli bir yönü de çoğunlukla sürdürülebilir bir farklılaşma 
sağlamasıdır. Kişiliğe sahip markalar onu geliştirmeye ve marka kimliğini öne çıkarmaya 
çalışmaktadır. Kişiliği olmayan markalar çoğunlukla savunmasız ve saldırıya açık olmaktadır 
(Aaker, 1996: 174).  

Marka kişiliğinin markaya ayırt edici özellik kazandırması onun öne çıkan özellikleri 
arasındadır. Markanın ayırt ediciliği o markanın kişiliğinde yatmaktadır. Tüketici karar verme 
sürecinde markanın kişiliğine bakıp karar vermekte ve özellikle kendi kişiliği ile benzer özellik 
gösteren markaları tercih etmektedir. Bireyin algılaması markanın kişiliğinden etkilenmekte ve 
bu algi olumlu ise o markanın özellikleri daha etkileyici bulunmaktadır (Lin, 2010: 11). 

Marka kişiliği, tüketicinin ürünle kişisel benzerliğinin artması ve sonucunda kendisinin ürünle 
özdeşleştirmesini sağlamaktadır. Aaker (1997) yaptığı çalışmada marka kişiliğini beş boyuta 
ayırmıştır. Bu boyutlar ve boyutların altında yer alan değişkenler Tablo 1’de sunulmuştur. 
Tablo 1’de sunulan marka kişiliği ölçeğinin oluşturmak için Aaker 60 Amerikan markasını 
incelemiş ve elde ettiği sonuçlar ışığında marka kişiliğini beş ana faktör altında toplamıştır. 
Aaker’ın güvenilir ve geçerli 42 özellikten oluşan marka kişiliği ölçeği oluşturarak, beş marka 
boyutunun yapılandırması ve ölçülmesinde kullanılmasını sağlamıştır. Aaker marka kişiliği 
ölçeğini oluştururken kadın, erkek, genç ve yaşlı örneklemlerin her biri için ayrı ayrı inceleme 
yapmıştır. Ayrıca bu boyutlar ortaya çıkarılırken çok fazla marka ve farklı ürün gruplarında 
ölçeği test etmiştir. Ancak ölçeğin bu kadar fazla örnekleme ve markaya uygulanması ölçeğin 
genelleştirilmesi konusunu gündeme getirmiştir. Bazı eleştirilere rağmen 1997 yılından sonra 
yapılan çalışmalarda Aaker’ın ölçeği büyük çoğunlukla marka kişiliğini ölçmek için 
kullanılmaktadır (Sophonsiri vd., 2009: 14). 
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Tablo 1. Aaker’ın Marka Kişiliği Ölçeği ve Alt Boyutları  
Samimiyet 
Gerçekçi; aileye yönelik, küçük kasabalı, uygun fiyatlı, mavi yakalı, tamamen 
amerikan 
Dürüst; samimi, gerçek, ahlaklı, düşünceli, şefkatli 
Ahlaklı; orijinal, eşsiz, yaşlanmayan, klasik, eski moda 
Neşeli, duygusal, arkadaş canlısı, sıcakkanlı, mutlu 
Heyecan 
Cesur; moda, heyecan verici, olağan dışı, gösterişli, kışkırtıcı 
Canlı; havalı, genç, canlı, girişken, maceracı 
Yaratıcı; eşsiz, esprili, şaşırtıcı, sanatsal, eğlenceli 
Modern; bağımsız, çağdaş, yenilikçi, saldırgan 
Yetkinlik 
Güvenilir; çalışkan, güvenli, etkin, güvenilir, dikkatli  
Zeki; teknik, kurumsal, ciddi 
Başarılı; lider, kendinden emin, nüfuzlu 
Entelektüellik 
Üst sınıf; büyüleyici, yakışıklı, iddialı, çok yönlü 
Çekici; dişil, pürüzsüz, seksi, nazik  
Sertlik 
Dışa dönük; erkeksi, batılı, hareketli, atletik 
Çetin; dayanıklı, güçlü, akıllı 
Kaynak: Aaker (1997) 

Aaker’in (1997) marka kişilik ölçeği yalnızca kendisi tarafından ortaya çıkarılan boyutlarla 
sınırlı kalması ölçeğin eksikliği olarak belirtilebilmektedir. Aaker’ın marka kişilik ölçeğine; 
cinsiyet, toplumsal sınıf ve yaş gibi demografik değişkenlerin de eklenmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. Yine aynı şekilde Aaker’ın marka kişilik boyutları içerisinde ayakları yere 
basan, güçlü, çekici gibi olumlu marka özelliklerinin bulunduğu ancak tüm markaların bu 
kadar olumlu özelliklere sahip olmasının yanında kibirli, soğuk, utangaç gibi olumsuz 
özelliklere sahip olarak konumlandırılabileceği de belirtilmektedir (Özçelik vd., 2011: 364). 
Farklı ülkelerde yapılan çalışmalarda ortaya çıkan boyutlar kimi zaman Aaker’in (1997) marka 
kişilik boyutlarıyla birebir benzemekte kimi zaman ise farklı boyutlar çıkabilmektedir. Bu 
noktada marka kişilik algısının kültürden kültüre değişebileceği gerçeği anlaşılmıştır. 
Dolayısıyla kültüre özel anlamların ortaya çıkması için, marka kişilik ölçeğinin farklı 
kültürlerde test edilerek geliştirilmesi gerekmektedir (Dölarslan, 2012: 9-10). 

Siguaw vd., (1999) 9 restoran markasındaki marka kişilik farklılıklarını tespit etme amacıyla 
yaptıkları çalışmada markaların kişilikleri arasında farklılığın olmadığını ancak lüsk restoran 
markalarında entelektüellik boyutunun olduğu sonucuna ulaşmışlardır.   

Aaker vd., (2001) kültürler arasındaki farklılıkları ortaya koymak için ABD, İspanya ve 
Japonya’yı karşılaştırmak amacıyla bir çalışma yapmıştır. Çalışmada marka kişiliğinde beş alt 
boyut olduğu ortaya çıkmış ancak sonuçlarda bazı farklılıkların olduğu görülmüştür. 
Samimiyet, heyecan ve entelektüellik boyutları her üç ülkenin marka kişiliği yapısında da yer 
almıştır. Ortaya çıkan yeni boyutlar; ustalık, tutku, seçkinlik ve huzurdur. İspanya’da tek başlık 
altında topladıkları kişilik boyutunu Amerika’da yetkinlik ve sertlik olarak iki başlık altında 
toplamışlardır. Tutku, İspanya’ya ait kişilik özelliği olarak ortaya çıkmıştır. Japonya’da ise 
huzur boyutu ön plana çıkmıştır. Ülkeler arasındaki ortak kişilik boyutlarına ilişkin alt 
unsurlarda da farklılıklar ortaya çıkmıştır. Örneğin, ABD’ye yönelik uygulanan marka kişiliği 
ölçeğinde entelektüellik boyutu üst sınıf (büyüleyici, iyi görünümlü, etkileyici) ve çekici (dişil, 
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nazik pürüzsüz) alt unsurlarıyla tanımlanırken, İspanya’ya ait marka kişiliği ölçeğinde yer alan 
entelektüellik boyutu stil (iyi görünümlü, etkileyici, moda) ve kendine güven (kendine 
güvenen, lider, inatçı) alt unsurlarından oluşmuştur. 

Sung vd. (2005), Amerika ve Kore’yi karşılaştırarak marka kişiliği yapısında kültürel 
özelliklerden kaynaklanan faktörlerin etkisini incelemek amacıyla bir çalışma yapmışlardır. Bu 
çalışmada Amerika ve Kore kültürleri arasındaki farklılığı; boyutlar (hoşluk, modaya uygunluk, 
yetkinlik, entelektüellik, geleneksellik, sertlik) ve boyutlara atanan değerlerden yola çıkarak 
ölçüp bu iki ülkede farklı marka kişiliği değerlerinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Önce her 
iki kültüre de uyumlu altı boyutun olduğunu belirlemiş ancak Kore için sevimlilik ve üstünlük; 
Amerika için ise beyaz yakalılık ve her iki cinsiyete de uygunluk boyutlarının ilave olduğunu 
görülmüştür.  

Venable vd. (2005), kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda marka kişiliğinin rolünü incelemişlerdir. 
Çalışmada marka kişiliğini ölçmek için Aaker (1997) tarafından geliştirilen marka kişilik 
ölçeğini kullanmışlardır. Amerika’da gerçekleştirilen çalışmada kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlarda “dürüstlük, emek vermek (fiziksel ve duygusal olarak yetiştirmek), entelektüellik 
ve sertlik/sağlamlık” marka kişiliği boyutlarının kazanç sağlamada ön plana çıktığı 
belirtilmiştir. Böylece mevcut ve potansiyel bağışçılar, kişilik özelliklerini kâr amacı gütmeyen 
kuruluşlara atfetmekte ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar aracılığıyla örgüt kişiliğini 
farklılaştırmaktadır. Sonuç olarak kâr amacı gütmeyen kurumlarda marka kişiliğinin, 
potansiyel bağışçıların örgütlerin çalışmalarına katkıda bulunmasında etkili olabileceği 
belirtilmiştir. 

Mengxia (2007), Nike ve Sony markalarının kişilik boyutlarını karşılaştırmak için Çin’de bir 
çalışma yapmıştır. Çalışmada Nike’n güvenilirlik, modaya uygunluk, gerçeklik, düzgünlük, 
cazibe, küçük kasaba sertliği gibi marka kişilik boyutlarına sahip olduğunu bulmuştur. 
Sony’nin marka kişilik özellikleri “gençlik cazibesi, güvenilirlik, küçük kasaba sertliği” şeklinde 
ortaya çıkmıştır. Her iki markada da bulunan “küçük kasaba sertliği” boyutunun istatistiksel 
analizlerde de farklılık göstermediği tespit edilmiştir. 

Milas vd. (2007) Aaker’in marka kişiliği ölçeğini kullanarak Hırvatistan’ın ülke marka kişilik 
boyutlarını belirlemek için bir çalışma yapmışlardır. Buna göre ortaya çıkan marka kişiliği 
boyutları; “dürüstlük, dışa dönüklük, uyumluluk, mantıklılık, duygusal istikrar” olmuştur. 

Cui vd. (2008), Mc Donald’s, Burger King, Wendy’s ve Subway olmak üzere dört fast food 
markasının marka kişiliği boyutlarını belirlemek için üniversites öğrencileri üzerine çalışma 
yapmışlardır. Araştırma sonucuna göre Mc Donald’s’ın tutarlı, güvenilir, yaratıcı, çalışkan, 
genç, modaya eğilimli kişilik özellikleri ile baskın; başarılı, kurumsal, lider kişilik özellikleri ile 
de heyecan verici boyutları olduğu sonucuna varmışlardır. Ayrıca Mc Donald’s’ın üst sınıf, göz 
kamaştırıcı, batılı, dışa dönük, sağlam, sert, sağlıklı ve eşsiz olarak algılanmadığı da ortaya 
konulmuştur. Katılımcılar Burger King’in ise “başarılı, kurumsal, aile odaklı” marka kişilik 
özelliklerine sahip olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Katılımcılar tarafından Wendy’s’in 
öne çıkan marka kişiliği özellikleri ise “başarılı, arkadaş canlısı ve aile odaklı” olarak 
belirlenmiştir. Subway’in kişilik özellikleri ise “başarılı, arkadaş canlısı, sağlıklı” şeklinde 
belirlenmiştir.  

Erdem vd. (2010), İstanbul’da bulunan Akmerkez ve Galleria alıveriş merkezlerinin marka 
kişilik boyutlarını karşılaştırmak için yaptıkları çalışmada Aaker (1997) marka kişilik boyutu 
ölçeğini kullanmışlardır. Elde edilen verilerin ışığında alışveriş merkezlerinin heyecan, içtenlik, 
yetenek, dinamizm boyutları olduğunu belirlemişlerdir. Karşılaştırma sonucuna göre 
Akmerkez Galleria’ya göre daha heyecanlı, yetenekli ve dinamik kişilik özelliğine sahipken, 
Galleria’nın Akmerkez’e göre daha içten olduğu saptanmıştır. 
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Özgüven vd. (2010) genç tüketicilerin fast food markaları Mc Donald’s ve Burger King’e yönelik 
cinsiyete göre marka kişiliği algılamalarını belirlemek amacıyla Aaker’e (1997) ait marka kişiliği 
ölçeğini kullanmışlardır. Çalışmada Burger King’e yönelik marka kişiliği ifadelerine 
bakıldığında erkeklerin ve kadınların Burger King’i farklı şekilde algıladığı ve farklı marka 
kişilik özellikleri ile uyumlaştırdığı görülmektedir. Erkeklere göre Burger King’in, samimi, 
gerçekçi, eski moda, mutluluk, arkadaşça, canlı, modaya uygun, heyecan verici, yaratıcı, 
çalışkan, genç, modern, güvenilir, başarılı, lider, çağdaş, sevimli, iyi görünümlü, batılı ve zeki 
olduğu belirlenmiştir. Kadınlar ise, erkeklerin tanımladığı marka kişilik özelliklerine ilave 
olarak özgür, kendinden emin ve özgün olarak ifade etmiştir. McDonald’s için kadınlar aileye 
yönelik, modaya uygun, heyecan verici, canlı, genç, benzersiz, modern, özgür, çağdaş, 
güvenilir, çalışkan, başarılı, kendinden emin, iyi görünümlü ve batılı ifadelerini kullanırken 
erkekler ise bu ifadelerin yanı sıra gerçekçi, samimi, mutluluk veren, duygulu/hassas, 
arkadaşça, cesur, yaratıcı, zeki ifadelerini kullanmışlardır. 

Chu vd. (2011) Çin’de marka kişiliği boyutlarını belirlemek amacıyla yaptığı çalışmada 6 marka 
kişiliği boyutu olduğunu belirtmişlerdir. Çalışmada altı marka kişiliği boyutundan üçü 
(yetkinlik, heyecan ve entelektüellik) ABD’de bulunan marka kişiliği boyutları ile tutarlılık 
gösterirken diğer üç marka kişiliği boyutunun (geleneksellik, neşe ve modaya uygunluk) Çin 
toplumundaki gelenekselliğe, değişen kültürel değerlerin birlikteliğine ve marka kişiliğinin 
kültürlere özgü bir anlam taşıdığı görülmüştür.  

Shi vd. (2012), Çin’de yaptıkları çalışmada Nokia ve Samsung markalarının kişilik özelliklerini 
belirleyip karşılaştırmışlarıdır. Elde ettikleri sonuçlara göre Nokia’nın emin olma, güvenilirlik, 
çeviklik, sakinlik olmak üzere dört kişilik boyutuna, Samsung’un ise yetkinlik, entelektüellik, 
çekicilik olmak üzere üç marka kişilik boyutuna sahip olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Sertlik 
kişilik boyutunun Çin’de gerçekleştirilmiş olan bu çalışmada da ortaya çıkmamasını boyutun 
ABD ve diğer batı ülkelerinin kültürel özelliklerinden kaynaklanan bir boyut olduğunu 
destekler nitelikte olduğunu belirtmektedirler. 

Sonuç olarak, bu çalışmaların bulgularına göre 42 özellikten oluşan Marka Kişiliği Ölçeği’nde 
temsil edildiği gibi marka kişiliği boyutlarının ölçeğinin güvenilir, geçerli ve genellenebilir 
olduğu söylenebilir. 

 

MARKA KİŞİLİĞİNİN BÜTÜNLEŞİK MARKA İMAJI ÜZERİNDEKİ ROLÜNE 
İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA 

Araştırmanın Amacı, Kapsamı, Değişkenleri ve Hipotezleri 

Günümüzde her geçen gün artan gıda ihtiyacının gelecekte daha fazla olacağı kesindir. Bu 
yüzden tarım ve hayvancılığa bağlı ürünlerinde tüketimi ve ihtiyacıda bu oranda artacaktır. 
Ancak bu büyüyen pazarda işletmelerin var olabilmesi için tüketiciye güven vermesi 
gerekmektedir. Bu güveni sağlayan unsurların başında ise markalaşma gelmektedir. Bu yüzden 
işletmelerin sektörde yer edinebilmeleri için güçlü markaya sahip olması gerçeği göz ardı 
edilemez. Bu çalışmada öncelikle araştırmada yer alan markanın kişilik özellikleri tespit edilmiş 
ve bu tespit edilen kişilik özellikleri ile marka imajı arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaç 
doğrultusunda öncelikle araştırmada kullanılacak süt ve süt ürünleri markası tespit edilmiştir. 
Araştırma Uşak il merkezinde uygulandığı ve sadece süt ve süt ürünleri sektörünü kapsadığı 
için elde edilen veriler diğer illerdeki tüketicileri ve farklı sektörleri kapsamamaktadır. Bu 
yüzden elde edilen sonuçlar diğer sektörlere genellenemez.   
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Araştırmada üç grup değişken kullanılmıştır. Birinci grup değişkenler cevaplayıcıların 
demografik ve ekonomik özelliklerini, ikinci grup değişkenler marka kişilik özelliklerini ve 
üçüncü grup değişkenler ise bütünleşik marka imajını ölçmek için hazırlanmıştır. Birinci grup 
değişkenleri; cinsiyet, medeni durum, yaş, eğitim durumu, öğrenim durumu ve aylık gelir 
durumu oluşturmaktadır.  

İkinci grup değişken olan marka kişilik özelliklerini ölçmek için Aaker (1997: 353) tarafından 
geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Bu ölçek; samimiyet, coşku, ustalık, seçkinlik ve sertlik olmak 
üzere 5 boyuttan ve bu boyutlarda 42 özellikten oluşmaktadır. Üçüncü grup değişken olan 
bütünleşik marka imajı ölçeği; bilişsel, duyusal ve duygusal olmak üzere 3 alt boyuttan 
oluşmaktadır. Bu alt boyutlar Dobni vd. (1990), Esch vd. (2006), Keller (2001), Low vd. (2000) ve 
Roberts (2005)’ın çalışmalarından yararlanılarak hazırlanmıştır. Bilişsel marka imajı 11, 
duygusal marka imajı 7 ve duyusal marka imajı 9 olmak üzere bütünleşik marka imajı 27 
ifadeden oluşmuştur. Araştırmada kullanılan değişkenler 5’li likert (1= Kesinlikle 
katılmıyorum, …….. 5= Tamamen katılıyorum) ile ölçülmüştür.     

Araştırmanın amacı doğrultusunda şu hipotezler geliştirilmiştir: 

H1: Marka kişilik özellikleri ile bilişsel marka imajı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H2: Marka kişilik özellikleri ile duygusal marka imajı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

H3: Marka kişilik özellikleri ile duyusal marka imajı arasında anlamlı bir ilişki vardır. 

 

Araştırmanın Metodolojisi 

Öncelikle araştırma kapsamında kullanılacak markayı belirlenmek amacıyla ön çalışma 
yapılmıştır. Bunun için araştırmada kullanılacak markayı belirlemek amacıyla 50 kişiye en fazla 
satın alıp tercih ettikleri süt ürünleri markası sorulmuş ve en çok tercih edilen markaların Pınar, 
Sek, Sütaş, Yörsan ve Torku markaları olduğu belirlenmiştir. Alınan cevaplara göre A 
markasını 21, B markasını 14, C markasını 7, D markasını 5 ve E markasını 3 cevaplayıcının 
kullandığı tespit edilmiş ve A markası kullanıcıları araştırma kapsamına alınmıştır.  

Araştırmada kullanılacak markalar belirlendikten sonra kesin anket formu hazırlanıp veri 
toplamasına geçmeden önce araşltırma kapsamında yer alan markanın kullanıcısı 20 kişiye 
anket yer alan ifadeleri değerlendirmeleri istenmiştir. Cevaplayıcılardan gelen öneri ve 
düzeltmeler sonrasında anket formuna son şekli verilmiştir. 

Veriler, SPSS 23.0 ve Lisrel 9.1 istatistik programları yardımıyla analiz edilmiştir. Verilerin 
analizinde; frekans dağılımı, aritmetik ortalama, standart sapma, açıklayıcı faktör analizi, kısmi 
resresyon, doğrulayıcı faktör analizi ve kanonik korelasyon analizlerinden yararlanılmıştır. 

Araştırmanın ana kütlesini, Uşak İl merkezinde yaşayan ve 18 yaş üzeri tüketiciler 
oluşturmaktadır. Örnek hacmi, ana kütlenin standart sapması bilinmediği ve %95 güven 
seviyesi için 384 olarak belirlenmiştir (İslamoğlu ve Alnıaçık, 2013: 193). Hatalı ve eksik anket 
olabileceği düşünülerek 400 anket uygulanmıştır. 1627 kişiye kullandıkları marka sorulmuş ve 
bunların içersinden A markasını kullananıcısı olan 400 kişiye anket uygulanmıştır. Hatalı ve 
eksik doldurulanlar çıkarıldıktan sonra 381 anket formu analizler kapsamına alınmıştır.  

 

Verilerin Analizi 

Anket uygulaması sonucunda elde dilen verilerin analizinde önce örneklemin özelliklerini 
belirlemek amacıyla frekans analizi yapılmıştır. Örneklemin özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 2. Araştırma Örnekleminin Özellikleri 
Cinsiyet Frekans Yüzde Medeni Durumu Frekans Yüzde 
Kadın 187 49.1 Evli 227 59.6 
Erkek 194 50.9 Bekâr 154 40.4 
Yaş Frekans Yüzde Eğitim Durumu Frekans Yüzde 
18-24  37 9.7 İlköğretim Mezunu 77 20.2 
25 - 31    144 37.8 Lise Mezunu 127 33.4 
32 - 38    100 26.2 Önlisans Mezunu  52 13.6 
39 - 45    65 17.1 Lisans Mezunu  100 26.2 
46 - 52  22 5.8 Lisansüstü Mezunu 25 6.6 
53 - 59  13 3.4 Meslek Frekans Yüzde 
60 ve üstü - - Ev Hanımı 67 17.6 
Gelir (TL) Frekans Yüzde Emekli 30 7.9 
0 - 1400    52 13.6 İşçi 137 35.9 
1401 – 2800 179 47.1 Memur  43 11.3 
2801 – 4200 100 26.2 Esnaf 57 15.0 
4201- 5600 30 7.9 Serbest Meslek 15 3.9 
5601 ve üstü 20 5.2 İşsiz 32 8.4 
TOPLAM 381 100 TOPLAM 381 100 

Araştırma kapsamında yer alan markanın kullanıcılarının; %50,9’u erkek (194 kişi) ve %49,1’i 
kadındır. Medeni duruma bakıldığında ise; %59,6’sı evli (227 kişi) ve %40,4’u bekâr (154 kişi) 
dır. %37,8’i 25-31 (144 kişi), %26,2’si 32-38 (100 kişi), %17,1’i 39-45 (65 kişi), %9,7’si 18-24 (37 
kişi), %5,8’i 46-52 (22 kişi) ve %3,4’ü 53-59 (13 kişi) yaş grubundadır. Cevaplayıcıların gelir 
durumuna incelendiğinde; %47,1’i 1401-2800 TL (179 kişi), %26,2’si 2801-4200 TL (100 kişi), 
%13,6’sı 0-1400 TL (52 kişi), %7,9’u 4201-5600 TL (30 kişi) ve %5,2’si 5601 ve üstü TL (20 kişi) 
gelire sahip olduğu görülmektedir. Eğitim durumu açısından cevaplayıcılar; %33,4’ü lise 
mezunu (127 kişi), %26,2’si lisans mezunu (100 kişi), %20,2’si ilköğretim mezunu (77 kişi), 
%13,6’sı ön lisans mezunu (52 kişi) ve %6,6’sı lisansüstü mezunu (25 kişi) dur. Meslek grupları 
açısından ulusal marka kullanıcısı cevaplayıcılarının; %35,9’u işçi (137 kişi), %17,6’sı ev hanımı 
(67 kişi), %15,0’ı esnaf (57 kişi), %11,3’ü memur (43 kişi), %8,4’ü işsiz (32 kişi), %7,9’u emekli (30 
kişi) ve %3.9’u serbest meslek (15 kişi) sahibi olduğu görülmektedir. Sonuç olarak ulusal marka 
kullanıcılarının çoğunluğu; erkek, evli, 25-31 yaş grubunda, 1401-2800 TL aylık geliri olan, lise 
mezunu ve işçi olduğu görülmektedir.  

Cevaplayıcıların özellikleri belirlendikten sonra araştırmada kullanılan markanın kişilik 
özelliklerini belirlemek için 42 özellikten oluşan Aaker Marka Kişilik Ölçeğine faktör analizi 
uygulanmıştır. Ölçeğe uygulanan güvenilirlik analizi sonucu erkeksi kişilik özelliğinin soru 
bütün korelasyon katsayısının genel katsayıda yüksek olduğu görülmüş ve ölçekten 
çıkarılmasına karar verilmiş ve kalan 41 özellik faktör analizine tekrardan sokulmuştur. Bu 
değişkenlerin hiçbirinin soru bütün korelasyon katsayalarının genel güvenilirlik katsayısından 
büyük olmadığı görülüp ölçeğin alpha katsayısının 0.924 değer ile yüksek olduğu tespit 
edilmiştir. Faktör analizi sonucunda özdegeri 1’den büyük 6 faktör elde edilmiştir. Bu faktörler 
toplam varyansın %72,82’sini açıklamaktadır (KMO örneklem yeterlilik ölçütü: %91,5, Barlett 
Küresellik testi: 5992.107, p<0.000). Tablo 3’te elde edilen marka kişilik boyutlarının, faktör 
yükleri, varyans yüzdeleri ve özdegerleri gösterilmektedir. 

Elde edilen marka kişili boyutları sırası ile şu şekildedir: 

Samimiyet: Bu boyuttta; dürüst, pratik, aile yönlü, samimi, sağlıklı, gerçek, mütevazi ve orijinal 
özellikleri yer almıştır. 
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Coşku: Bu boyutta yer alan özellikler; nazik, dışa dönük, kadınsı, genç, heyecan verici, canlı, 
hayal gücü olan, soğukkanlı ve moderndir. 

Ustalık: Bu boyutta; göz alıcı, başarılı, çekici, üst sınıf, lider, kendinden emin, alımlı, işbirlikçi 
ve bilimsel özellikleri yer almıştır. 

Aktif: Bu boyutta; duygusal, arkadaş canlısı, neşeli ve atılgan özellikleri yer almıştır.  

Güven: Bu boyutta; emin, güvenilir, çalışkan ve zeki yer almıştır. 

Sertlik: Bu boyutta; çağdaş, bağımsız, batılı, eşsiz, güncel, sağlam ve güçlü yer almıştır. 

Tablo 3. Marka Kişilik Boyutları      

 Faktör 
yükleri 

Varyans 
Yüzdesi Özdeğeri  Faktör 

yükleri 
Varyans 
Yüzdesi Özdeğeri 

Samimiyet   15.896 7.046 Aktif  10.216 4.081 
Dürüst 0.835   Duygus

al 0.817   

Pratik 0.831   Arkadaş 
Canlısı 0.741   

Aile yönlü 0.772   Neşeli 0.736   
Samimi 0.754   Atılgan 0.664   
Sağlıklı 0.750   Güven  9.237 3.879 
Gerçek 0.747   Emin 0.754   
Mütevazi 0.745   Güvenil

ir 0.740   

Orijinal 0.703   Çalışka
n 0.697   

Coşku  14.833 6.018 Zeki 0.636   
Nazik 0.796   Sertlik  8.951 3.549 
Dışa dönük 0.754   Çağdaş 0.677   
Kadınsı 0.748   Bağımsı

z 0.646   

Genç 0.701   Batılı 0.547   
Heyecan verici 0.688   Eşsiz 0.532   
Canlı 0.681   Güncel 0.502   
Hayal gücü olan 0.574   Sağlam 0.432   
Soğukkanlı 0.511   Güçlü 0.406   
Modern 0.502       
Ustalık  13.695 5.542     
Göz alıcı 0.745       
Başarılı 0.722       
Çekici 0.701       
Üst sınıf 0.680       
Lider 0.676       
Kendinden 
emin 0.658       

Alımlı 0.634       
İşbirlikçi 0.596       
Bilimsel 0.539       
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Elde edilen boyutlar Aaker’ın marka kişilik boyutları ile tamamıyla uyum göstermemiştir. 
Aaker’ın marka kişilik boyutları 5 tane olmasına rağmen bu araştırmada 6 boyut elde edilmiştir. 
Bu boyutlardan 4 tanesi (ustalık, samimiyet, coşku, sertlik) Aaker’ın faktörleri ile benzerdir. İki 
boyut ise benzerlik göstermemektedir. Bu boyutlara özelliklerinden dolayı aktif ve güven 
isimleri verilmiştir. 

Marka kişilik özellikleri tespit edildikten sonra bütünleşik marka imajının boyutlarının 
örnekleme uygunluğunu belirlemek amacıyla doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. İlk olarak 
bilişsel marka imajı boyutuna analiz uygulanmış ve elde edilen verilerin kabul edilebilir1 
sınırlar arasında yer almadığının görülmesi üzerine 11 ifadeden oluşan boyuttan modifikasyon 
öneren 4 ifade araştırma kapsamından çıkartılmıştır. Araştırma kapsamından çıkarılan ifadeler 
“bu marka ile ilgili diğerlerinden olumsuz konuşmalar duymadım”, “bu marka benim 
istediğim yeni ürünleri her zaman sunar”, “bu markayı kullanmak ayrıcalıktır” ve “bu 
markanın ürünlerini kendim yapmış kadar severim” dir.  

Modifikasyonlar sonrasında χ²⁄df oranı 1.94, Yaklaşık Hataların Ortalama Kare Kökü (RMSEA) 
değeri 0.053 olup mükemmel uyum değerleri arasında yer almıştır. Standartlaştırılmış Ortalama 
Hataların Kare Kökü (SRMR) 0.041 değeri ile mükemmel uyum değerleri arasındadır. 
Normlaştırılmış ve Normlaştırılmamış (NFI ve NNFI) Uyum İndeksleri sırasıyla 0.95 ve 0.97 
değer ile mükemmel uyum aralığındadır. Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) 0.98 değeri ile 
mükemmel uyum düzeyindedir. Uyum İyiliği İndeksi (GFI) ve Düzeltilmiş Uyum İyiliği 
İndeksi (AGFI) 0.96 ve 0.89 değerlerini alarak kabul edilebilir uyum değerlerine sahiptirler. 
Artırımlı Uyum İyiliği İndeksi (IFI) 0.98 değer ile mükemmel uyum düzeyindedir. Tüm uyum 
değerleri bir arada değerlendirildiğinde veri ve model arasındaki uyumun olduğu diğer bir 
ifadeyle bilişsel marka imajı boyutunun geçerli olduğu söylenebilir. 

Bilişsel marka imajını oluşturan ifadelerle ilgili yapılan modifikasyonlar sonrasında kalan 
ifadelerin Cronbach’s alfa değeri, standart katsayıları, R², t değerleri, yapı güvenilirliği ve 
açıklanan varyans oranı Tablo 4’dte gösterilmiştir. 

Tablo 4. Bilişsel Marka İmaj Ölçeğine Ait Değerler 

İfadeler  
α YG AVO 

(%) Standart 
Değer R² t değeri 

0.901 0.93 0.67 
Süt ve süt ürünleri almak istediğimde 
aklıma ilk bu marka gelir.    0.81 0.51 11.08 

Bu markanın ürünleri her zaman tazedir.    0.66 0.40 9.05 
Bu marka güçlü bir geçmişe sahiptir.    0.71 0.41 9.89 
Bu markanın ürünleri kalitelidir.     0.74 0.47 10.58 
Bu markayla ilgili olumlu izlenime 
sahibim.    0.65 0.39 8.99 

Bu markayla ilgili geçmiş deneyimlerim 
olumludur.     0.59 0.32 7.25 

Bu markayı gelecekte de satın almak 
isterim.    0.74 0.47 10.57 

α= Cronbach’s Alfa Değeri, YG= Yapı Güvenilirliği, AVO=Açıklanan Varyans Oranı 

 
1 Mükemmel Uyum Değerleri: 0≤χ²≤2df, 0.05<p≤1.00, 0≤χ²⁄df≤2, 0≤RMSEA≤0.05, 0≤SRMR≤0.05, 0.95≤NFI≤1.00, 
0.97≤NNFI≤1.00, 0.97≤CFI≤1.00, 0.95≤GFI≤1.00, 0.90≤AGFI≤1.00, 0.95≤IFI≤1.00  
Kabul Edilebilir Uyum Değerleri: 2df≤χ²≤3df, 0.01≤ p≤0.05, 2≤χ²⁄df≤3, 0.05≤RMSEA≤0.08, 0.05≤SRMR≤0.10, 
0.90≤NFI≤0.95, 0.95≤NNFI≤0.97, 0.95≤CFI≤0.97, 0.90≤GFI≤0.95, 0.85≤AGFI≤0.90, 0.90≤IFI≤0.95 (Schermelleh-
Engel vd., 2003:52).  
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Bilişsel marka imajı boyutunun Cronbach’s alfa değeri 0.901, yapı güvenilirliği 0.93 ve açıklanan 
varyans oranı 0.67’dir. Bu katsayılar, ölçeğin güvenilirliği için önerilen değerlerin üzerindedir. 
Bilişsel marka imajı açıklama gücü en yüksek olan ifade 0.51 R² değeri ile “süt ve süt ürünleri 
almak istediğimde aklıma ilk bu marka gelir” dir. 

Araştırma modelinde yer alan duygusal marka imajı boyutunu test etmek amacıyla doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. Analizi sonucunda 7 ifadeden oluşan ölçekten modifikasyon öneren 2 
ifade araştırma kapsamından çıkartılmıştır. Araştırma kapsamından çıkarılan ifadeler “bu 
markanın sıkı bir destekçisiyim” ve “bu markayı kullanmaktan keyif alırım” dır. Modifikasyon 
sonrasında değerlerin kabul edilebilir seviyede olduğu tespit edilmiş ve χ²⁄df oranı 2.34, 
Yaklaşık Hataların Ortalama Kare Kökü (RMSEA) değeri 0.064 olup kabul edilebilir uyum 
değerleri arasında yer almıştır. Standartlaştırılmış Ortalama Hataların Kare Kökü (SRMR) 0.047 
değeri ile mükemmel uyum değerleri arasındadır. Normlaştırılmış ve Normlaştırılmamış (NFI 
ve NNFI) Uyum İndeksleri sırasıyla 0.92 ve 0.96 değer ile kabul edilebilir uyum aralığındadır. 
Karşılaştırmalı Uyum İndeksi (CFI) 0.98 değeri ile mükemmel uyum düzeyindedir. Uyum 
İyiliği İndeksi (GFI) ve Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (AGFI) 0.92 ve 0.90 değerlerini alarak 
kabul edilebilir uyum değerlerine sahiptirler. Artırımlı Uyum İyiliği İndeksi (IFI) 0.98 değer ile 
mükemmel uyum düzeyindedir. Tüm uyum değerleri bir arada değerlendirildiğinde veri ve 
model arasındaki uyumun olduğu diğer bir ifadeyle duygusal marka imajı boyutunun geçerli 
olduğu söylenebilir. 

Duygusal marka imajını oluşturan ifadelerle ilgili yapılan modifikasyonlar sonrasında kalan 
ifadelerin Cronbach’s alfa değeri, standart katsayıları, R², t değerleri, yapı güvenilirliği ve 
açıklanan varyans oranı Tablo 5’dte gösterilmiştir. 
 

Tablo 5. Duygusal Marka İmaj Ölçeğine Ait Değerler 

İfadeler  
α YG AVO (%) Standart 

Değer R² t değeri 
0.904 0.77 0.73 

Bu marka sevdiğim süt 
ürünleri lezzetini bilir.    0.72 0.59 8.89 

Bu marka kişiliğimi yansıtır.     0.68 0.51 7.95 
Bu markaya bağlıyım.    0.71 0.57 8.88 
Bu markaya güvenirim.    0.90 0.61 9.85 
Bu marka kullanmak bana 
mutluluk verir.    0.90 0.61 9.84 

 

Duygusal marka imajı ölçeğinin Cronbach’s alfa değeri 0.904, yapı güvenilirliği 0.77 ve 
açıklanan varyans oranı 0.73’dür. Bu katsayılar, ölçeğin güvenilirliği için önerilen değerlerin 
üzerindedir. Duygusal marka imajı açıklama gücü en yüksek olan ifade 0.61 R² değeri ile “bu 
markaya güvenirim” ve “bu marka kullanmak bana mutluluk verir” dir. 

Araştırma modelinde yer alan duyusal marka imajı boyutunu test etmek amacıyla doğrulayıcı 
faktör analizi yapılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda 9 ifadeden oluşan ölçekten 
modifikasyon öneren 2 ifade araştırma kapsamından çıkartılmıştır. Araştırma kapsamından 
çıkarılan ifadeler “bu markanın ürünlerinin kokusu hoştur” ve “bu markanın süt ürünlerinin 
tadı güzeldir” dır. Modifikasyon sonrasında χ²⁄df oranı 2.34, Yaklaşık Hataların Ortalama Kare 
Kökü (RMSEA) değeri 0.064 olup kabul edilebilir uyum değerleri arasında yer almıştır. 
Standartlaştırılmış Ortalama Hataların Kare Kökü (SRMR) 0.047 değeri ile mükemmel uyum 
değerleri arasındadır. Normlaştırılmış ve Normlaştırılmamış (NFI ve NNFI) Uyum İndeksleri 
sırasıyla 0.92 ve 0.96 değer ile kabul edilebilir uyum aralığındadır. Karşılaştırmalı Uyum 
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İndeksi (CFI) 0.98 değeri ile mükemmel uyum düzeyindedir. Uyum İyiliği İndeksi (GFI) ve 
Düzeltilmiş Uyum İyiliği İndeksi (AGFI) 0.92 ve 0.90 değerlerini alarak kabul edilebilir uyum 
değerlerine sahiptirler. Artırımlı Uyum İyiliği İndeksi (IFI) 0.98 değer ile mükemmel uyum 
düzeyindedir. Tüm uyum değerleri bir arada değerlendirildiğinde veri ve model arasındaki 
uyumun olduğu diğer bir ifadeyle duyusal marka imajı boyutunun geçerli olduğu söylenebilir. 
Duyusal marka imajını oluşturan ifadelerle ilgili yapılan modifikasyonlar sonrasında kalan 
ifadelerin Cronbach’s alfa değeri, standart katsayıları, R², t değerleri, yapı güvenilirliği ve 
açıklanan varyans oranı Tablo 6’da gösterilmiştir. 
 

Tablo 6. Duyusal Marka İmaj Ölçeğine Ait Değerler 

İfadeler  
α YG AVO (%) Standart 

Değer R² t değeri 
0.905 0.93 0.66 

Bu markanın görünüşü 
göze hoş gelir.    0.82 0.57 11.27 

Bu markanın web sitesinin 
tasarımı gerçekten iyidir.     0.67 0.41 9.88 

Bu markanın ürünlerinin 
ambalajları hoşuma 
gidiyor. 

   0.84 0.59 11.81 

Bu markanın ürünlerinin 
lezzeti diğer markalardan 
daha iyidir.  

   0.77 0.51 10.99 

Bu marka ürünlerin 
ambalajları sağlığa zararlı 
değildir.  

   0.76 0.48 10.15 

Bu markanın ürünlerinin 
üretim tarihleri genellikle 
yeni tarihlidir. 

   0.88 0.61 12.09 

Bu markanın ürünleri 
insan sağlığı açısından 
daha az risk taşırmaktadır. 

   0.73 0.47 10.02 

 
Duyusal marka imajı boyutunun Cronbach’s alfa değeri 0.905, yapı güvenilirliği 0.93 ve 
açıklanan varyans oranı 0.66’dır. Bu katsayılar, ölçeğin güvenilirliği için önerilen değerlerin 
üzerindedir. Duyusal marka imajı açıklama gücü en yüksek olan ifade 0.61 R² değeri ile “bu 
markanın ürünlerinin üretim tarihleri genellikle yeni tarihlidir”dir. 
 
Marka Kişilik Özellikleri ile Bütünleşik Marka İmajı Arasındaki İlişkiler 

Marka kişilik özellikleri ve bilişsel marka imajı boyutları setinde en düşük ifade sayısı marka 
kişilik özellikleri (6) setinde olduğu için kanonik korelasyon analizi sonucunda 6 fonksiyon elde 
edilmiştir. Tablo 7’de görüleceği üzere, çalışmada yer alan 6 fonksiyondan 4 tanesi istatistiki 
açıdan anlamlı bulunmuştur. 

Değişkenler setinin açıklanan varyans oranlarına bakıldıgında birinci fonksiyonların 
(0.549/0.504), ilişkiler setinin daha büyük bir kısmını açıkladığı görülmektedir. Bu nedenle 
araştırmada birinci fonksiyonlar dikkate alınacaktır. 
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Tablo 7.  Marka İçin Bilişsel İmaj Kanonik Korelasyon Analizi Genel Model 
Uyum Kriterleri 

Kanonik 
Fonsiyon 

Kanonik 
Korelasyon 
Katsayısı 

Özdeğer Wilk’s 
Lambda F Değeri 

Serbestlik 
Derecesi p 

1 0.792 1.685 0.207 5.691 42  0.000 
2 0.464 0.274 0.556 2.708 30 0.000 
3 0.358 0.147 0.709 2.347 20 0.001 
4 0.328 0.121 0.813 2.334 12 0.007 
5 0.280 0.085 0.911 2.080 6 0.056 
6 0.107 0.012 0.989 - - - 

       
 

Tablo 8. Ulusal Marka Kişilik Özellikleri ile Bilişsel Marka İmajı Kanonik ve Çapraz 
Yükler Tablosu  

Bilişsel Marka İmajı 
Kanonik Yükler Çapraz Yükler 

1.Fn. 2.Fn. 3.Fn. 4.Fn. 1.Fn. 2.Fn. 3.Fn. 4.Fn. 
Süt ve süt ürünleri almak 
istediğimde aklıma ilk 
bu marka gelir. 

0.866 0.109 0.256 0.203 0.686 0.051 0.092 0.067 

Bu markanın ürünleri 
her zaman tazedir.   

0.609 0.394 0.523 0.021 0.483 0.183 0.188 0.007 

Bu marka güçlü bir 
geçmişe sahiptir.  0.907 0.158 0.188 0.102 0.719 0.073 0.067 0.034 

Bu markanın ürünleri 
kalitelidir.   

0.658 0.466 0.306 0.199 0.521 0.216 0.110 0.065 

Bu markayla ilgili 
olumlu izlenime 
sahibim. 

0.640 0.664 0.282 0.050 0.507 0.308 0.101 0.017 

Bu markayla ilgili geçmiş 
deneyimlerim 
olumludur. 

0.691 0.437 0.195 0.445 0.548 0.203 0.070 0.146 

Bu markayı gelecekte de 
satın almak isterim.  0.759 0.472 0.196 0.067 0.601 0.219 0.070 0.022 

Açıklanan Varyans 
Oranı 0.549 0.181 0.089 0.042     

Marka Kişilik 
Özellikleri 

        

Samimiyet 0.590 0.659 0.132 0.077 0.467 0.306 0.047 0.025 
Coşku 0.582 0.030 0.361 0.578 0.461 0.014 0.129 0.190 
Ustalık 0.955 0.050 0.200 0.145 0.757 0.023 0.072 0.048 
Aktif 0.521 0.001 0.350 0.657 0.413 0.000 0.125 0.215 
Güven 0.622 0.472 0.275 0.483 0.493 0.219 0.099 0.158 
Sertlik 0.876 0.138 0.352 0.151 0.694 0.064 0.126 0.049 
Açıklanan Varyans 
Oranı 0.504 0.113 0.085 0.175     
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Tablo 8’de elde edilen fonksiyonlarından birinci fonksiyonun kanonik yüklerine bakıldıgğında 
birinci sırada “bu marka güçlü bir geçmişe sahiptir” (0.907), ikinci sırada “süt ve süt ürünleri 
almak istediğimde aklıma ilk bu marka gelir” (0.866) ve üçüncü sırada “bu markayı gelecekte 
de satın almak isterim” (0.759) yer almaktadır. Marka kişilik özelliklerinin kanonik yüklerine 
bakıldığında ise, en yüksek değerleri ustalık (0.955) ve sertlik (0.876) aldığı görülmektedir. 

Değişkenler seti arasındaki çapraz ilişkilere bakıldığında, yine en yüksek katsayıları alanların 
birinci sırada “bu marka güçlü bir geçmişe sahiptir” (0.719), ikinci sırada “süt ve süt ürünleri 
almak istediğimde aklıma ilk bu marka gelir” (0.686) ve üçüncü sırada “bu markayı gelecekte 
de satın almak isterim” (0.601) yer almaktadır. Marka kişilik özelliklerinin duyusal marka imajı 
seti ile çapraz ilişkisinde ise, ustalık (0.757) ve sertlik (0.694) faktörleri en yüksek değere 
sahiptir. Bu sonuçlara göre marka kişilik özellikleri ile bilişsel marka imajı arasında anlamlı bir 
ilişki vardır. H1 hipotezi kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre marka kişilik özelliklerine bilişsel 
marka imajında ustalık ve sertlik marka kişiliği kazandırılmak istendiğinde markanın güçlü 
geçmiş temellere dayanması, akla gelen ilk marka olması ve gelecek satın alımlarda markanın 
tercih edilmesi stratejilerinin uygulanmasının faydalı olacağı değerlendirilmektedir.  

Marka kişilik özellikleri ve duygusal marka imajı faktörleri setinde en düşük ifade sayısı 
duygusal marka imajı (5) setinde olduğu için 5 fonksiyon elde edilmiştir. Tablo 9’da görüleceği 
üzere, çalışmada yer alan 5 fonksiyondan 3 tanesi istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur. 

Tablo 9. Ulusal Marka İçin Duygusal İmaj Kanonik Korelasyon Analizi Genel Model 
Uyum Kriterleri 

Kanonik 
Fonsiyon 

Kanonik Korelasyon 
Katsayısı Özdeğer Wilk’s 

Lambda 
F 

Değeri 

Serbestlik 
Derecesi 

İstatistiksel 
Anlamlılık 

1 0.720 1.075 0.312 5.842 30 0.000 
2 0.435 0.234 0.647 3.032 20 0.000 
3 0.405 0.196 0.798 2.573 12 0.003 
4 0.210 0.046 0.955 1.028 6 0.407 
5 0.035 0.001 0.999 - - - 

       

Değişkenler setinin açıklanan varyans oranlarına bakıldıgında birinci fonksiyonların 
(0.713/0.564), ilişkiler setinin daha büyük bir kısmını açıkladığı görülmektedir. Bu nedenle 
araştırmada birinci fonksiyonlar dikkate alınacaktır. 

Tablo 10’da elde edilen fonksiyonlarından birinci fonksiyonun kanonik yüklerine bakıldıgında 
birinci sırada “bu markaya bağlıyım” (0.967), ikinci sırada “bu marka kişiliğimi yansıtır” (0.883) 
ve üçüncü sırada “bu marka sevdiğim süt ürünleri lezzetini bilir” (0.864) yer almaktadır. Marka 
kişilik özelliklerinin kanonik yüklerine bakıldıgında ise, en yüksek değerleri ustalık (0.950) ve 
sertlik (0.920) aldığı görülmektedir. 

Değişkenler seti arasındaki çapraz ilişkilere bakıldığında, yine en yüksek katsayıları alanların 
birinci sırada “bu markaya bağlıyım” (0.696), ikinci sırada “bu marka kişiliğimi yansıtır” (0.636) 
ve üçüncü sırada “bu marka sevdiğim süt ürünleri lezzetini bilir” (0.622) yer almaktadır. Marka 
kişilik özelliklerinin duyusal marka imajı seti ile çapraz ilişkisinde ise, ustalık (0.684) ve sertlik 
(0.662) faktörleri en yüksek değere sahiptir. Bu sonuçlara göre marka kişilik özellikleri ile 
duygusal marka imajı arasında anlamlı bir ilişki vardır. H2 hipotezi kabul edilmiştir. Bu 
sonuçlara göre marka kişilik özelliklerine duygusal marka imajında ustalık ve sertlik marka 
kişiliği kazandırılmak istendiğinde marka bağlılığı ve markanın kişiliğini yansıtması 
urgulanmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. 
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Tablo 10. Ulusal Marka Kişilik Özellikleri ile Duygusal Marka İmajı Kanonik ve Çapraz 
Yükler Tablosu 

Duygusal Marka İmajı  
Kanonik Yükler Çapraz Yükler 

1.Fon. 2.Fon. 3.Fon. 1.Fon. 2.Fon. 3.Fon. 
Bu marka sevdiğim süt ürünleri lezzetini 
bilir. 0.864 0.379 0.086 0.622 0.165 0.035 

Bu marka kişiliğimi yansıtır. 0.883 0.269 0.176 0.636 0.117 0.071 
Bu markaya bağlıyım. 0.967 0.008 0.030 0.696 0.003 0.012 
Bu markaya güvenirim. 0.692 0.173 0.679 0.498 0.075 0.275 
Bu marka kullanmak bana mutluluk 
verir. 0.792 0.238 0.245 0.570 0.104 0.099 

Açıklanan Varyans Oranı 0.713 0.061 0.112    
Yerel Marka Kişilik Özellikleri       
Samimiyet 0.618 0.355 0.296 0.445 0.155 0.120 

Coşku 0.704 0.144 0.577 0.507 0.063 0.234 
Ustalık 0.950 0.019 0.186 0.684 0.008 0.076 
Aktif 0.576 0.044 0.348 0.415 0.019 0.141 
Güven 0.655 0.717 0.118 0.471 0.312 0.048 
Sertlik 0.920 0.159 0.273 0.662 0.069 0.110 
Açıklanan Varyans Oranı 0.564 0.115 0.111    

Marka kişilik özellikleri ve duygusal marka imajı faktörleri setinde en düşük ifade sayısı kişilik 
özellikleri (6) setinde olduğu için 6 fonksiyon elde edilmiştir. Tablo 11’de görüleceği üzere, 
çalışmada yer alan 6 fonksiyondan 3 tanesi istatistiki açıdan anlamlı bulunmuştur. 

Tablo 11: Ulusal Marka İçin Duyusal İmaj Kanonik Korelasyon Analizi Genel Model 
Uyum Kriterleri 

Kanonik 
Fonsiyon 

Kanonik Korelasyon 
Katsayısı Özdeğer Wilk’s 

Lambda F Değeri 
Serbestlik 
Derecesi 

İstatistiksel 
Anlamlılık 

1 0.732 1.156 0.234 5.173 42 0.000 
2 0.547 0.428 0.505 3.191 30 0.000 
3 0.447 0.249 0.721 2.223 20 0.002 
4 0.226 0.054 0.901 1.158 12 0.313 
5 0.186 0.036 0.949 1.153 6 0.332 
6 0.130 0.017 0.983 - - - 

       

Değişkenler setinin açıklanan varyans oranlarına bakıldıgında birinci fonksiyonların 
(0.706/0.557), ilişkiler setinin daha büyük bir kısmını açıkladığı görülmektedir. Bu nedenle 
araştırmada birinci fonksiyonlar dikkate alınacaktır. 

Tablo 12’de elde edilen fonksiyonlarından birinci fonksiyonun kanonik yüklerine bakıldıgında 
birinci sırada “bu markanın ürünlerinin ambalajları hoşuma gidiyor” (0.933), ikinci sırada “bu 
marka ürünlerin ambalajları sağlığa zararlı değildir” (0.891) ve üçüncü sırada “bu markanın 
web sitesinin tasarımı gerçekten iyidir” (0.870) yer almaktadır. Marka kişilik özelliklerinin 
kanonik yüklerine bakıldıgında ise, en yüksek değerleri ustalık (0.988) ve sertlik (0.800) aldığı 
görülmektedir. 

Değişkenler seti arasındaki çapraz ilişkilere bakıldığında, yine en yüksek katsayıları alanların 
birinci sırada “bu markanın ürünlerinin ambalajları hoşuma gidiyor” (0.683), ikinci sırada “bu 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(7): 452-473. 

 469 

marka ürünlerin ambalajları sağlığa zararlı değildir” (0.652) ve üçüncü sırada “bu markanın 
web sitesinin tasarımı gerçekten iyidir” (0.637) yer almaktadır. Marka kişilik özelliklerinin 
duyusal marka imajı seti ile çapraz ilişkisinde ise, ustalık (0.724) ve sertlik (0.586) faktörleri en 
yüksek değere sahiptir. Bu sonuçlara göre marka kişilik özellikleri ile duyusal marka imajı 
arasında anlamlı bir ilişki vardır. H3 hipotezi kabul edilmiştir. Bu sonuçlara göre marka kişilik 
özelliklerine duyusal marka imajında ustalık ve sertlik marka kişiliği kazandırılmak 
istendiğinde ambalajlama, sosyal medya ve sağlık stratejilerine önem verilmesinin uygun 
olacağı düşünülmektedir.  

Tablo 12. Ulusal Marka Kişilik Özellikleri ile Duyusal Marka İmajı Kanonik ve Çapraz 
Yükler Tablosu 

Duyusal Marka İmajı  
Kanonik Yükler Çapraz Yükler 

1.Fon. 2.Fon. 3.Fon. 1.Fon. 2.Fon. 3.Fon. 
Bu markanın görünüşü göze hoş 
gelir. 0.822 0.116 0.306 0.602 0.064 0.137 

Bu markanın web sitesinin 
tasarımı gerçekten iyidir. 

0.870 0.406 0.178 0.637 0.222 0.079 

Bu markanın ürünlerinin 
ambalajları hoşuma gidiyor. 0.933 0.080 0.075 0.683 0.044  0.033 

Bu markanın ürünlerinin lezzeti 
diğer markalardan daha iyidir.  

0.847 0.318 0.142 0.620 0.174 0.063 

Bu marka ürünlerin ambalajları 
sağlığa zararlı değildir.  0.891 0.055 0.143 0.652 0.030 0.064 

Bu markanın ürünlerinin üretim 
tarihleri genellikle yeni tarihlidir. 

0.754 0.154 0.267 0.552 0.084 0.119 

Bu markanın ürünleri insan 
sağlığı açısından daha az risk 
taşırmaktadır. 

0.745 0.205 0.012 0.545 0.112 0.006 

Açıklanan Varyans Oranı 0.706 0.051 0.035    
Yerel Marka Kişilik Özellikleri       
Samimiyet 0.655 0.205 0.531 0.480 0.112 0.237 
Coşku 0.691 0.629 0.093 0.506 0.344 0.042 
Ustalık 0.988 0.044 0.009 0.724 0.024 0.004 
Aktif 0.586 0.188 0.247 0.429 0.103 0.110 
Güven 0.689 0.240 0.370 0.505 0.131 0.165 
Sertlik 0.800 0.227 0.274 0.586 0.124 0.123 
Açıklanan Varyans Oranı 0.557 0.097 0.094    

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 
İşletmelerin kalıcı olabilmesi ve uluslararası pazarda yer edinebilmesi için markalaşması 
yolunda yol gösterici olabileceği düşünülen bu çalışmada; markanın kişilik özelliklerinin tespit 
edilip bunların marka imajı ile arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda hazırlanan araştırmaya marka kullanıcılarının; erkek, evli, 25-31 yaş grubunda, 
1401-2800 TL aylık geliri olan, lise mezunu ve işçi olduğu görülmüştür. 

Marka kullanıcılarının marka kişiliğine karşı algılamaları yüksek olduğu tespit edilmiştir. 
Marka kullanıcıları araştırma kapsamında yer alan markanın sağlıklı, güvenilir, emin ve 
kendine has özelliği olduğunu belirtmişlerdir. Bu durumda marka olmak için sağlıklı, güvenilir 
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ve emin ve kendine has özelliğin olmasının gerekli olduğu söylenebilir. Marka imajına yönelik 
algılamardan ise, ürün kalitesinin yüksek, ambalajının çekici, geçmişten itibaren olumlu 
izlenimlerinin olduğu ve kullandıkları markaya güven duydukları görülmüştür.  

Markanın kişilik özelliklerini belirlemek için Aaker (1997) tarafından geliştirilen marka kişilik 
özelliği ölçeği kullanılmıştır. Bu ölçek; ustalık, samimiyet, coşku, seçkinlik ve sertlik olmak 
üzere 5 boyutludur. Bu çalışmada ise marka kişilik özelliklerinin faktör analizi sonuçlarına göre 
6 boyut elde edilmiş ve bu boyutlardan 4 tanesi (ustalık, samimiyet, coşku, sertlik) Aaker 
(1997)’ın boyutları ile benzerdir. İki boyut ise benzerlik göstermemektedir. Bu boyutlara 
özelliklerinden dolayı aktif ve güven isimleri verilmiştir.  

Araştırmanın hipotezlerini test etmek amacıyla setler arası ilişkiyi ölçmede kullanılan kanonik 
korelasyon sonuçlarına marka boyutları ile bütünleşik marka imajı arasında ilişki olduğu 
bulunmuştur. Bu ilişkiler şu şekilde özetlenebilir: 

-Ustalık ve sertlik marka kişiliği kazandırılmak istendiğinde markanın güçlü geçmiş temellere 
dayanması, akla gelen ilk marka olması ve gelecek satın alımlarda markanın tercih edilmesi,   

-Marka kişilik özelliklerine duygusal marka imajında ustalık ve sertlik marka kişiliği 
kazandırılmak istendiğinde marka bağlılığı ve markanın kişiliğini yansıtılması,  

-Marka duyusal imajında ustalık ve sertlik marka kişiliği kazandırılmak istendiğinde 
ambalajlama, sosyal medya ve sağlık stratejilerine önem verilmesinin uygun olacağı sonuçları 
elde edilmiştir.  

Sonuç olarak; Markanın duygusal boyutunu oluşturan marka kişiliği, tüketicinin markayı 
kullanması sonucunda şekillenebilir. Bu yüzden marka kişiliğinin oluşturulmasında reklam öne 
çıkan etmenlerin başında gelebilir. Çünkü marka kişiliğinde markanın sağladığı faydayı ve 
bunun sonucunda ona bir değer verecek olan tüketiciyi etkilemenin yöntemlerinden biri 
reklamdır. Bu sayede reklam tarafından ortaya çıkarılan ve algılanan marka kişiliği tüketicinin 
satın alma kararı vermesinde önemli rol oynayabilir. Reklam duygusal marka imajını inşa 
etmek ve marka kişiliği duygu ve hoşlanma ile birleştirebilir. Böylece marka kişiliği daha çok 
ilgi çekebilen, hatırlanabilen bir marka yaratabilir ve müşterinin kimliğine vurgu yapma aracı 
olabilir. Tüketicinin marka ile arasında ilişki kurmasını sağlayan reklam yoluyla pazarlama 
iletişimi kurmak marka kişiliği inşa etmeye yardımcı olabilir. 

Uluslararası pazarlarda faaliyet göstercek işletmelerin öncelikle markalarına tüm dünya pazarı 
ve hedef Pazar olarak seçtiği bölge için bazı kişilik özellikleri yüklemesi gerekmektedir. Bu 
uluslararası kişilik özellikleri belirlenirken öncelikle bölgenin kültürel özellikleri iyi 
bilinmelidir. Çünkü ilk girişte bölgesel kişilik özellikleri marka ile bağdaştırılıp global marka 
olunduğunda ise tüm dünya için aynı kişilik özellikleri kullanılabilir. Ayrıca bu kişilik 
özelliklerinin belirlenirken işletmenin imajına zarar verebilecek özelliklerden kaçınılması 
faydalı olacaktır. Marka kişiliğinin ilişki tabanlı esasına göre tüketici markayla arkadaş olduğu 
kabul edilmektedir. Tüketicinin markayla arkadaş ilişkisi kurması ve satın aldığı markayı çoğu 
zaman kendi kişiliklerini yansıtmaktadır. Bu durum, tüketicinin başka karakterde olan kişilerle 
arkadaşlık kurabileceği gibi, başka karakterde olan markaları da satın alabilecekleri anlamına 
gelebilir. 

Elde edilen bu sonuçlara göre şu önerilerde bulunulabilir: 

-Uluslararası boyutta kabul görebilecek marka isim, logo, sloganın tercih edilmesi, 

-Sponsorluk faaliyetlerine önem verilmesi ve özellikle ulusal boyuttaki spor ve sanatsal 
faaliyetlerin sponsorluk uygulamalarında kullanılması,  
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-Tutundurma çabalarının ulusal medyada yürütülmesi, 

 -Tutundurma çabalarında kalite, lezzet ve güvenilirliğin vurgulanması, 

-Örgüt kültürü ve anlayışın profesyonel şekilde yütürülmesi,  

-Müşteri bilgi sisteminin kurulup olumsuz tüketici algılamalarının anında düzeltilmesi, 

-Müşteri memnuniyetinin sadece çağrı merkezi ile düşünülmeyip ürünün kalite ve tazeliği 
olarak uygulanması, 

-Markaya kişilik özelliği kazandırırken uzmanlık ve samimiyet kişilik özelliklerine daha fazla 
önem verilmesinin yerel markanın ulusal olmasına yardımcı olabileceği düşünülmektedir. 
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GİRİŞ 

Rekabet şartlarının değişmesi ve güçleşmesi hizmet sektöründe de önemini korumaktadır. 
Çalışanlar örgütlerin değişim ve gelişim aşamalarında oldukça önemli başarı kriterleridir. 
Çalışanların örgüte katkılarının olumlu yönde olması beklenirken onların davranışlarının 
şekillendirilerek yönetilmesi de gerekmektedir. Bu sebeple çalışan davranışları son yıllarda 
örgütler açısından önemli hale gelmiştir. Çalışan davranışlarının çıktıları müşterileri örgüt 
karlılığını ve aynı zamanda çalışanların kendilerini de etkilemektedir.   

Çalışanlar duygularını yöneterek hizmet alanların memnun şekilde ayrılmalarını sağlamakla 
yükümlü hale gelmişlerdir. Örgütlerde müşteri beklentilerinin karşılanabilmesi için çalışanlar 
için oluşturulmuş olan davranış kuralları bulunmaktadır. Müşteriyi dinlemek, güler yüzlü 
olmak, aktif çözüm önerileri sunmak, eşişiz müşteri deneyimlerinin tasarlanması için müşteri 
beklentilerini ve oluşan şikayetleri ilgili kanallara iletmek gibi örgütler tarafından belirlenen 
kurallar oluşturulmuştur.  

Örgütlerin koymuş oldukları kurallar çerçevesinde duyguların şekillendirilerek duygusal çaba 
sergilenmesi olarak adlandırılan duygusal emek önemli bir başarı etkenidir. Müşterinin 
beklentilerini karşılayabilmek için çalışanın sergilemesi gereken duygusal emek çalışanı müşteri 
karşısında daha memnun edici sonuçlar doğurmaya yöneliktir. 

Duygular genel olarak hem bireysel hem de örgütsel faktörlerden etkilenerek davranışa 
dönüşmektedir. Duygusal emek gösterimi ne kadar etkili ise müşteriler ve örgütler için yaratılan 
sonuçlar o kadar olumlu hale dönüşmektedir. Duygusal emek gösterimleri örgütlerin karlılığını 
ve marka değerini yükseltmektedir. Duygusal emek sergilenirken çalışanın göstermiş olduğu 
seviye müşteri beklentisini karşılama seviyesine ve çalışanın gösterim sonuçlarına etki 
etmektedir. Örneğin yüzeysel duygusal emek gösterim sonucunda tükenmişlikle karşılaşma 
yapılan çalışmalarda daha fazla görülmektedir.  

Bununla birlikte derinlemesine duygusal emek gösterimleri çalışanlardaki tükenmişlik ve işten 
ayrılma niyetlerini daha az etkilemektedir. Müşteri beklentilerini gerçekten anlayarak üstün 
empati yeteneği ile rol yapmadan yani derinlemesine duygusal emek gösterimi daha olumlu 
sonuçlara sebep olmaktadır. Müşteri için yapay bir gülümseme ile gösterilen hizmet yani 
yüzeysel duygusal emek gösterimi çalışanlara ve yaratılmak istenen müşteri deneyimine 
olumsuz yansımaktadır. 

Duygusal emeği etkileyen çeşitli faktörler bulunmaktadır. Kişilik yapıları, cinsiyet farklılıkları, iş 
yükleri görev sorumlulukların yoğunluğu, aile hayatı diğer yandan örgüte olan bağlılık, örgüte 
olan güven, yönetici davranışları duygusal emek gösterimini farklılaştırmaktadır. Farklılıklar 
duygusal emeğin gösterimini şekillendirmektedir. Duygusal emeği derinlemesine anlamak, 
gerek yöneticiler, gerek çalışanlar, gerek müşteriler ve gerekse örgütler için önem teşkil ederken, 
uygulanması, denetlenmesi ve olumlu ve olumsuz sonuçlarının anlaşılması farkındalığı 
yükselterek yönetilmesini ve sergilenmesini daha kolay hale getirecektir.  

Çalışmada ele alınan duygusal emek kavramı, duygusal emeğin yaklaşımları ve en önemlisi de 
duygusal emeğin yol açtığı sonuçlar literatür çerçevesinde incelenmiş olup kurumlar, çalışanlar 
ve müşteriler açısından daha olumlu sonuçların yaratılabilmesi için sonuç ve değerlendirmeler 
yapılmıştır. Çalışmanın duygusal emekle ilgilenen organizasyon yöneticileri ve çalışanları 
açısından fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
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DUYGUSAL EMEK 

Değişen ve gelişen hizmet sektöründe hizmet alanların firmalardan beklentileri artmaktadır. 
Firmaların başarılı şekilde sektörde yer alabilmeleri için yönetmeleri gereken kritik ve en önemli 
kaynaklardan biri insan kaynağıdır. Bu nedenle personelin şirket içinde gösterdiği davranışlar 
önem teşkil etmektedir ve birçok araştırmaya konu olmaktadır. Personellerin gerek iç müşteriye, 
gerekse dış müşteriye karşı gösterdikleri davranışlar ile firmaların başarısına katkı sağladıkları 
bilinmektedir. 

Duygusal emek, sosyoloji, psikoloji ve davranış bilimleri alanlarında pek çok çalışmaya konu 
olmuştur. Duyguların yönetilmesi olarak bilinen duygusal emek, özellikle hizmet sektöründe yer 
almaktadır. Çünkü hizmet sektöründe zihinsel ve örgütsel aktivitelerin yanında duygusal emeğe 
de ihtiyaç duyulmaktadır (Beğenirbaş ve Yalçın, 2012: 28). Hizmet sektörü içinde yer alan, 
öğretmenler, sağlık çalışanları, çağrı merkezi çalışanları, hukuk çalışanları, banka çalışanları, 
turizm sektörü çalışanlarından rehberler ve resepsiyon sorumluları duygusal emeğe konu olan 
çalışmalarda yer almışlardır (Grandey, Diefendorff ve Rupp, 2013: 9).  

Hoschild, duygusal emeği, ücret mukabilinde, işin gerektirdiği şekli ile duyguların diğerleri 
tarafından gözlemlenecek şekilde düzenlenerek yüzsel ve bedensel gösterimde bulunulması 
olarak tanımlamıştır (Diefendorff vd., 2005: 339). Hoschild’a göre, duygusal emek, hizmet 
çalışanlarının duygularını yönetmeleri, düzenlemeleri ve ticari beklentiler sebebi ile duygularını 
sergilemelerini ifade etmektedir. Halka açık bir şekilde gözlemlenebilen bir yüzsel ve bedensel 
görüntü yaratma hissi yönetimi olarak da ifade edilebilir (Hoschild, 2003: 7).  

Duygusal emek, başkalarının duygularıyla başa çıkabilmek için girilen duygusal düzenleme 
olarak da tanımlanmaktadır (James, 1989: 15). Duygusal emek, çalışanların örgütsel temelli 
beklentileri yerine getirebilmek için duygusal görüntülerinin düzenlenmesi için verilen çabadır 
(Brotheridge ve Lee, 2003: 365). Genel olarak duygusal emek, duygusal davranış kurallarına 
uyabilmek için örgütler ve işler için duyguların yönetilmesidir. Duygusal emek gösterimi kolay 
değildir. Çalışanın, iyi bir gününde değilken, mutlu görünmeye ve yardımsever olmaya çalışması 
oldukça zahmetlidir. Yapılmaya çalışılan görev nedeni ile yaşanan bu durum, duygusal 
uyumsuzluğa da sebep olabilmektedir (Grandey, 2000: 95-110).  

Hizmet sektöründe çalışanların sergiledikleri duygularla müşteriler ilgilenirler (Tasi ve Huang, 
2002: 1001-1008), bu sebeple de örgütler, hizmet kalitesinin artması için sürekli bir çaba 
içindedirler ve müşteriler de her geçen gün beklentilerini yükselterek bu durumu 
tetiklemektedirler. Örgütler, ihtiyaçları karşılayabilmek için, bir yandan teknolojiyi en iyi şekilde 
takip ederken, diğer yandan da personelin eğitimlerine ve motivasyonlarına özen 
göstermektedirler.  

Müşteriler örgütü değerlendirirken personelin kendilerine nasıl davrandıklarını, talepleri için 
alınan önlemleri ve sunulan imkanları değerlendirirlerken, örgütün kalitesini ölçümlerken 
oluşan problemlere karşı örgütün nasıl çözüm ürettiğini de göz önünde bulundurmaktadırlar. 
Gelişen ve değişen dünyada örneğin, sağlık sektöründe aileler ve hastalar tarafından kalite çok 
fazla eleştirilmektedir (Gray, 2012: 3). Tüm bu sebepler dolayısı ile duygusal emek önem arz 
etmektedir. Duyguların yönetilmesi, örgütlerin problemsiz çalışmasını sağlamaktadır (Saks, 
1990: 111). İnsan kaynağı, firmaların en önemli değerlerindendir. Çalışanların duygusal emek 
sergileme biçimleri örgütlerin hedeflerine ulaşmalarında ve iş tatmininde önem taşımaktadır. 
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Duygusal emek özetle, hizmetin yapıldığı sırada müşterilerle yaşanan etkileşimde, örgüt 
tarafından istenen duyguların sergilenmesi durumudur. Aşağıda duygusal emeğin literatürde 
sıklıkla yer alan tanımları yer almaktadır. 

Tablo1: Duygusal Emek Kavramı Tanımları 

Duygusal Emek Kavramı Tanımları 

Hoschild (1983) 
Gözlemlenebilen yüz ifadeleri ve bedensel gösterimleri yaratmak amacıyla 
duyguların yönetilmesidir. 

Ashforth ve Humphrey (1993) Duygusal davranış kurallarına uygun duyguların sergilenmesidir. 

Morris ve Feldman (1996) 
Kişiler arası iletişimde örgütler tarafından istenen duyguların ifade edilmesi 
için gerekli çaba, planlama ve kontroldür. 

Grandey (2000) 
Örgütün beklediği duygusal davranış kuralları gereği, duygusal ifadeleri 
değiştirmek için rol yapmayı, duyguları artırmayı ya da bastırmayı 
kapsamaktadır. 

Kruml ve Geddes (2000) 

Müşteriler için sunulan hizmet kalitesini garanti altına almak ve 
standartlaştırmak için çalışanların belirli duyguları hissetmelerinin veya 
belirli duygu görünümlerini en azından planlamalarının gerektiği 
durumlarda davranış şekilleridir. 

Chu(2002) 
Duygusal davranış kuralları ve mesleki normlara karşılık uygun duyguları 
sergilemek için kişilerin görünen davranışlarını veya içsel duygularını 
harekete geçirmenin bir derecesidir. 

Diefendorff ve Richard (2003) İşin gerektirdiği rolün bir parçası olarak duyguların yönetilmesidir. 

Diefendorff ve Gosserand (2003) 
Duygusal gösterimler ve duygusal davranış kurallarının algılanmasının 
sürekli olarak karşılaştırılması yoluyla oluşan farklılığın kontrol edilmesi ve 
azaltılması sürecidir. 

Brotheridge ve Lee (2003) 
Hizmet etkileşimlerinin süresi, yoğunluğu, çeşitliliği ve sıklığındaki 
değişimlere davranışsal olarak verilen tepkiler şeklinde tanımlanmaktadır. 

Glomb ve Tews (2004) 
Öncelikli olarak davranışsal ifadeler ve duygusal davranış kuralları ile 
uyum içinde olan, hissedilen ya da hissedilmeyen duyguların ifade 
edilmemesi üzerine odaklanır. 

Johanson (2007) 
Hizmet veren örgütlerin, hizmet sunulurken istemiş oldukları duyguların 
ifade edilmesidir. 

Guy vd. (2008) 
Çalışanların görevlerini yerine getirirken duygularını iş sürecine sokarak, 
bastırması ya da duygularını kullanmasıdır. 

Kaynak: Hsieh, 2009: 11 

Yukarıdaki duygusal emeğin tanımları tablosuna göre yapılan tanımlarda duygusal emeğin 
ilişkili olduğu kavramlar yüz ifadeleri, bedensel göstergeler, müşteriler, duyguların yönetilmesi, 
duygusal davranış kuralları, duyguların bastırılması, duyguların harekete geçirilmesi, 
standartlaştırma olarak özetlenebilmektedir.  

 

DUYGUSAL EMEK YAKLAŞIMLARI 

Hoschild’ın duygu ile ilgili çalışmaları 1960’lı yıllarda gözlemci bir deha olarak tanınan 
Goffman’dan esinlenerek başlamıştır. Hoschild’ın (1983) kendi ifadeleri ile duyguların nasıl 
yönetildiğine olan ilgisinin, ailesinin ABD Dışişleri hizmetine girdiğinde anne ve babasının, 
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konuklarının jest ve mimiklerini yorumlamalarına şahit olmasından kaynaklandığını 
belirtmektedir (Hall, 2015: 22).  

Hoschild (1981), çalışanların müşterilerle iletişim halindeyken müşterileri seyirci, çalışanları 
aktör, işyerini ise sahne olarak ifade etmiştir ve bu yaşanan süreci ise sahneye konulan oyun 
olarak nitelendirmektedir. Hoschild’a (1981) göre hizmet sunarken personelden uygun duygusal 
tepkiler vermeleri konusunda genel beklentiler vardır. Bu beklentiler hissedilmesi gereken 
duyguların amacını süresini yoğunluğunu ve çeşitliliğini belirleyen normlara neden olmaktadır. 
Bu yüzden bazı meslek gruplarının gerektirdiği duygusal emek gösterim biçimleri 
bulunmaktadır. Örneğin çağrı merkezi çalışanlarından güler yüz, polislerden ciddi olmaları ve 
doktorlardan yardımsever ve şevkatli olmaları, acil tıbbi müdahale uzmanlarından gördükleri 
bir yara karşısında aşırı tepki göstermemeleri beklenilmektedir (Fineman, 2003: 40; Mastracci, 
Guy ve Newman, 2014: 42;). Her meslek grubu için farklı duyguların sergilenmesi gerektiği 
söylenebilir.  

Duyguların, nasıl, ne zaman ve hangi duyguların gösterileceği kurallar iş hayatında 
belirlenmiştir (Hoschild, 2003:52; Theodosius, 2008: 225, Grandey vd., 2013: 25;). Bu kuralların 
gerektirdiği şekilde genel olarak bu durum iki farklı davranış türü ile açıklanmıştır. Birincisi 
yüzeysel davranış, kişinin gerçekten hissetmediği duyguları hissediyor gibi göstermesidir. Buna 
çağrı merkezi çalışanları örnek verilebilir.  

Meslek gruplarını duygusal emek kullanan ve kullanmayan olarak ikiye ayrılmıştır. Bu 
bağlamda bir meslekte duygusal emek kullanma ihtiyacının olması için üç özellik vardır. 
Birincisi, çalışanlar müşterilerle yüz yüze ya da telefonla etkileşim içine girmelidir. İkincisi ise 
çalışanlar müşterilerin duygularını ön planda tutmalıdır.  Üçüncüsü, müşteriler ile çalışanların 
etkileşimleri örgüt yöneticilerinin kontrolü altında olmalıdır. Bu üç bileşenin olduğu yerde 
duygusal emek vardır denilebilir (Hochschild, 1979: 551; Smith 1992: 7). Duygusal emek, 
hizmetin ayrılmaz bir parçası olmakla birlikte çoğunlukla fark edilmeyen yüzüdür, gölge emek 
olarak tasvir edilir (James, 1993: 95-96; Xiao Yu vd., 2016: 1-26). 

Duygusal emek gösterimlerinden ikinci davranış türü ise derinlemesine davranıştır. 
Derinlemesine davranış, kişiden göstermesi istenen duyguları gerçekten yaşamaya ve 
hissetmeye çalışmasıdır (Onay, 2011: 587). Hem derinlemesine hem de yüzeysel davranış 
zorlayıcı olabilmektedir (Debesay vd., 2014: 74). Derinlemesine davranış, iş doyumu, duygu 
artışı, müşteri memnuniyeti gibi duygusal emeğin olumlu yönleri ile ilişkilidir (Chou vd., 
2012:502; Golfenshtein ve Drach Zahavy, 2015: 112). Yüzeysel davranış ise duygusal 
uyumsuzlukla ilişkilidir, duygular arasında tutarsızlık bulunmaktadır (Cheng vd., 2013: 282 ve 
Karimi vd., 2014: 176). 

Bu konuda ikinci yaklaşım, Ashforth ve Humprey’in ortaya koyduğu yaklaşımdır. Hoschild’dan 
(1981) farklı olarak, duygusal emek uygun duyguyu verecek davranışın gösterilmesi olarak 
tanımlanmaktadır. Çünkü bu yaklaşıma göre önemli olan davranışların altında yatan duyguların 
ne olduğu üzerinde durmak değil, gözlemlenebilir davranışlara odaklanmaktır. Bu yaklaşımda 
duygusal emeğin bir tür izlenim oluşturma olduğunu savunmuşlardır. İzlenim oluşturmayı bir 
kişinin başkalarının kendisi hakkındaki düşüncelerini yönlendirme veya değiştirme girişimleri 
olarak tanımlamıştır (Ashfort ve Humprey, 1993: 89). İzlenim oluşturmada kişilerin, başkalarının 
kendileri hakkında iyi düşünmelerini istedikleri bilinir ve herkes tarafından uygun sayılabilecek 
davranışları sergiler.  
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Ashforth ve Humprey (1993), Hoschild’ın duygusal emeğin gösterim sürecindeki yüzeysel ve 
derinlemesine davranış türlerine ilave olarak samimi davranış türünü de eklemişlerdir. 
Yaklaşımda öne sürülen samimi davranışta gösterilmesi gereken davranış gerçekten 
hissedilmekte ve gösterilmektedir. Çalışanlar kendilerini kurumca belirlenen duygusal davranış 
kuralları ile ne kadar özdeşleştirirse o oranda samimi davranış gösterebilir. Çünkü bu durumda 
personel benimsemiş olduğu kurallar nedeniyle rol yapmayacak ve samimi davranışta 
bulunacaktır. (Grandey, 2000: 5). Duygusal emeğin sonuçlarında da değişiklik ortaya 
koymuşlardır. Duygusal emeğin sonuçları duruma göre bazen olumlu bazen olumsuz 
olabilmektedir. Duygusal emek, örgütün gösterilmesini istediği davranışlar olduğundan 
çalışanlar da bunu gerçekleştirebilmek için, kendilerine özgü davranışlar geliştirirler ve 
kendilerini ifade etme yetenekleri gelişir. Diğer yandan çalışanların hissetmedikleri halde 
kendilerini adapte etmeye çalışmaları onlarda rahatsızlık uyandırabilir. Duygusal çelişki doğar, 
kendilerine olan saygılarını yitirirler ve işten ayrılma istekleri artar (Savaş, 2009: 51). Bu 
yaklaşımda derinlemesine ve yüzeysel davranış gösterilirken çalışanın çaba sarf etmesi, 
odaklanması gerektiğini, samimi davranışta ise kendiliğinden bunun gelişeceğini ileri 
sürülmüştür (Pala ve Sürgevil, 2016: 76). 

Tüm bunlardan yola çıkarak hizmet sektöründe hissetmediği halde hissediyormuş gibi 
davranarak asabi bir müşteri ile uğraşıp onun sinirini yatıştırmaya çalışmak ve bu durumda 
sakin kalabilmek oldukça yorucu bir görev olmakla birlikte, etkin şekilde iletişim sağlanıp amaca 
ulaşıldıktan sonra bile personelin ruhen yorgunluğu devam etmektedir. Bu yaklaşımda 
araştırmacılar tarafından “çalışanın diğer bireylerle ilişkide olduğu süre içerisinde, örgütün 
kendisinden beklediği duyguları sergileyebilmek için harcadığı çaba, planlama ve kontrol 
düzeyi” olarak tanımlanmaktadır (Yürür, 2011: 3828). Yaklaşıma göre, örgütün beklediği ile 
çalışanın duyguları aynı olsa bile emeğin gösterilebilmesi için çaba sarf edilmektedir. Örneğin, 
şevkat bekleyen bir hastaya ilgi ile yaklaşabilmek konusu ele alınırsa, hastaya karşı gerçekten 
sorumluluk hissedip yardımcı olmaya istekli olunsa da bu durum aşırı şekilde özveri 
gerektirmektedir. Acil serviste çalışan doktor ve hemşirelerin yaşadıkları olaylar karşısında 
sergiledikleri davranışlar bu davranış tarzına örnek gösterilebilir. Duygusal emeği, 
derinlemesine, yüzeysel ve samimi davranış yerine duygusal emek boyutları olarak farklı 
değişkenleri de dahil ederek incelemişlerdir. Bu yaklaşımda duygusal emek, koşullarına göre 
değişiklik gösterebilmektedir. Bu boyutlar aşağıdaki gibi sıralanmıştır (Morris ve Feldman, 1996: 
986-1010): 

• Duygu gösterim sıklığı 
• Belirlenen duygusal davranışlara verilen dikkat 
• Yansıtılması gereken duyguların çeşitliliği 
• Duygusal çelişki 
 
Duyguların gösterilmesindeki sıklık; çalışanlardan beklenen davranışların ne kadar sık 
tekrarlanmasını ifade etmektedir. Çalışanların duygusal davranış gösterme sıklıkları ve bunun 
örgüt için önemi ne kadar fazlaysa, örgütün duygusal davranış kurallarının önemi de o kadar 
yüksektir (Genç, 2013: 14). Diğer yandan duygu gösterim sıklığı mesleklere göre değişim 
göstermektedir. Belirlenen duygusal davranış kurallarına gösterilen dikkat; daha fazla psikolojik 
ve fiziksel çaba gerektirir. Bu nedenle bu nitelikteki işlerde daha fazla duygusal emek sarf edilir 
(Güngör, 2009: 172). Bu boyut iki kategoride incelenir. Bunlar duyguların sergilenme süresi ve 
duyguların yoğunluğudur. Bu durumda duygu yoğunluğu ne kadar fazla ise ve ne kadar uzun 
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süreyle yapılırsa o kadar fazla dikkat edilecektir. Kısa sürede bir müşteri ilişkisinde verilen emek 
az iken, süre uzadıkça gereken duyguyu canlı tutabilmek için daha fazla emek gösterilmektedir 
(Öz, 2007: 11-12). Örneğin, kasiyerler müşterileri ile kısa süreli ilişki halinde iken hemşireler 
hastaları ile uzun süreli etkileşimde bulunurlar (Güngör, 2009: 172-173). Kasiyerlerin müşterilere 
sadece hoş geldiniz demeleri ve gülümsemeleri yeterli iken hemşirelerin hasta ile olan ilişkileri 
sırasında, göstermeleri gereken duygusal emek için daha fazla çaba sarf ettikleri bilinmektedir. 
Yansıtılması gereken duyguların çeşitliliği; müşterilere gösterilmesi gereken duyguların farklılık 
göstermesi ile ilgilidir.  Olumlu duygular çalışanların iyi düşünmesini, olumsuz duygular 
müşteriye kızgın ve düşmanca davranılmasını, nötr ise tarafsız olunmasını hedeflemektedir 
(Savaş, 2012: 55). Birden fazla duygu sergilemek zorunda kalan çalışanlar daha fazla planlama 
yaparak kendi davranışlarını kontrol altına alırlar bu da daha fazla ruhsal ve bedensel efor 
sergilemek anlamına gelmektedir (Güngör, 2009: 173). Duygusal çelişki; örgütlerin belirlediği 
kurallarla çalışanların duygularının örtüşmediği anlarda duygusal çelişki yaşanmaktadır. Hatalı 
hizmet alan müşterinin uğradığı mağduriyet, kurumun çalışanını çok fazla etkilemediği halde, 
müşteriyi yatıştırmak için empati kurmaya çalışırken duygusal çelişki yaşayabilir (Morris ve 
Feldman, 1996: 986-1010).   

Grandey’ in (2000) duygusal emek yaklaşımında çalışanların örgütün takip ettiği şekilde 
duygularını ayarlama sürecinde harcanan çaba olarak tanımlanmaktadır (Değirmenci, 2010:14). 
Bu yaklaşımda psikolojide bir süreç olarak yer alan "duygu düzenlemesi" kavramını kullanarak 
duygusal emeği duygu uyarlaması süreci olarak ifade etmiştir.  

Duygu düzenlemesi, kişinin herhangi bir olayla karşılaştığında duygularını nerede ve nasıl ifade 
etmesi gerektiği konusundaki görüşe dayanarak yaptığı duygu ayarlamasıdır. Çalışanlar 
işlerinin gerektirdiği gösterim kurallarına uymak için duygularını kontrol eder ve uygun tepkiler 
ortaya koyabilirler (Savaş, 2012: 57). Bu yaklaşımda diğer üç yaklaşım birleştirilmiş ve yeni bir 
model oluşturulmuştur. Bu modelde öncel odaklı duygu düzenleme ve tepki odaklı duygu 
düzenlemeye yer verilmiştir. Öncel odaklı duygu ayarlama, ortamı seçme, ortamı değiştirme, 
dikkati farklı yöne çevirme ve bilişsel değişimden oluşmaktadır (Grandey, 2000: 8):  

Ortamı seçme; belirli duyguların oluşturacağı duygulara yaklaşmak ya da ortamdan kaçmaktır. 
Sinirli bir müşteri ile yüz yüze gelmemek için personelin kendisi için toplantıda dedirtmesi buna 
verilebilecek bir örnektir. Ortamı değiştirme; olumlu ya da olumsuz duygular yaratabilecek 
ortam üzerinde farklılık yaratılmasıdır. Dikkati farklı yöne çevirmede ise çalışanın, çalışma 
süresinde kendisini iyi hissettiren şeyler düşünmesi ya da yapmasıdır. Çalışırken müzik 
dinlenmesi ya da öğle tatilinde firmanın spor kompleksinde spor yapılması buna örnektir. Biliş-
sel değişim ise, var olan durumun farklı şekilde değerlendirilmesidir. Örneğin, korna çalan bir 
araçtan rahatsız olunabilir ancak aracın içinde hasta olduğu görüldüğünde duygular değişir ve 
durum farklı şekilde değerlendirmeye başlanır (Özgen, 2010: 29). İlk etapta görülen durum ile 
sonradan anlaşılan durum arasında fark olduğunda duygularda değişiklik hissedilmektedir. 
Bilişsel değişim örnekleri, kendi kendine konuşma, başka bir şey düşünerek durumu stresli 
olmaktan ziyade zorlayıcı olarak tekrar çerçevelemektir (Totterdell ve Holman, 2003: 55). 
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DUYGUSAL EMEK BOYUTLARI 

Yüzeysel davranışta çalışanlar, hissetmeseler bile hissediyormuş gibi hareket ederler yani 
duyguyu içselleştirmeden sadece verdikleri tepkileri ayarlamaktadırlar. Çalışanlar 
hissetmedikleri duyguları sergilemektedirler. Yüzeysel davranış, çalışanların hislerini gerçekte 
değiştirmeden kendilerinden beklenilen davranışlara uyumlu hale getirdikleri davranış 
biçimidir (Grandey, 2003: 86).  Gerçekten hissetmemelerine rağmen, duygusal davranış kuralları 
gereğince duygusal göstergelerini değiştirmeye yönelik stratejiyi ifade etmektedir (Yin ve Lee, 
2012: 56; Zembylas, 2002: 187). Örgütler tarafından sergilenmesi istenen davranışlara çalışanlar 
kendi duygularını katmadıklarında sahte şekilde davranmış olurlar (Cheung ve Tang, 2009: 75-
76). Yüzeysel davranışın bir nevi sahte şekilde davranmak ya da rol yapmak olarak ifade edildiği 
görülmüştür. Yüzeysel davranışta, yüz ifadesi, jestler ve ses tonu gibi sözlü ve sözsüz ipuçları ile 
oyunculuk yapılarak sunum, karşı tarafa ulaşmaktadır. Yüzeysel davranışta çalışanlar 
hissettikleri olumsuz duyguları bastırıp olumlu duygular içindeymiş gibi davranırlar. Çalışanlar 
burada sergilemek durumunda oldukları hisleri gerçekte hissetmezler. Kendilerine hakaret eden 
bir müşteri karşısında takındıkları pozitif ifadeyi kaybetmeden aynı nezaket içinde hareket 
ederler ve müşteri ile hiçbir şey olmamış gibi vedalaşırlar (Mark, 2005: 304).  

Derinlemesine davranışta çalışan, kendisinden beklenen davranışa hislerini uyumlaştırmak için 
çaba göstermektedir diğer bir şekliyle duygusal davranış kurallarının gerektirdiği şekilde 
duygusal ifadelerin sergilenmesi için bilişsel tekniklerle (kendi kendini ikna etme gibi) 
duygularını değiştirme sürecidir (Grandey, 2003: 250; Yin, 2016: 13). Yüzeysel davranıştan farklı 
bu davranış şeklinde çalışan sadece hareketlerini değil, duygularını da kendisinden beklenilen 
davranışla uyumlaştırmaya çalışmaktadır.  Duygusal davranış kurallarında belirtildiği şekli ile 
çalışan, içsel düşüncelerini ve duygularını da uyumlaştırmaya çabalamaktadır (Chang, 2011: 22). 
Gerçekte hissedilen duyguların olması gereken duygulara adapte edilmeye çalışılmasıdır, uygun 
duyguların hissedilebilmesi için bilişsel bir değişimdir (Zapf vd., 1999: 375; Gelderen, Konijin ve 
Bakker; 2016: 852). Derinlemesine davranış gösterirken etkili olabilmek için, gerekli duygunun 
hissedilebilmesi için içsel duygunun değiştirilmesi gerekmektedir (Zapf vd., 1999: 371). 

Çalışanın müşteri ile empati kurması, onu sinirlendiren ve zor bir müşteri haline dönüştüren 
sebepleri anlamaya çalışması ve olumlu duygularla yaklaşması derinlemesine davranıştır 
(Gülova ve Palamutçuoğlu, 2013: 45). Genelde derinlemesine davranışın en çok sergilenmesi 
beklenen duygusal emek türü olduğu söylenebilir. 

Samimi davranış, çalışanların ifade etmek zorunda oldukları duyguları hissetmek durumunda 
sergiledikleri davranış türüdür (Köksel 2009: 35). Örneğin, bir doktorun hastasının hayatını 
kaybetmesi üzerine sergilediği emek samimi davranıştır. Morris ve Feldman, çalışanın gerçek 
duyguları ile yansıtması beklenilen duygularının aynı olması halinde bile, yine de çalışanın belli 
bir miktar çaba sarf etmek zorunda olduklarını belirtmişlerdir. Samimi davranış gösteriminin 
hizmet alanların olumlu tepkilerine neden olduğu bilinmektedir (Hennig Thurau vd., 2006: 60). 

Gösterilen davranışın ne ölçüde samimi olduğu da önemlidir. Bu durum davranışın kalitesinin 
yanı sıra karşı tarafın tepkisini de belirlemektedir (Köse, Oral ve Türesin, 2011: 170). Bir restoran 
çalışanının işini sergilerken güler yüzlü şekilde davranması ve bunu içten hissetmesi yüzeysel ve 
derinlemesine davranmaktan farklıdır ve samimi davranıştır. Bu duygunun müşteriye geçmesi 
halinde müşteri aldığı hizmet kalitesinden memnun kalarak davranışlarını buna göre 
şekillendirmektedir. 
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Literatürde üç türlü duygusal emek stratejisinden bahsedilmektedir. Yüzeysel, derinlemesine ve 
samimi duygusal emek stratejilerine ek olarak çok yüzeysel duygusal emek gösterimi de 
eklenebilir, çalışanların hissetmediği halde hissediyormuş gibi yüzeysel duygusal emek 
gösterimlerinin daha da gerisinde hiçbir çaba sergilemeden duygu durumunu değiştirme ve 
empati çabasından uzak duygusal emek gösterimlerinin de olduğu ileri sürülebilir. Bununla 
birlikte yüzeysel duygusal emek gösteriminden daha ileri boyutta olan orta duygusal emek 
gösterimine de yüzeysel ve derinlemesine duygusal emek gösterimi ile aralarında yer verilerek 
incelenebileceği düşünülmektedir. Bu açıdan bakıldığında duygusal emeğin gösterim biçimleri 
beş evreli şekilde aşağıdaki şekilde gösterilmiştir.  

 

Şekil1: Beş Evreli Duygusal Emek Boyutları (2018) 

                                                      

Yüzeysel, derinlemesine ve samimi duygusal emek gösterimlerine ek olarak belirtilen çok 
yüzeysel duygusal emek gösterimlerinde çalışanlar hiç çaba sergilemeden görevlerini yerine 
getirmektedirler. Duygularını uyumlaştırmaya çalışmadan müşteri memnuniyeti 
gözetilmeksizin ve örgütlerin koymuş oldukları davranış kuralları çerçevesine uyum 
sağlamadan hizmet etmektedirler. Banka çağrı merkezinde çalışan müşteri temsilcisinin 
havalimanında uçuş öncesi kredi kartını kaybeden ve seyahat öncesi olumsuzluk yaşayan 
müşteri ile görüşmesinde görüşmeyi kısa tutmak istemesi ve müşteriyi bu yönde ikaz etmesi çok 
yüzeysel duygusal emek gösterimine örnek verilebilirken, müşterinin yerine kendini gerçekten 
koymaya çalışması öncesinde sergilediği davranış ise yarı derinlemesine duygusal emek olarak 
belirtilebilir. Orta duygusal emek boyutunda yüzeysel duygusal emek ile derinlemesine 
duygusal emek arasında belli belirsiz duygularını tam olarak uyumlaştırmadan empati kurmaya 
çalıştığı sırada sergilenen duygusal emektir. Hem kendisi hem de müşteri açısından bu boyutta 
tatmin edici sonuçların tam olarak doğmayacağı düşünülmektedir. 

 

DUYGUSAL EMEĞİN YOL AÇTIĞI SONUÇLAR 

Çalışanlar kurumun belirlemiş olduğu davranış kuralları ile hareket ettiklerinde müşterilerin 
gösterecekleri olumlu davranışlar sebebi ile ruhsal olarak daha az yıpranmaktadırlar. Bu 
yaklaşımda çalışanların bu davranışları sergilerken yaşayacakları yıpranma payı dikkate 
alınmamaktadır (Güngör, 2009: 179).  

Yaratılan müşteri memnuniyeti de çalışanın performansına yansıyacağından ve kurumların bu 
performansı değerlendirdiklerinde olumlu tutumları, çalışanın kariyer fırsatlarına kavuşmasını 

Çok Yüzeysel
Duygusal Emek

Yüzeysel 
Duygusal Emek

Orta Duygusal Emek
(Yarı Derinlemesine )

Derinlemesine 
Duygusal Emek

Samimi Duygusal Emek
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ve buna bağlı olarak da çalışan için maddi anlamda rahatlık sağlamasına olanak tanımaktadır. 
Duygusal emek gösterimleri sonucunda elde edilen sonuçların olumlu olması durumunda iş 
tatmini de sağlanmaktadır (Pugliesi, 1999: 130). Duygusal emeğin olumlu etkileri olumsuz 
etkilerine göre daha az olarak gözlemlenmektedir (Güngör Delen, 2017: 108). Çalışanın 
sergilediği duygular ile gerçekte hissettiği duygular uyuşmaz ise duygusal uyumsuzluk 
yaşanmaktadır. Çalışanlarda oluşan duygusal uyumsuzluk strese ve duygusal tükenmişliğe yol 
açmaktadır (Abraham, 1998: 137). Duygusal uyumsuzluk, çalışanın hayatını zorlaştırmakta ve 
onun iş yerindeki başarısını azaltmaktadır. Duygular uygun şekilde yönetilmez ise düşmanlık 
duygusu, güven eksikliği, bilinç kaybı gibi sonuçlara da yol açmaktadır (Gray, 2012: 4). Duygusal 
emeğin yol açtığı olumsuz etkiler takip edilmelidir. 

Tükenmişlik, mesleki bir tehlike olarak nitelendirilir ve başarısız olma, yıpranma, aşırı 
yüklenmenin neticesinde güç veya enerji kaybının oluşması veya isteklerin karşılanmaması 
nedeniyle bireyin iç kaynaklarındaki tükenmeyi ifade eder (Yıldırım, 2013: 92). Grandey' in (1996) 
araştırmasında duygusal emekle tükenmişlik arasında pozitif bir ilişki olduğu, duygusal emeğin 
tükenmeye sebep olduğu belirlenmiştir. Grandey'in (2000) diğer çalışmasında, çalışanın 
işyerinde gösterdiği duygusal emeğin tükenmişliğe sebep olmasının iki sebebi bulunmaktadır.  
Bunlardan ilki duygusal çelişkinin kişide yarattığı gerilimdir. Diğeri ise sürekli rol yapmak 
durumunda kalan personelin duygusal kaynaklarının tükenmesidir (Maslach ve Jackson, 1981: 
101). Derinlemesine davranışın duygusal tükenmeyle ilgili olmadığı da saptanmıştır (Köse, Oral 
ve Türesin, 2011: 172). Derinlemesine davranışın yüzeysel duygusal emek davranışına göre daha 
çok olumlu sonuçlara yol açtığı ifade edilebilir. 

Judge, Woolf ve Hurst’un yaptıkları araştırmada yüzeysel davranışla negatif ruh hali arasında 
ilişki olduğu, iş tatmini ile derinlemesine davranış arasında ise bir ilişki bulunmazken, yüzeysel 
davranışın daha düşük iş tatmini ve daha yüksek duygusal tükenmeye neden olduğu ileri 
sürülmüştür (Gülova ve Palamutçuoğlu, 2013: 54). Performans geribildirimi, çalışanlarının 
refahını önemli ölçüde etkilemekte ve belki de yüzeysel davranışın zararlı yönlerini telafi 
edebilmektedir (Bakker ve Demerouti, 2007: 309). Duygusal emek gösterimi performanstaki 
azalmalara, geri çekilmenin artmasına, çalışan memnuniyetinin düşmesine sebep olmaktadır 
(Koys, 2001: 101; Grandey vd., 2004: 397; Goodwin vd., 2011: 538). 

Duygusal emek davranışlarının çalışanlar üzerindeki etkilerinin incelendiği araştırmalarda, 
yüksek düzeyde yüzeysel davranışta bulunanların, duygusal çelişki yaşayanların, stres, işten 
ayrılma niyeti, tükenmişlik düzeylerinin daha yüksek ve iş tatmin düzeylerinin ise daha düşük 
olduğuna ilişkin sonuçlar elde edilmiştir (Kaya ve Serçeoğlu, 2013: 317). Örgütler için duygusal 
emek davranışlarının sonucunun çatışma ve verimsizlik olduğu ifade edilmektedir (Bayrakçı, 
2017: 583). Otel çalışanları üzerinde yapılan bir çalışmada derinlemesine duygusal emeğin 
duygusal tükenme üzerinde negatif etkisi olduğu belirtilmiştir (Kaplan ve Ulutaş, 2016: 165). 
Yapılan araştırmalara da dayanarak duygusal emek gösterimlerinin hem yüzeysel hem de 
derinlemesine boyutunun olumsuz göstergelerinin bulunmakta olduğu söylenebilir. 

Duygusal emeğin yoğun gösterildiği meslek gruplarında işten ayrılmanın sıkça yaşandığı, işe 
devamsızlığın yüksek olduğu bilinmektedir. Sürekli birilerini memnun etmek zorunda olarak 
çalışanların, yapmacık davranışlarda bulunanların duygu dünyaları olumsuz etkilenir, 
kendileriyle ilişkileri bozulur ve kendilerini yorgun hissederler. Çalışan, çok sayıda kurduğu 
yapay ilişkiler nedeni ile yabancılaşmaya sürüklenir. İnsanlarla görüşme isteği duymaz, 
ailesinden uzaklaşır, insanlara olan güveni azalır ve kendisine olan saygısını yitirir (Kart, 2011: 
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223). Hemşirelikte, sürekli hastalar ve hasta yakınları ile kurulan ilişkilerde gösterilen duygusal 
emek sonucunda stres ve tükenmişlik ortaya çıkmaktadır (Delgado vd., 2017: 71). Hemşirelerin 
yanı sıra, en bilinen meslek gruplarından polislerin, öğretmenlerin de aynı sonuçlarla 
karşılaştıkları yapılan araştırmalarla ortaya çıkartılmaktadır. Hissetmediği halde hissediyormuş 
gibi yapmak ve davranışlarını buna göre şekillendirmek bir süre sonra, çalışanın hizmet verdiği 
müşterileri de olumsuz etkilemeye başlamaktadır. Duygusal zekanın da duygusal emekle ilişkili 
olduğu derinlemesine duygusal emeğin iş tatmini ile olumlu yönde ilişkili olduğu da çalışmada 
ifade edilmiştir (Lee ve Chelladurai, 2017: 393). Derinlemesine duygusal emek gösterimi 
sonrasında günlük iyileşme ölçümü için daha olumlu sonuçlar elde edildiği yapılan çalışmada 
vurgulanmıştır (Xanthopoulou vd, 2017: 481). Duygusal emeğin derinlemesine boyutunun 
çalışanların tutkularından da etkilendiği yapılan bir başka çalışmada ifade edilmiştir (Chen, 
Chang ve Wang, 2019: 163). Yine yapılan öğretmenler üzerindeki bir çalışmada duygusal emeğin 
yüzeysel gösteriminin tükenmişliği artırdığı ifade edilmiştir (Lee, 2017: 236). 

Duygusal emeğin etkilendiği faktörler olduğu gibi sonuçlarından da bahsetmek mümkündür. 
Çalışmalardan yola çıkarak duygusal emeğin olumsuz sonuçlarından stres, tükenmişlik ve işten 
ayrılma niyeti olduğu söylenebilirken genellikle duygusal emeğin yüzeysel gösterimi olumsuz 
sonuçlara yol açmaktadır. 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Duygular yönetilerek hizmet sektöründe hem çalışanlar hem hizmet alanlar hem de örgütler için 
fayda sağlanmaya çalışılmaktadır. Gölge emek olarak da bilinen duygusal emek örgütlerin 
uygulanmasını istediği kurallar çerçevesinde çalışanların duygusal olarak ortaya koydukları 
çaba olarak bilinmektedir. Duygusal emek sergilenirken konulan kurallar, çalışma ortamı, 
yönetim şekli, çalışanın bireysel özellikleri gibi pek çok faktörden etkilenmektedir. Duygusal 
emek sergilendiğinde çalışanlar, hizmet alanlar ve örgütler için olumlu ve olumsuz sonuçlar 
ortaya çıkmaktadır. Olumsuz sonuçların azaltılması ya da ortadan kaldırılabilmesi için duygusal 
emeğin derinlemesine anlaşılmasına ve duygusal emek gösterenlerin ulaşmak istedikleri 
desteğin sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Teknolojideki gelişim, dijital dönüşüm, yapay zeka çalışmaları organizasyonların 
müşterilerindeki beklentileri saptamasına kolaylık sağlamaktadır. Bu yönde pozitif gelişmeler 
yaşanırken diğer yandan insan faktörünün duygu yönetimi de kontrol edilmelidir. Çalışanların 
müşteri ile etkileşimleri sırasında sergiledikleri yaklaşımlar müşteri beklentileri üzerinde 
oldukça etkilidir. Organizasyon içinde çalışanların birbirleri ile etkileşimi, yönetici çalışan 
iletişimi de oldukça etkilidir. Tüm bu iletişim faaliyetleri esnasında sergilenen duygusal emek 
sadece çalışanların kendi çabalarına bırakılamayacak kadar önemlidir. Yöneticiler, 
organizasyonların İnsan kaynakları bu konuya ciddiyetle eğilmeli, çalışan beklentileri 
karşılanmalıdır ki böylece “üç yüz altmış derece duygusal emek yaklaşımı” korunmalıdır.  

Çalışanların sergiledikleri duygusal emek ve kendilerine gösterilen duygusal emeğin boyutları 
anlaşılabilir hale gelmeli ve duygusal emeğin artırılması ve yüzeysel boyuttan çıkarılmaya 
çalışılması gerekmektedir. Gerek örgütler ve gerekse bireysel duygusal emek gelişimi için gerek 
konunun anlaşılması gerekse ilerleme kaydedebilmek amacı ile duygusal emek eğitimleri, 
bireysel gelişim aktiviteleri ve örgütlerinse değişim ve gelişim platformları yaratmaları 
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gerekmektedir. Örgütlerden beklenen çalışanlara sağlayacağı desteğin ve destekleyici 
denetimlerin artırılması olacaktır. 

Çalışan ve müşteri etkileşiminin yanı sıra örgütler, duygusal emek stratejilerinde çalışanın 
yöneticisi ile olan ilişkileri bağlamında da değerlendirilmeli ve gereken destek ve yönlendirmeler 
sağlanıyor olmalıdır. Bu açıdan bakıldığında sergilenecek duygusal emeğin örgüt bazında üç yüz 
altmış derece yönetilebiliyor olması gerekmektedir. Organizasyonlarda duygusal emek 
süreçlerinin sürekli gelişimi için, "duygusal emek uzmanları (DEM)" tarafından analiz, destek, 
eğitim ve sürekli gelişim faaliyetlerine gereksinim vardır. Böylece, bağlılık, kalite, iş tatmini, iyi 
ilişkiler ve yüksek verimlilik sağlanabilir. 

Gelecek araştırmacılar duygusal emeğin hizmet sektöründe önemli hale geldiğini bilerek, 
duygusal emek gösterimlerinin ve sonuçlarının daha yakından izlenmesi amacı ile farklı meslek 
gruplarında araştırmaya devam etmeleri yararlı olacaktır. Duygusal emeği etkileyen faktörler 
cinsiyet, medeni hal, çocuk sayısı, mesleki deneyim ve diğer yandan örgütsel bağlılık, yönetici 
desteği, örgütsel güven, organizasyon desteği, insan kaynakları uygulamaları araştırılmaya 
devam edilerek duygusal emeğin yükseltilebilmesi için etki eden duygusal emeğe etki eden 
değişkenler ortaya çıkartılmalıdır.  Çalışmada duygusal emeğin daha iyi anlaşılabilmesi için 
duygusal emeğin sergileniş biçimleri, ortaya çıkarken etkilendiği faktörler ve sonuçları 
aktarılmıştır. Çalışmanın duygusal emeğin araştırılmasında ve derinlemesine anlaşılmasında 
fayda sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Öz 

Literatürde üniversite düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektörüne karşı 
olumsuz algı ve tutum içerisinde oldukları ve bundan dolayı turizm sektöründe eğitimli 
istihdamın sınırlı sayıda kaldığı belirtilmektedir. Bu bulgudan yola çıkarak bu çalışmada lisans 
düzeyinde turizm eğitimine başlayan öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim sürecinde turizm 
sektörüne ilişkin algıları, oluşturulan anket yardımı ile ölçülerek karşılaştırılmıştır. İki yılı 
kapsayan çalışmaya 2016 yılında Selçuk Üniversitesi, B. A. A. Turizm Fakültesi, Turizm 
işletmeciliği bölümüne kayıt yaptıran 73 öğrenci katılmıştır. 2018 yılı haziran ayında yapılan 
ikinci ankette ise 73 öğrenciden öğrenimine devam eden 43’üne ulaşılabilmiştir. Elde edilen 
verilere eşleştirilmiş örneklerde t-testi analizi uygulanarak öğrencilerin eğitim öncesi ve eğitim 
süreci algıları karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak aynı öğrenci grubunun eğitime başlamadan önce 
turizm sektörüne karşı daha olumlu bir bakış açısına sahip olduğu ve bu olumlu algının yerini 
zamanla olumsuz düşüncelere bıraktığı tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin eğitim aldığı iki 
yıllık süreçte iş deneyimlerinin ortalama 2 ay arttığı görülmüştür. 
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Abstract 

In the relevant literature it claims that the students who get tourism education at university have 
negative perception and attitude towards the tourism sector and hence there are inadequate 
educated staff in the tourism sector. Based on this finding, in this study tourism management 
students’ perceptions of the tourism sector were compared by measuring with literature-based 
questionnaire in the Pre-education and during education process. Questionnaire applied 73 
students enrolled tourism management department in 2016 and in 2018 only 43 of 73 students 
can be reached. By using Paired Sample t-test, students’ perceptions of tourism sector before 
education and during education process was compared. As a result, it has been determined that 
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GİRİŞ 

Turizm sektörüne ilişkin göstergeler incelendiğinde 1950 yılında turizm hareketlerine katılan 
dünya genelinde 25 milyon kişi varken 1980’e gelindiğinde bu rakamın 278 milyona ulaştığı ve 
günümüzde ise 1 milyar 235 milyonun üzerine çıktığı bilinmektedir. Dünya Turizm Örgütü’nün 
(UNWTO) tahminlerine göre yıllık ortalama %3,9 artışla turizm hareketlerine katılan kişi 
sayısının 2030 yılına kadar 1 milyar 800 milyona ulaşması beklenmektedir. Artan turist sayılarına 
paralel olarak turizm gelirlerinin de küresel bazda 1950 yılı için 2 milyar dolardan sırasıyla 1980 
yılında 104 milyar dolara ve günümüzde ise 1 trilyon 220 milyar dolara ulaştığı görülmektedir. 
UNWTO verilerine göre geçtiğimiz 60 yıl boyunca çeşitlenmeye ve yayılmaya devam eden 
turizm sektörü hızlı büyüme oranlarıyla kısa sürede dünyanın en büyük sektörlerinden biri 
haline gelmiştir. Öyle ki turizm sektörü dünya ihracat sıralamasında petrol ürünleri ve 
kimyasallardan sonra üçüncü sırada yer almaktadır (UNWTO, 2017:2). 

Yukarıda ifade edilen bu gelişmeler dünya genelinde turizm sektörünün ulaştığı noktayı ve buna 
bağlı olarak ülkelerin turizme karşı göstermiş olduğu teveccühü anlamak açısından önemlidir. 
Dünya genelinde turizm sektörüne dönük yaşanan bu gelişmeler neticesinde ortaya çıkan pasta 
ülkelerin iştahını kabartmakta ve turizm sektörüne karşı duyulan ilgiyi arttırarak rekabetin 
kızışmasına neden olmaktadır. Ülkeler turizm sektöründe rekabet avantajı elde etmek adına 
yaptıkları alt-üst yapı yatırımlarının yanı sıra hizmet kalitesini arttırarak (Duman vd., 2006:51)  
rekabet avantajının sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak olan turizm eğitimine de (Tuna vd., 
2018:42) önem vermektedirler. 

Literatürde artan rekabetle birlikte turizm sektöründe var olmanın müşteri memnuniyetini 
sağlamakla (Ünlüönen vd., 2010:145) müşteri memnuniyetinin ise hizmet kalitesi ile (Aymankuy 
ve Aymankuy, 2013:2) hizmet kalitesinin de turizm eğitimi ile (Ünlüönen ve Boylu, 2005:13) 
mümkün olabileceği belirtilmektedir. Bu bağlamda turizm eğitimi almış kişilerin sektörde 
çalışması (Kuşluvan ve Kuşluvan, 2000:252; Pelit ve Güçer, 2006:143; Işık vd., 2018:12) turizm 
sektöründe başarının sağlanması açısından önemli bir konu haline gelmektedir. 

Bu çalışmada konu ile ilgili yazın incelemesi yapılarak turizm öğrencilerinin sektöre ilişkin 
algılarını ölçmek için bir anket formu oluşturulmuştur. Daha sonra oluşturulan anket formu ile 
lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitimlerine başlamadan önceki (kayıt 
esnasında) turizm sektörü algılarıyla 2. sınıfın sonunda oluşan turizm sektör algıları 
karşılaştırılarak eğitim sürecinde öğrencilerin algılarında ortaya çıkan değişimin nedenleri 
incelenmiştir. Uygulanan anketler numaralandırılmış ve iki yıl sonra uygulanan anketlerle 
eşleştirilerek aynı öğrencilerin daha önce doldurmuş oldukları anket formları ile birleştirilmiştir. 

 

LİTERATÜR 

Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi (WTTC) tarafından her yıl yayınlanan Seyahat ve Turizm 
Ekonomik Etki Raporunda turizm sektörünün doğrudan, dolaylı ve uyarılmış etkileriyle birlikte 
dünya ticaret hacminin 2017 yılında %10,4’ünü oluşturduğu belirtilmektedir ve yapılan 
tahminlerde bu oranın yıllık ortalama %3,8 artışla 2028 yılında %11,7’ye ulaşması 
öngörülmektedir. Aynı raporda turizm sektörünün küresel anlamda toplam istihdamın %9,9’unu 
oluşturduğu ve bu rakamında yıllık ortalama %2,5 artışla 2028 yılında %11,6’ya ulaşacağı tahmin 
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edilmektedir (WTTC, 2018a:1). Bu istatistikler kapsamında dünya genelindeki her 10 işten birinin 
turizm sektörü ile ilişkili olduğu bilinmektedir.  

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin turizm pazarındaki paylarının 1980 yılında %30’dan 
günümüze yaklaşık %45’e çıkması ve 2030 yılı itibari ile bu payın %57’ye ulaşması yönündeki 
tahminler (UNWTO, 2017:3) gelişmekte olan ülkelerin turizm sektörüne duyduğu ilginin 
göstergesini ifade etmektedir. Gelişmekte olan ülkeler statüsünde bulunan Türkiye açısından 
turizm olayı ele alındığında ülkenin toplam ihracatının %14’ünü turizm sektörünün oluşturduğu 
görülmektedir. WTTC (2018b:1) tarafından yapılan tahminlerde bu oranın her yıl ortalama %4,4 
artışla 2028 yılında %20,7’ye ulaşması beklenmektedir.  Buna ek olarak turizm sektörünün toplam 
istihdamın %7,4’ünü, GSYH’nında %11,6’sını oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu rakamlar 
turizm sektörünün Türkiye açısından ne kadar önemli olduğunu ifade etmek adına faydalı 
göstergelerdir.  

Turizm sektörünün sahip olduğu emek yoğun ve eş zamanlı tüketim gibi özellikler başarıya 
ulaşma konusunda insan faktörünün önemini arttırmakta (Kozak ve Kızılırmak, 2001:9) ve 
işgörenlerin kalifiye nitelik taşımalarını gerekli kılmaktadır (Pelit ve Güçer, 2006:140). Turizm 
sektöründe başarının ön şartı olarak görülen kalifiye işgücünün ise ancak etkin ve kaliteli bir 
turizm eğitimi (Tuna vd., 2018:44) ve bu eğitimi alanların sektörde istihdamı ile sağlanabileceği 
belirtilmektedir (Kuşluvan ve Kuşluvan, 2000:252). Turizmde özellikle 1980’li yıllardan 
başlayarak devlet desteği ve teşviklerle hızlı bir ivme yakalayan Türkiye (Türker vd., 2016:312) 
aynı dönemlerde sektörün hala önemli bir sorunu olarak gösterilen (Pelit ve Güçer, 2006:140) 
nitelikli iş gücü ihtiyacını gidermek için turizm eğitimine dönük adımlarda atmıştır (Emir vd., 
2010:142). Türkiye’de yükseköğrenim düzeyinde turizm eğitimi çalışmaları 1970’li yılların 
ortalarında başlamıştır (Boylu, 2004:136). 1980’lerin başlarında 4 yıllık programlar açılmış ve 
1990’lara kadar sınırlı gelişmeler yaşanmıştır. 1992’den sonra Türkiye’nin turizme verdiği 
önemin artması ve yeni açılan üniversitelerle birlikte turizm bölümlerinde artışlar yaşanmıştır 
(Tuna vd., 2017:43). 2009 yılına kadar yüksekokul şeklinde örgütlenen turizm lisans 
programlarında fakülteleşme süreci Gazi Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Nevşehir 
Üniversitesi ile başlamıştır. (Bayraktaroğlu, 2013:18). Son dönemlerde turizm bölümlerine artan 
ilgi neticesinde devlet ve vakıf üniversitesi olmak üzere toplam 82 üniversitede lisans düzeyinde 
turizm eğitimi verildiği bilinmektedir (Tuna vd., 2017:46). Turizm bölümlerinde ortaya çıkan bu 
büyümenin sektördeki kalifiye işgücü açığının önemli bir bölümünü kapatmasına karşın 
sorunun hala devam ettiği görülmektedir (Pelit ve Güçer, 2006:142; Emir vd., 2010:142; 
Aymankuy ve Aymankuy, 2013:2; Türker vd., 2016:312). Bu sorunun nedeni önceleri eğitim 
kurumlarının eksikliğine bağlanırken günümüzde verilen eğitimin kalitesi ve eğitim alanların 
sektör algılarıyla ilişkilendirilmektedir. Kozak ve Kızılırmak (2001:9) 1980’li yıllardan sonra 
turizm eğitiminin esasları, amaçları, niteliği, müfredat programları ve sektöre uyumu gibi 
konulara yönelen çalışmaların günümüzde artık kalite, etkinlik, iş etiği, staj ve sektöre yönelik 
öğrenci algıları gibi daha spesifik konulara yoğunlaştığını belirtmektedir. Bu yönelim ilgili 
dönemlerin kendine özgü sorunlarının çözümüne duyulan ihtiyaç ile açıklanabilir. 2000’li 
yıllardan sonra hızla yaygınlaşan turizm okulları ile kalifiye işgücünün eğitilmesi sağlanırken, 
eğitilen öğrencilerin sektörde çalışmamaları bir başka sorunu da beraberinde getirmiştir. Esasen 
turizm eğitimi alan öğrencilerin turizm sektörüne karşı olumsuz algıları (Aksu ve Köksal, 2005; 
Aymankuy ve Aymankuy, 2013) ve sektörde çalışmak istememeleri (Kuşluvan ve Kuşluvan, 
2000; Işık vd., 2018) sadece Türkiye’nin karşı karşıya olduğu bir sorun değildir (Duman vd., 
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2006:52; Stone vd., 2017). Richardson (2008:24) turizm sektörünün dünya genelinde nitelikli 
işgücü sorunuyla karşı karşıya olduğunu ifade etmektedir. Fakat günümüzde bu sorunun nedeni 
iş gücünün eğitilmemesinden ziyade eğitilen iş gücünün sektöre yönelmemesiyle ilgilidir. 
Turizm eğitimi alan öğrencilerin sektörde çalışmak istememeleri; sektörün yapısı (Pelit ve Güçer, 
2006; Tuna vd., 2018), verilen eğitimin kalitesi (Tuna vd., 2018:42), öğrenci beklentileri (Stone vd., 
2017:46; Richardson ve Thomas, 2012) ve sektördeki yöneticilerin tutumları (Türker vd., 2016) 
olmak üzere dört başlıkta ele alınabilir. Özetle turizm sektöründe işlerin mevsimlik olması, 
yetersiz sosyal güvence, ücretlerin düşüklüğü (Aymankuy ve Aymankuy, 2013:4), çalışma 
sürelerinin düzensizliği, yetersiz terfi imkanları, mesleğin statüsü (Tuna vd., 2017:44), 
öğrencilerin staj sürecinde yaşadığı olumsuz deneyimler (Emir vd., 2010; Erdem vd., 2018), 
verilen eğitimin kalitesi, eğitim kurumlarında uygulama olanaklarının yetersizliği (Soybalı ve 
Bayraktaroğlu, 2013), eğitim kurumları ile sektör arasında güçlü bağların kurulamaması 
(Aymankuy ve Aymankuy, 2013), öğrencilerin turizm alanını isteyerek tercih etmemesi (Işık vd., 
2018), sektör hakkında yetersiz bilgi ile turizm eğitiminin tercih edilmesi (Kuşluvan ve Kuşluvan, 
2000:261), öğrencilerin algıları ile beklentilerinin örtüşmemesi (Stone vd., 2017:46; Richardson ve 
Thomas, 2012; Lu ve Adler, 2009), sektördeki yöneticilerin istihdamda turizm eğitimine dikkat 
etmemesi (Tuna vd., 2018:44), turizm eğitimi almış olanların ücretlerinde bir farklılık 
gözetilmemesi (Türker vd., 2016:315) gibi faktörler turizm eğitimi alanların sektöre karşı olumsuz 
tutum sergilemelerine neden olmaktadır.  

 

İlgili Çalışmalar 

Literatürde az sayıda aksi sonuçlar olmasına karşın baskın görüş turizm eğitimi alan öğrencilerin 
sektöre karşı olumsuz tutum içerisinde olduğu yönündedir (Kuşluvan ve Kuşluvan, 2000; Aksu 
ve Köksal, 2005; Duman vd., 2006; Öztürk ve Pelit, 2008; Richardson, 2008; Lu ve Adler, 2009; 
Aymankuy ve Aymankuy, 2013). Bunun dışında yapılan çalışmalar sektörde çalışanların çok 
azının turizm ile ilgili bir eğitim aldığını ortaya koymaktadır. Ağaoğlu (1991) turizm sektöründe 
istihdam edilen iş gücünün yalnızca %22,3’ünün turizm eğitimi aldığını ifade etmiştir. Mısırlı 
2002 yılında 105 konaklama işletmesi ile gerçekleştirdiği çalışmada 412 orta kademe yöneticinin 
yarıdan fazlasının turizm eğitimi almadığını tespit etmiştir. Aymankuy ve Aymankuy’un (2013) 
aktardığı bir çalışmanın verilerine göre ise turizm sektöründe çalışanların %74,8’i herhangi bir 
düzeyde örgün turizm eğitimi almamışlardır. Aynı çalışmada turizm eğitimi almayan 
çalışanların oranı yiyecek içecek işletmelerinde %95, konaklama işletmelerinde %89, seyahat 
acentelerinde ise %75 olarak ifade edilmiştir. Tuna ve diğerleri (2017:45) eğitim uyuşmazlığı 
kavramına değinerek aktardıkları bir çalışmada turizm sektöründe çalışanların neredeyse 
yarısının aldığı eğitim ile mevcut işi arasında bir uyumsuzluk olduğundan bahsetmektedir. 
Yukarıda aktarılan çalışmalar ışığında turizm sektöründeki mevcut istihdamda turizm eğitimi 
almış işgücünün düşük bir oranda kaldığı söylenebilir.  

Hacıoğlu (1985) üniversite düzeyinde turizm eğitimi alanların sadece %6’sının turizm 
sektöründe çalıştığını belirtmiştir. Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilen pek 
çok çalışma turizm eğitimi alanların sektörde çalışma niyeti taşımadığını veya kısa süre içerisinde 
sektörü terk ettiğini göstermektedir (Tuna vd., 2017:44). Duman ve diğerlerinin (2006:52) 
aktardığı bir çalışmada turizm eğitimi alan öğrencilerin %20’sinin mezuniyetten sonraki ilk yılda 
%33’ünün ise 5. yılda sektörden ayrıldıkları ifade edilmiştir. Richardson (2008) turizm eğitimi 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(7): 491-507. 

 496 

alanların yarıdan fazlasının sektörde çalışmayı düşünmediklerini ve neredeyse tamamının aldığı 
bu kararda sahip oldukları sektör deneyiminin etkili olduğunu belirtmektedir. Çeşitli 
çalışmalarda sektör deneyimi, staj ve üst sınıflarda bulunma gibi faktörlerin öğrencilere sektör 
hakkında bilgi edinme şansı tanıdığından dolayı sektöre karşı algılarının olumsuz yönde 
etkilenmesine neden olduğu belirtilmektedir (Kozak ve Kızılırmak, 2001; Pelit ve Güçer, 2006; 
Duman vd., 2006; Emir vd., 2010; Türker vd., 2016).  

Benzer çalışmalarda kadın öğrencilerin eğitim sürecinde daha başarılı olduğu belirtilirken 
erkeklerin ise sektörde daha başarılı olduğu görülmektedir (Şahin ve Arman, 2014). Öğrencilerin 
cinsiyetlerine göre sektöre karşı geliştirdikleri algılarında ise anlamlı fark bulunmadığı çeşitli 
çalışmalarda belirtilmektedir (Kozak ve Kızılırmak, 2001:12; Türker vd., 2016:325). Bunun dışında 
kişilik özelliklerinden dışa dönüklük öğrencilerin sektörde kariyer yapma isteğine olumlu etki 
etmektedir (Tuna vd., 2017:45). Öğrencilerin lisans veya ön lisans düzeyinde turizm eğitimi 
almasının da sektör algılarında farklılaşmaya neden olduğu ve ön lisans düzeyinde eğitim 
alanların daha olumlu bir yaklaşım içerisinde olduğu bilinmektedir (Türker vd., 2016:326).  

Pelit ve Güçer (2006:40) öğrencilerin ve turizm işletmelerinin staj sürecinden beklentilerinin farklı 
olduğunu belirtmektedirler. Erdem ve diğerleri (2018:77) ise bu beklentilerin çoğu zaman 
çeliştiğini ifade etmektedir. Emir ve diğerleri (2010) tarafından eşleştirilmiş örneklerde t testi 
yöntemi kullanılarak 2009 yılı Mayıs ayında staj başvurusu yapan 176 öğrenci üzerinde yapılan 
çalışmada öğrencilerin staj öncesi ve staj sonrası düşünceleri karşılaştırılmıştır. Çalışma 
sonuçlarına göre öğrencilerin staj sonrası görüşleri tecrübe ve farklı kültürleri tanıma dışında 
bütün alanlarda daha olumsuzdur. Bu bulguların tersine Erdem ve diğerleri (2018) Kırgız 
öğrencilerin Türkiye’de yapmış oldukları staj deneyimlerinin değerlendirilmesine ilişkin 
gerçekleştirdikleri çalışmada öğrencilerin genel olarak memnun kaldıklarını ifade etmiştir. 
Richardson (2010) ise Avusturalya’da yerel ve yabancı öğrencilerin turizm sektör algılarını 
karşılaştırmış ve yabancı uyrukluların daha olumlu bir bakış açısına sahip olduğunu bulmuştur.  

Özetle, ilgili çalışmalar sektörde eğitimli iş gücü istihdamının düşük olduğunu, öğrencilerin 
deneyim ve staj gibi sektör hakkında bilgi edinmelerini sağlayan uygulamalardan sonra sektöre 
ilişkin daha olumsuz düşüncelere sahip olduğunu, ön lisans öğrencilerinin lisans öğrencilerine 
göre sektöre daha olumlu baktıklarını, ülkeleri dışında staj yapan veya öğrenim gören yabancı 
uyruklu öğrencilerin sektör algılarının daha olumlu olduğunu göstermektedir. 

 

YÖNTEM 

Belirli bir sektörün imajı, gelecekte o sektörde istihdam edilecek personelin sayı ve kalitesini 
belirleyecek olan potansiyel iş gücünün sektöre karşı algı ve tutumu üzerinde büyük bir etkiye 
sahiptir (Stone vd., 2017:46). İşgörenlerin bir sektöre bağlılığı ise sektörün sunduğu iş 
imkanlarının yanı sıra işgörenlerin algı ve tutumları tarafından belirlenmektedir (Richardosn, 
2009). Günümüzde turizm eğitimi alan öğrencilerin sektöre karşı algı ve tutumlarının olumsuz 
yönde geliştiğini gösteren birçok çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmalarda öğrencilerin sektör 
algıları demografik özelliklerine göre, sektör deneyimlerine göre, staj yapma ve yapmama 
durumlarına göre geniş bir biçimde ele alınmıştır. Bu çalışma ise öğrencilerin lisans düzeyinde 
turizm eğitimine başlamadan önceki algıları ile başladıktan 2 yıl sonra oluşan algılarının 
karşılaştırılmasını amaçlamaktadır. Literatürde üst sınıfta bulunan (Tuna vd., 2017) ve sektör 
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tecrübesi olan öğrencilerin (Kozak ve Kızılırmak, 2001) sektöre karşı daha olumsuz algı ve tutum 
geliştirdiği ifade edilmektedir. Öğrencilerin, eğitim sürecinde ve sektör tecrübesi ile sektör 
hakkında daha gerçekçi bilgiler edinmesinin, olumsuz algılarının gelişmesinde etkili olduğu 
belirtilmektedir (Işık vd., 2018). İlgili çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada eşleştirilmiş 
örneklerde t-testi yöntemi kullanılarak iki yıllık bir süreç içerisinde sektör algılarının aynı öğrenci 
grubu üzerinde ölçülmesi sağlanmıştır. Bu yöntemle aynı öğrencilere ait sektör algılarının 
eğitime başlamadan önce ve eğitim sürecinde nasıl bir değişim geçirdiği izlenebilmektedir. Bu 
durum ise üst sınıflarda bulunan öğrencilerin algılarında ortaya çıkan olumsuz düşüncelerin 
onların kendine özgü birtakım nedenlerden dolayı ortaya çıkma ihtimalini ortadan kaldırarak 
eğitim öncesinde ve eğitim sürecinde aynı öğrencilere ilişkin algıların ölçülmesine imkan 
sağlamaktadır.  

Çalışma Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi, 2016-2017 yılında Turizm 
İşletmeciliği bölümüne kayıt yaptıran 73 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada sektör 
algılarının ölçülmesine ilişkin literatür taraması ile oluşturulan, faktör analizi ile geçerliliği 
sağlanan ve Cronbach Alpha değeri (0,720) ölçülerek güvenilirliği test edilen anket formu 
kullanılmıştır. Anketler aynı öğrencilere Eylül 2016 ve Haziran 2018 tarihlerinde, 
numaralandırılarak uygulanmıştır. 2016 yılında kayıt yaptıran 73 öğrenciden 30’u çeşitli 
nedenlerden dolayı okula devam etmediği için 2018 yılında uygulanan anket sayısı 43’e 
düşmüştür.  

 

BULGULAR 

Tablo 1 araştırmaya katılan öğrencilere ilişkin veriler 2016 (öncesi) ve 2018 (sonrası) olmak üzere 
iki ayrı sütunda verilmiştir.  

2016 yılında fakültemizin Turizm İşletmeciliği bölümüne kayıt yaptıran 73 öğrenci 
bulunmaktadır. Bu öğrencilerden bir kısmı kayıttan sonra fakülteye hiç gelmezken, bir kısmı 
geçiş yapmış ve bir kısmı da kayıt sildirmiştir. Sonuç olarak 2018 yılına gelindiğinde 2016 yılında 
kayıt yaptıran sadece 43 öğrencinin eğitimlerine devam ettiği anlaşılmıştır. Öğrencilerin 
çoğunluğu erkeklerden oluşmaktadır. Sektörde çalışma niyetleri incelendiğinde %84 ile büyük 
bir bölümünün çalışma niyeti taşıdığı görülmesine karşın 2018 yılında bu oranın %54’e düştüğü 
görülmektedir. Öğrencilerin çoğu 2016 ve 2015 yılında liseden mezun olmuşlardır ve büyük 
oranda genel lise mezunudurlar.   

Kuşluvan ve Kuşluvan (2000), Kızılırmak ve Kozak (2001), Duman ve diğerleri (2006), Emir 
(2013), Türker ve diğerlerinin (2016) çalışmalarından yararlanılarak hazırlanan anket formunda 
“Sektöre Bağlılık, Gelir ve Kazançlar, Sosyal Statü, Çalışma Koşulları, İşin Doğası” olmak üzere 
5 farklı boyutta 24 önerme hazırlanmıştır. Daha sonra anket ilk uygulanan 73 kişilik grup 
verilerine göre Faktör Analizine tabi tutulmuştur. Verilerin faktör analizine uygunluğu için KMO 
ve Barlett Örneklem Yeterlilik Testi uygulanmıştır. KMO sonuçları 0,635 ve Bartlett’s testi olasılık 
değeri de 0,000 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar verilerin faktör analizine uygun olduğunu 
göstermektedir.  
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Tablo 1 Katılımcıların Demografik Verileri 

Sorular Cevaplar 
Öncesi 

2016 
Sonrası 

2018 
n % n % 

Cinsiyet Kadın 19 26 12 28 
Erkek 54 74 31 72 

Sektörde Çalışma 
Niyeti 

Evet 61 84 23 54 
Hayır 4 6 18 42 
Kararsız 8 10 2 4 

Lise Mezuniyet Tarihi 

2016 33 46 21 49 
2015 26 36 14 33 
2014 7 9 4 9 
2013 ve Öncesi 7 9 4 9 

Lise Türü 

Genel Lise 26 36 15 35 
Meslek Lisesi 21 30 12 28 
Anadolu Lisesi 14 20 9 21 
Turizm Lisesi 1 2 1 3 
Diğer Liseler 9 12 6 13 

Toplam Kişi Sayısı 73 43 

 

Tablo 2’de faktör analizi sonucunda oluşan boyutların açıkladığı varyans oranları, boyutlara 
ilişkin öz değerler, önermelerin faktör yükleri ve ortalamaları verilmiştir. 

Anket formu için hazırlanan 24 önermeden 6 tanesi faktör yükünün düşük hesaplanması veya 
birden fazla faktöre yakın değerlerle yüklenmesinden dolayı çıkarılarak faktör analizi toplamda 
7 kez tekrarlanmış ve alt boyut sınırlaması yapılmaksızın önermelerin 5 farklı boyutta toplandığı 
görülmüştür. Toplam açıklanan varyans yaklaşık %71 olarak hesaplanmıştır.   

Aşağıdaki tabloda araştırmada kullanılan boyut ortalamalarının normal dağılımlarını gösteren 
Shapiro-Wilk test istatistikleri yer almaktadır. Gözlem sayısının 50’den az olduğu durumlarda 
Shapiro-Wilk, fazla olduğu durumlarda ise Kolmogrov-Smirnov testi önerilmektedir (Çinko ve 
diğerleri, 2013:66). Çalışmada, yapılan ilk ankette 74 kişiye, son ankette ise 74 kişiden sadece 
43’üne ulaşılabilmiştir. Dolayısıyla yapılan analizlerde gözlem sayısı 43 olarak ele alınmıştır. Bu 
bağlamda Shapiro-Wilk testi sonuçlarına göre normal dağılıma karar verilmiştir. 

Verilerin normal dağıldığını söyleyebilmek için hesaplanan olasılık değerlerinin 0,05’ten büyük 
olması gerekmektedir. Tabloda öncesi ve sonrası toplam 10 boyuttan bu şartı sağlayan 6 boyut 
bulunmaktadır. Bu şartı sağlamayan boyutlar için çarpıklık ve basıklık değerleri incelenebilir. 
Genel kanıya göre çarpıklık ve basıklık değerlerinin +1,5 ile -1,5 arasında olması verilerin normal 
dağılım varsayımı için yeterlidir (Tabachnick ve Fidell, 2013). Yukarıda verilen boyutlardan 
Shapiro-Wilk testine göre 0,05’ ten küçük olasılık değerine sahip olanların normal dağılmadığı 
söylenebilir fakat bu boyutların çarpıklık ve basıklık değerleri incelendiğinde ise kabul gören -
1,5 ile +1,5 aralığında olduğu görülmektedir. Bu durum verilerin normal dağılım varsayımını 
karşılamaktadır 
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Tablo 2 Faktör Analizi Sonuçları ve Değişkenlerin Ortalamaları 

Önermeler \ Faktörler Fakt. 
Yük. 

Öz 
Değ. 

Açık. 
Var. 

Ort. 
(2016) 

Ort. 
(2018) 

Faktör 1; Sektöre Bağlılık 
Bir meslek olarak turizmi seçtiğim için mutluyum. ,800 

4,32 
 

24,04 
 

4,17 3,05 
Mezun olduktan sonra turizm sektöründe 
çalışmak isterim. ,784 4,24 3,07 

Çevremdekilere turizm sektöründe çalışmalarını 
öneririm. ,762 3,80 2,95 

Turizm sektöründe iş sahibi olmak için büyük bir 
çaba sarf edeceğim. ,614 4,12 3,26 

Mezun olduktan sonra turizmle ilgili bir iş 
yapacağım -,592 4,08 3,50 

Faktör 2; Gelir ve Kazançlar 
Turizmde birçok iş için ödenen ücretler çok 
düşüktür. ,847 

3,22 17,92 

2,67 3,81 

Turizm sektöründe verilen maaşlar rahat bir 
hayat sürdürebilmek için yeterli değildir. ,747 2,69 3,43 

Uzun çalışma süresi ve iş yükü göz önüne 
alındığında verilen ücretler çok düşüktür. ,735 2,88 3,74 

Turizm sektöründe çalışanlara sağlanan ekstra 
imkanlar yetersizdir (tatil, eğlence, ikramiye vb.). ,634 2,92 3,90 

Faktör 3; Sosyal Statü 
Turizm sektöründe olmak toplumda saygın bir 
yere sahip olmamızı sağlar. ,800 

2,25 12,53 

3,59 2,86 

Turizmde çalışmak toplum için önemli ve yararlı 
bir hizmet olarak kabul edilir. ,760 3,98 3,17 

Turizm sektöründe çalışanların toplumda değerli 
olduğunu düşünüyorum. ,579 3,97 2,57 

Faktör 4; Fiziki Çalışma Koşulları 
Turizm sektöründe yüksek iş kazası riski 
bulunmaktadır. ,722 

1,53 8,501 

1,89 2,48 

Turizm sektöründe çalışma alanları çok 
gürültülüdür. ,643 1,98 2,90 

Turizmde çalışma ortamı temiz değildir. ,623 1,48 2,24 
Faktör 5; İşin Doğası 

Turizm sektöründeki birçok iş düşük niteliktedir. ,719 
1,44 8,000 

2,11 3,02 
Turizmde yapılan işler genellikle sıkıcıdır. ,638 1,53 2,29 
Turizm sektöründe yapılan işler çok streslidir. ,470 1,98 3,24 
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Tablo 3 Shapiro-Wilk Testi, Çarpıklık ve Basıklık Değerleri 

Boyutlar 
Shapiro-Wilk 

Çarpıklık Basıklık 
Statistic df Sig. 

Öncesi (2016) 
İşin Doğası ,940 43 ,025 0,039 -0,866 
Sosyal Statü ,974 43 ,446 -0,048 0,259 
Fiziki Çalışma Koşulları ,848 43 ,020 -0,443 1,204 
Gelir ve Kazançlar ,940 43 ,025 0,039 -0,866 
Sektöre Bağlılık ,874 43 ,000 -0,870 -0,134 

Sonrası (2018) 
İşin Doğası ,956 43 ,097 0,483 -0,072 
Sosyal Statü ,980 43 ,651 0,204 -0,474 
Fiziki Çalışma Koşulları ,952 43 ,069 0,620 0,700 
Gelir ve Kazançlar ,981 43 ,696 -0,045 -0,224 
Sektöre Bağlılık ,966 43 ,224 0,412 0,802 

 

Normal dağılım varsayımı desteklendikten sonra öğrencilerin eğitim öncesi (2016) ve eğitim 
süreci (2018) içerisinde gelişen turizm sektörüne ilişkin algılarının karşılaştırılması için 
eşleştirilmiş örneklerde t-testi uygulanmıştır. Kullanılan ankette “İşin Doğası, Fiziki Çalışma 
Koşulları, Gelir ve Kazançlar” boyutlarına ilişkin önermeler olumsuz ifadelerden oluşmakta iken 
“Sosyal Statü ve Sektöre Bağlılık” boyutlarına ilişkin önermeler olumlu ifadelerden 
oluşmaktadır. 

 

Tablo 4 Eşleştirilmiş Örneklerde t-testi Ortalama Tablosu 

Boyut Eşleştirmeleri 
(Öncesi ve Sonrası) Ortalama N Std. 

Sapma 
Standart 
Hata Ort. 

Eşleştirme 1 
İşin Doğası (2016) 1,9710 43 ,91503 ,13954 

İşin doğası (2018) 2,8217 43 1,06246 ,16202 

Eşleştirme 2 
Sosyal Statü (2016) 3,2225 43 ,70323 ,10724 
Sosyal Statü (2018) 2,8372 43 ,92688 ,14135 

Eşleştirme 3 
Fiziki Çalışma Koşulları (2016) 1,7176 43 ,82842 ,12633 
Fiziki Çalışma Koşulları (2018) 2,5426 43 1,11750 ,17042 

Eşleştirme 4 
Gelir ve Kazançlar (2016) 2,8371 43 1,25186 ,19091 
Gelir ve Kazançlar (2018) 3,6686 43 1,17479 ,17915 

Eşleştirme 5 
Sektöre Bağlılık (2016) 3,5962 43 ,77777 ,11861 

Sektöre Bağlılık (2018) 3,0144 43 ,86060 ,13124 
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Yukarıdaki tablo 2016 (öncesi) ve 2018 (sonrası) yıllarında ölçülmüş olan öğrenci algılarının 
boyutlara ilişkin ortalamalarını vermektedir. Boyutlara ilişkin ortalamalarda düşük düzeylerde 
de olsa farkların ortaya çıktığı görülmektedir. İşin Doğası, Fiziki Çalışma Koşulları, Gelir ve 
Kazançlar boyutlarında ortalamanın yükseldiği diğer boyutlarda ise düştüğü anlaşılmaktadır. 
Ortalamalarında artış yaşanan boyutların olumsuz ifadelerden oluşan boyutlar olduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla bütün boyutlara ilişkin sonraki ölçümlerde öğrencilerin algılarının 
olumsuz yönde değiştiği söylenebilir. Bu sonuç çeşitli çalışmalar tarafından desteklenmektedir 
(Kuşluvan ve Kuşluvan, 2000; Türker vd., 2016; Işık vd., 2018). 

Boyutlara ilişkin öncesi ve sonrası ölçümlerde ortaya çıkan değişimin istatistiki olarak 
anlamlılığına karar vermek için aşağıdaki eşleştirilmiş örneklerde t-testi tablosu kullanılabilir. 

 

Tablo 5 Eşleştirilmiş Örneklerde t-testi Tablosu 

Eşleştirmeler 
Öncesi - Sonrası 

Eşleştirme Farkları 

t df Sig. 
Ort. Farkı Std. 

Sapma 
Std. Hata 

Ort. 

Eş. 1 İ. D. 1 – İ. D. 2 -,85072 1,32348 ,20183 -4,215 42 ,000 
Eş. 2 S. S. 1 – S. S. 2 ,38534 1,20230 ,18335 2,102 42 ,042 
Eş. 3 F. Ç. K. 1 – F. Ç. K. 2 -,82503 1,19354 ,18201 -4,533 42 ,000 
Eş. 4 G. K. 1 – G. K. 2 -,83149 1,35277 ,20630 -4,031 42 ,000 
Eş. 5 S. B. 1 – S. B. 2 ,58179 1,04802 ,15982 3,640 42 ,001 

 

Tabloda yer alan 5 eşleştirme için hesaplanan olasılık değerleri incelendiğinde öncesi ve sonrası 
ölçümlerde ortaya çıkan farkların anlamlı olduğu görülmektedir (p<0,05). İşin doğası (Eş. 1), 
Fiziki çalışma koşulları (Eş. 3), Gelir ve kazançlar (Eş. 4) olmak üzere üç boyutta öncesi (2016) 
ölçümlerin sonrası (2018) ölçümlerden daha yüksek ortalamaya sahip olduğu görülmektedir. 
Yukarıda da belirtildiği üzere bu durum ilgili boyutlara ait önermelerin olumsuz nitelik 
taşımasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bütün boyutlar için sonrası (2018) ölçümlerin 
öncesi (2016) ölçümlerden daha olumsuz sonuçlandığı söylenebilir. Öğrenciler fakülteye kayıt 
olmadan önce turizm sektörüne ilişkin bu beş boyutta daha olumlu düşüncelere sahipken 2. 
Sınıfın sonuna geldiklerinde daha olumsuz düşünmeye başlamışlardır. Ortalama farkları 
incelendiğinde değişim düzeyinin en yüksek İşin Doğası (0,85072), Gelir ve Kazançlar (0,83149) 
ve Fiziki Çalışma Koşulları (0,82503) boyutlarında ortaya çıktığı görülmektedir. En düşük 
düzeyde değişim ise Sosyal Statü (0,38534) ve Sektöre Bağlılık (0,58179) boyutlarında 
gözlemlenmiştir.  

Öğrencilerin turizm sektörünün cazibesinden etkilenerek (Işık ve diğerler, 2018) ve sektör 
hakkında doğru bilgilerden yoksun bir şekilde tercihte bulunması (Stone ve diğerleri, 2017) 
eğitim sürecinde sahip oldukları bilgi düzeyinin artmasıyla algılarının olumsuz yönde 
değişmesine neden olabilir. Dolayısıyla düşük düzeyde değişim gösteren Sosyal Statü ve Sektöre 
Bağlılık konularında öğrencilerin eğitim öncesinde sahip oldukları algının eğitim sürecinde 
edindikleri bilgi ile göreceli olarak daha uyumlu olduğu ve bundan dolayı algılarında yüksek 
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düzeyde fark oluşmadığı fakat İşin Doğası, Gelir ve Kazançlar, Fiziki Çalışma Koşulları 
boyutlarına ilişkin eğitim öncesi sahip oldukları bilgileri ile eğitim sürecinde edindikleri yeni 
bilgilerin uyuşmadığı ve yeni edinilen bilgiler neticesinde algılarında olumsuz yönde 
değişimlerin yaşandığı söylenebilir.  

Öğrencilerin öncesi ve sonrası ölçümlerde turizm sektörü algılarına ilişkin ortaya çıkan farkların 
neden kaynaklandığını anlamak adına öğrencilerin geçirmiş olduğu bu iki yıllık süreçte nelerin 
değiştiğini ifade etmek önemlidir. Bu süreçte değişim gösteren unsurları demografik özellikler, 
teorik bilgi düzeyi ve deneyim olmak üzere üç başlıkta ele almak mümkündür. Demografik 
olarak öğrencilerin bu süreçte 2 yaş büyüdüğü söylenebilir. Teorik bilgi düzeyleri ise verilen 
derslerle bu iki yıl içerisinde önemli ölçüde artmıştır. Deneyim yönünden ise öğrenciler bu iki yıl 
içerisinde müfredatlarında bulunan iki farklı uygulama dersi kapsamında toplam bir ay otel 
işletmelerinde tecrübe kazanmışlardır. Bunun dışında gönüllü öğrencilere fakültenin bağlantılı 
olduğu otellerde yazın çalışma imkanı sunularak deneyim kazanmaları sağlanmıştır. Kuşluvan 
ve Kuşluvan’ın (2000:255) belirttiği gibi öğrenciler 3. ve 4. Sınıfa geldiklerinde en az 3 ay sektör 
deneyimine sahip olmaktadırlar. Deneyim konusunda öncesi ve sonrası ölçümlerde ortaya çıkan 
fark aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 

Tablo 6 Deneyime İlişkin Öncesi ve Sonrası Ortalamaları 

Deneyim Eşleştirmeleri 
(Öncesi ve Sonrası) Ortalama N Std. 

Sapma 
Standart 
Hata Ort. 

Sektör Deneyimi (2016) 1,4651 43 3,09646 ,47221 
Sektör Deneyimi (2018) 3,3023 43 3,97333 ,60593 

 

Tablo 6 sektör deneyimine ilişkin öncesi ve sonrası ölçümleri göstermektedir. Bu bağlamda 
öğrencilerin kayıt esnasında ortalama deneyimleri 1,4 ay iken 2018 ölçümlerinde 3,3 aya çıktığı 
görülmektedir. Ortalama 2 aylık bir fark göze çarpmaktadır. İlk yapılan ölçümlere göre kayıt 
yaptıran 48 öğrencinin sektöre ilişkin hiç deneyimi yoktur, 10 öğrencinin 3 ay civarında ve geri 
kalan 15 öğrencinin ise 3-9 ay arası bir deneyime sahip olduğu görülmektedir. Son yapılan 
ölçümlerde ise her öğrencinin en az 1 ay deneyime sahip olduğu ve öğrenci başına deneyimin 
ortalama 2 ay artış gösterdiği görülmüştür.   

Literatürde öğrencilerin turizm sektörü algılarının olumsuz yönde değişmesine neden olan en 
önemli etkenin deneyim olduğu belirtilmektedir (Stone vd., 2017:41). İlgili çalışmalarda stajla 
kazanılan deneyim üzerinde sıklıkla durulmakta ve öğrencilerin sektör algılarının olumsuz 
yönde değişmesine neden olduğu ifade edilmektedir (Kozak ve Kızılırmak, 2001; Tuna vd., 2017).  

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Öğrencilerin eğitim aldıkları sektöre karşı tutumlarının, onların eğitim sürecinde akademik 
başarılarına, uygulanan eğitim programının başarısına, öğrencilerin gelecekte atılacağı çalışma 
hayatındaki başarılarına, mesleklerini sevmelerine ve öğrencilerden alınan geri bildirimler 
neticesinde ders müfredatlarının oluşturulması sürecine, öğretim yöntemlerinin belirlenmesine 
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önemli düzeyde etki etmektedir (Kozak ve Kızılırmak, 2001:10). Kalifiye iş gücünün sektöre 
yönelmesi ve sektörde tutulması bakımından da öğrencilerin sektöre karşı tutumları önemlidir 
(Tuna vd., 2017). Bu çalışmada lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin eğitime 
başlamadan önceki sektör algıları ile 2. sınıfta oluşan sektör algıları eşleştirilmiş örneklerde t-testi 
yöntemiyle karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak öğrencilerin sektör algılarının bütün boyutlarda 
olumsuz yönde değiştiği tespit edilmiştir. Bunun nedeni öğrencilerin eksik bilgi ile (Stone vd., 
2017) turizm sektörünün cazibesine kapılarak bilinçsiz bir şekilde bu bölümü tercih etmesi (Işık 
vd., 2018) ve eğitim sürecinde kazandığı teorik bilgi ve deneyim sonucu sektör algılarının 
olumsuz yönde değişmesi olabilir. Benzer çalışmalarda üst sınıflarda bulunan ve sektör 
deneyimine sahip öğrencilerin daha olumsuz sektör algısına sahip olduğu ifade edilmektedir 
(Türker vd., 2016; Tuna vd., 2017). Bu durum öğrenci beklentilerinin sektör gerçekleri ile 
uyuşmamasının bir sonucudur (Richardson ve Thomas, 2012). Örneğin, öğrencilerin büyük bir 
bölümü mezun olduktan sonra orta kademe yöneticilik pozisyonunda bir iş ummaktadır (Stone 
vd., 2017:33). Fakat bu beklenti daha eğitim sürecinde öğrencinin edindiği niteliksiz işlerdeki 
deneyim ile yerini umutsuzluğa bırakmaktadır. Öğrencilerin çok azı mezun olduğunda orta 
kademe yönetici pozisyonuna ulaşabilmektedir. Bu durum ise sektörde turizm eğitimi almış 
olmanın gözetilmemesi (Türker vd., 2016), yetersiz terfi imkanları (Tuna vd., 2017) ve 
öğrencilerin gerekli donanıma ulaşamamalarından kaynaklanmaktadır.  

Bir diğer önemli sonuç ise öğrencilerin sektör algılarının olumsuz yönde değişmesine karşın hala 
büyük bir bölümünün (%54) sektörde çalışma niyeti taşımasıdır. Bu sonuç Duman ve diğerlerinin 
(2006), Tuna ve diğerlerinin (2017) çalışmaları ile örtüşmektedir. Bu durumun nedeni mevcut 
alternatif iş imkanları, sektör bağlılığı ve sektör kişilik uyumu ile açıklanabilir. A.S.A. (atraction-
selection-attrition) teorisine göre kişiler, kendi tutum ve inanışlarıyla aynı değerde veya paralel 
olduğuna inandıkları işlere girme fırsatlarını ararlar. Güçlü bir iş tecrübesi olmayanlar, 
kendilerini kısa süre sonra sektörün dışına atabilirler (Çakıcı ve Özdamar, 2018:45). Dolayısıyla 
öğrencilerin kişilikleri ile turizm sektörü uyumları sektörde çalışma niyeti taşımalarını sağlarken 
iş tecrübelerindeki eksiklik onların sektörden kolayca vazgeçmelerine neden olabilir.  

Öğrencilerin eğitime başlamadan önce sektöre karşı sahip oldukları olumlu algılarının zamanla 
olumsuz yönde değişmesi ve bu durumun ilgili literatürde büyük oranda sektör hakkında 
edinilen bilgi ve kazanılan deneyime bağlanması yaşanan bu sorunun büyük ölçüde öğrenci 
beklentileri ve sektör gerçekleri arasındaki uyuşmazlıktan kaynaklandığını göstermektedir. Bu 
uyuşmazlığın nedeni ise bilinçsiz yapılan eğitim alanı tercihleridir. Dolayısıyla turizm 
sektörünün gerçeklerini bilerek bu sektörde çalışmaya talip olacak öğrencilerin bu alanı seçmesi 
sağlanmalıdır. Fakat günümüzde turizm bölümleri özellikle lisans düzeyinde eğitim verenler, 
öğrencilerin en düşük puanlarla giriş yapabildiği bölümlerdir. Bu durum aslında öğrencilerin 
başka hiçbir bölüm kazanamadığında bu bölümlere yönelmesine neden olabilir. Bunun 
sonucunda da sektörde çalışmayan ama sektör eğitimi almış bir insan ordusu oluşur. Her ne 
kadar yapılan araştırmalarda öğrencilerin yarıdan fazlasının bu bölümü isteyerek tercih ettiği 
(Tuna vd., 2017) ifade edilse de bu öğrencilerin birçoğunun farklı bölümleri arzuladığı, yürütülen 
çalışmalarda turizm öğrencilerinin turizm sektörüne ilişkin algılarının büyük oranda olumsuz 
sonuçlanmasından dolayı düşünülebilir.   

YÖK (2017) tarafından yayınlanan LYS Yerleştirme Analizi raporunda Turizm İşletmeciliği lisans 
bölümünde 3.790 kontenjandan %50 ile sadece 1.897’sinin dolduğu belirtilmektedir. Fakat ÖSYM 
tarafından yayınlanan 2017 ÖSYS yerleştirme istatistiklerinde Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi 
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Mezunu 16.316 adayın sınava başvuru yaptığı ve bunlardan 1.324’ünün lisans düzeyinde, 
3.949’unun ön lisans düzeyinde ve 1.004’ünün ise açık öğretimde bir programa yerleştiği ifade 
edilmektedir. İlgili çalışmalarda ön lisans düzeyinde eğitim alanların sektöre karşı daha olumlu 
tutum içerisinde olduğu (Türker vd., 2016) ve sektörde kalmaya daha eğilimli olduğu (Tuna vd., 
2017) ifade edilmektedir. Bununla birlikte bu çalışmada da görüldüğü gibi lisans düzeyinde 
turizm eğitimi veren fakültelerde Turizm Lisesi çıkışlı öğrenci oranı çok düşük düzeyde 
kalmaktadır. Bu bağlamda turizm sektörüne karşı daha olumlu algıya sahip olma ihtimali yüksek 
olan turizm lisesi mezunlarının turizm fakültelerinde %50 oranda boş kalan kontenjanlarla 
buluşturulmasını sağlayacak yeni düzenlemelerin yapılması, açık kalan kontenjanlar ve sektörde 
çalışacak kalifiye iş gücü sorunlarının çözülmesi açısından önemlidir. Böylece sektörde 
çalışmayacak insanlara sektör eğitimi verilerek boşa harcanan zamandan ve emekten tasarruf 
etmenin yanı sıra (Stone vd., 2017) sektörde yaşanan iş gücü devir hızının da (Tuna vd., 2017) 
önüne geçilebilir. 

Yükseköğrenimin değişen yüzü üniversiteler üzerinde daha mesleki bir eğitimin uygulanması 
konusunda baskı oluşturmaktadır (Stone vd., 2017:42). Daha mesleki bir eğitim ise ilgili sektörler 
ile eğitim kurumları arasında kurulan güçlü bağlarla ve eğitim kurumlarının sahip oldukları 
uygulama olanakları ile mümkün olmaktadır. Turizm sektörüne yönetici adaylarını yetiştiren 
üniversitelerde de uygulamalı eğitime gerekli özenin gösterilmesi gerekmektedir. Uygulamayı 
bilmeyen öğrencinin staja gönderilmesi hem okulun itibarını sarsmakta hem de öğrencinin en alt 
kademedeki işlerde görevlendirilmesiyle, stajın amacına ulaşmasını engelleyerek (Soybalı ve 
Bayraktaroğlu, 2013:187) öğrencilerin sektörden uzaklaşmasına neden olmaktadır (Emir vd., 
2010). Bu bağlamda öğrencilere sektörde iyi pozisyonlarda istihdam edilmelerini sağlayacak 
yeterliliğin aktarılması bakımından uygulamalı eğitim ve bu eğitimi verenlerin uygulamalı 
bilgiye ve deneyime sahip olması önemlidir. Turizm bölümlerinde ortaya çıkan teorik bilgi 
ağırlıklı aşırı akademikleşme öğrencilerin sektör algılarını olumsuz yönde etkileyebilir.  

Literatürde turizm öğrencilerinin sektör algıları ve çalışma niyetleri çok işlenen bir konudur. 
Fakat Stone ve diğerlerinin (2017) de belirttiği gibi öğrencilerin turizm sektörüne karşı algı ve 
tutumlarından ziyade sektör içerisindeki belirli bir alana karşı algı ve tutumlarının ölçülmesi 
önemlidir. Bu bağlamda bundan sonraki çalışmalarda öğrencilerin otel işletmelerine ve seyahat 
acentelerine karşı algıları ölçülebilir. Hatta daha da ayrıntılı olarak ön büro departmanına ve 
yiyecek içecek departmanına karşı algıları da karşılaştırılabilir. Bunun sonucunda oluşan 
olumsuz algının turizm sektörünün hangi biriminde yoğunlaştığı tespit edilebilir. 
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Öz 

Küresel tüketim kültürü, dünya geneline nüfuz etmiş bir üst kültür olarak ulus kültürleri 
tekdüzeleştirmektedir. Bu kültürel yayılım birtakım araçlar ile gerçekleştirilmekte olup, turizmi 
bu araçlar içerisinde kabul eden iddialar söz konusudur. Bu kapsamda, araştırmanın amacı, 
turizmin neden ve nasıl bir küresel kültür aracı olduğu iddialarından yola çıkarak turizm 
sisteminin söz konusu rolünü tartışmaktır. Bu amaçla, literatürdeki iddia ve bulgular bir arada 
değerlendirilerek turizmin küresel kültürü toplumlara yayma süreci rapor edilmiştir. Araştırma 
sonucunda, turizm sisteminin, küresel kültür aracı olma niteliğini ortaya koyan beş koşulu tespit 
edilmiştir. Bu koşullar, modernleşme, McDisneyleşme, ticarileşme, türdeşleşme ve şehir 
kültürüne aşılanma şeklindedir. Araştırma kapsamında, turizm sisteminin küresel tüketim 
kültürünü hızlandırıcı yönünü ortaya koyan çıkarsamalarda bulunulmuştur.  
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Abstract 

Global consumer culture crystallizes national cultures across the World as a superior culture. This 
kind of cultural diffusion has been fulfilled via some means among which the tourism system is 
alleged to operate to serve the same ideal. In this context, the aim of this research is to argue the 
role of tourism system as an agent of global consumer culture based on assertions of why and 
how tourism system operates as an agent of this culture. For this purpose, process of 
promulgating the global consumer culture by means of tourism system was reported by 
evaluating hypothetical claims and findings together. In conclusion, five conditions set forth the 
characteristics of tourism system as an agent of global consumer culture was determined as 
modernization, McDisneyization, commoditization, homogenization, and infusion into urban 
culture. Some implications for literature and sector was drawn in the scope of this research. 
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GİRİŞ 

Dünyayı küresel bir köye dönüştüren küreselleşme (Burns, 1999: 117), ürün ile birlikte fikirlerin 
de küresel ölçekte dolaşımını olanaklı hale getirmiştir (Wahab ve Cooper, 2001: 3-4; Adams, 2005: 
725). Bu dolaşımın ürün ve fikir mübadelesi ile küreyi tekdüzeleştirdiği düşünülmektedir. Bu 
bakımdan medya, küresel kültürün önemli bir aracı olarak kabul edilmesine karşılık (Durvasula 
ve Lysonski, 2016: 12) turizm sisteminin de bu araçlar içerisinde yer aldığı iddia edilmektedir 
(Ger ve Belk, 1996: 271; Arnett, 2002: 774; Wall ve Mathieson, 2006: 239; Cleveland vd., 2013: 959; 
Durvasula ve Lysonski, 2016: 12). Zira, turizm sisteminin destinasyonlarda işlevsel hale gelmesi 
ile destinasyonların yabancı fikir akımları ve tüketim kalıpları ile tanışmasının sonucunda 
gerçekleşen davranış, tüketim ve tutum odaklı değişim literatürde kabul görmektedir (De Kadt, 
1979: 65; Kariel, 1989: 67; Cohen, 2014: 758). Ancak, söz konusu değişimin arkasında yatan 
mekanizmasının açıklanması noktasında, literatürde kavramsal bir boşluğun yer aldığı 
düşünülmektedir. Öyle ki, söz gelimi Türkiye destinasyonlarında turizm aracılığıyla gerçekleşen 
kültürel dönüşümün varlığı rapor edilmekle birlikte (Oktik, 2001; Hale-Özel ve Kozak, 2016; 
Türkay ve Yalçın-Kayıkçı, 2018), gözlemlenen kültürel dönüşümün hangi kültür merkezinin 
destinasyonlara nüfuz etmesinin bir sonucu olarak ortaya çıktığı noktasında bir zemin 
eksikliğinin olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle, söz konusu araştırma, küresel kültürün nüfuz 
etme aracı olarak turizmin yerini irdeleyen iddia ve bulgulardan yola çıkarak literatürü 
sistematik olarak rapor etmeyi esas almıştır. Böylece, küreselleşme ile ortak paydaş olarak 
ulaşımı kullanan turizm sektörünün yerel kültürleri erozyona uğratan küresel tüketim 
kültürünün araçları içerisinde olduğu iddiası birtakım delillere dayandırılarak tartışılacaktır. Bu 
yönüyle çalışma, varoluş sebebini ortadan kaldırmada aracı rol oynadığı iddia edilen turizm 
sektörünün neden ve nasıl bir küresel kültür aracı haline geldiği fikrini ön plana çıkaran iddiaları 
sistematik olarak bir araya getirme amacını gütmüştür. Bu yolla, araştırma kapsamında ortaya 
konulan tüm bu iddiaların somutlaştırılarak ampirik olarak test edilmesi ve bu iddialara uygun 
politik araçların devreye sokulmasında araştırma bir nüve konumunda olup, araştırmanın 
literatüre ve sahaya, turizm olgusuna farklı bir yönden yaklaşma vesilesiyle katkıda bulunacağı 
düşünülmektedir.   

 

KÜRESELLEŞME 

Küreselleşmenin literatürdeki yaygın kullanımına karşılık, kavramı niteleyen simge bir tanımdan 
bahsetmek mümkün değildir (Adams, 2005: 725; Sungur, 2011: 9; Kıvılcım, 2013: 220-221; Enev 
ve İbrahimi, 2014: 5; Zeybek, 2017: 401). Kavrama ilişkin geliştirilen çok yönlü tanımların ortak 
noktası ise küreselleşmenin ekonomik bağlayıcılığının ötesinde kültürel tekdüzeleşticiğinin 
vurgulanmış olmasıdır (Verma, 2015: 119). 

Tarih öncesi çağlarda ürün ve fikir mübadele araçları olarak ticaret ve savaş tarihi aynı zamanda 
küreselleşme sürecinin başlangıç noktaları olarak kabul görmüştür (Kartal, 2007: 261; Zeybek, 
2017: 397-401). Yine de küreselleşme sürecinin esas itibariyle başlangıç noktası, ticaret yollarının 
keşfedilmesi (Macleod, 2004: 4-5; Dreher vd., 2008: 15; Ardoğan, 2012: 90) ve sanayi devrimine 
dayandırılmaktadır (Kartal, 2007: 261; Nar, 2015: 942; Özbey, 2018: 2-4). Dolayısıyla, 19. yüzyıl, 
küreselleşme tarihinde kırılma noktası olarak kabul edilmektedir (Quiggin, 1999: 242). Nitekim 
küreselleşme kavramının literatürde somut olarak ifade edilmesi 1833 yılında yayımlanan bir 
çalışmaya dayanmaktadır (Karabıçak, 2002: 116; Kıvılcım, 2013: 221). Sanayi devrimi ile üretimin 
artarak ürün ve finans mübadelesinin küresel ölçeğe yayılması, kavramın literatüre 
kazandırılmasındaki temeli teşkil etmiştir (Burns, 1999: 119; Aktel, 2001: 196). Böylece kavram, 
1962 yılında McLuhan tarafından küresel köy (global village) şeklinde ifade edilerek 
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küreselleşmenin nihai yönü kısaca ifade edilmiştir (Aktel, 2001: 195; Karabıçak, 2002: 116; 
Cleveland, 2018; Kıvılcım, 2013: 221; Nar, 2015: 942; Zeybek, 2017: 397).   

 

Küreselleşme ve Turizm İlişkisi 

Küreselleşme ivmesinin lokomotifi olarak kabul edilen ulaşım ve iletişim teknolojisindeki 
gelişmeler (Burns, 1999: 116; Wahab ve Cooper, 2001), ürünleri olduğu gibi insan unsurunu da 
küresel dolaşıma müsait hale getirmiştir. Böylece küreselleşmenin araçları içerisinde yer alan 
ticaret, ulaşım, savaş faktörlerinin yanına turizm de dahil olmuştur (Mercan ve Pak, 2014: 29-33; 
Buluk ve Özkök, 2016: 37-38; Garda vd., 2017: 14). Öyle ki turizm, küreselleşme sürecinin 
geliştirdiği bir sektör olma (Dwyer, 2003: 61; Cooper, 2008: 109; Dwyer, 2015: 12) evresinden, 
küreselleşme sürecini etkileme evresine geçmiştir (Çeken vd., 2009: 21; Gutberlet, 2016: 46-49; 
Buluk ve Özkök, 2016: 47). Bu kapsamda küreselleşme süreci, turizm sistemi ile çok yönlü bir 
ilişki örüntüsüne dahil olmuştur.  

Küreselleşmenin turizm sistemi ile ilişkisinin ilk yönü ekonomi boyutunda ortaya çıkmaktadır. 
Zira, ürün mübadelesi ile refah düzeyi yükselen bölgeler birer mahrece dönüşmeye 
başlamışlardır (Dwyer, 2015: 5). Ayrıca, mesafelerin kısalması ile destinasyonlar arası rakip sayısı 
artmış (Wahab ve Cooper, 2001: 108) ve klasik yönetim anlayışı turizm işletmelerinde 
işlevselliğini kaybederek (Cooper, 2008: 109) kurumsallaşmış turizm işletmelerinin dünyanın 
farklı bölgelerindeki destinasyonlarındaki hakimiyeti tesis olmuştur (Lickorish ve Jenkins, 1997: 
30). Böylece destinasyonlarda oligopol piyasa şartları belirmeye başlamıştır (Wood, 2000: 364).  

Siyasi boyut üzerinden küreselleşme ve turizm ilişkisi incelendiğinde, küreselleşme sonucunda 
dünya genelinde demokratikleşme hareketleri ve rejim değişikliklerinin beraberinde getirdiği 
kitlesel göç hareketleri (Bozkurt, 2006: 346; Ritzer, 2011: 22), turist sayısında kayda değer bir artış 
sağlamıştır (Lickorish ve Jenkins, 1997: 63). Böylece turizm hareketliliği destinasyonların politik 
dizaynında etkileyici unsurlar arasında yerini almıştır (Cooper ve Hall, 2008: 274-276; Garda vd., 
2017: 12-14).  

Teknolojik boyut üzerinden küreselleşme ve turizm ilişkisi incelendiğinde, ulaşım ve bilişim 
teknolojisinin sınırları kaldırararak seyahat maliyetlerini azaltması ve turizm hareketliliğinin 
artmasındaki altyapıyı sağlaması (Cooper, 2008: 109; Çeken vd., 2009: 31), destinasyonlara olan 
talebi arttırmış, bu da gelişmekte olan ülkelerde birinci sınıf altyapı inşasını zorunlu hale 
getirmiştir. Bu tür bir altyapı sistemi ancak gelişmiş ülkelerde bulunduğundan, ülkelerin 
turizmce uyarılmış borçlanma düzeyini arttırmıştır. Ayrıca, üretim teknolojisinin 
demokratikleşerek kitlelerce temin edilebilir hale gelmesi turizm kobilerinin artan rekabette 
ekonomik ömürlerini sürdürebilmelerine aracı olmuştur (Kıvılcım, 2013: 226). Yine, dağıtım 
kanallarının ulaşılabilir hale gelmesi ile seyahat acentalarının varlığı sorgulanabilir hale gelmiş 
(Buluk ve Özkök, 2016: 40-47). 

Ekolojik boyut üzerinden küreselleşme ve turizm ilişkisi incelendiğinde, yeni destinasyon ve 
mahreçlerin devreye girmesi havayolu ulaşımına olan talebi ve mesafeleri arttırmıştır (Mowforth 
ve Munt, 2009: 13). Bu da emisyon oranının artmasına (Gössling vd., 2010) ve destinasyonların 
taşıma kapasitelerinin üzerine çıkılmasına neden olmuştur (Dwyer, 2003: 68). Bu durum, yeşil 
yıldız, mavi yıldız, mavi bayrak gibi kavramların ortaya çıkış sürecini hızlandırmıştır (Ünlüönen 
ve Tokmak, 2010: 17-20; Buluk ve Özkök, 2016: 45). Ayrıca, tüm bu sürecin, turizm plan ve 
politikaları ile hastalıkların yayılma hızını pozitif yönde etkileyeceği düşünülmektedir (Ritzer, 
2011: 234; Moyle vd., 2014: 1038) 
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Kültürel boyut üzerinden küreselleşme ve turizm ilişkisi incelendiğinde, kültürel bir dönüştürme 
aracı olarak görülen turizmin (Higgins-Desbiolles, 2006: 1206), küresel insan mübadelesi 
dolayısıyla sağladığı kültür transferinin batı menşeili ülkelerden üçüncü dünya ülkelerine doğru 
olma sürecini hızlandırdığı düşünülmektedir (Aktel, 2001: 200; Berry, 2005: 700). Batı menşeili bu 
kültür (Fisher, 2004: 435)’ün standardize edildiği ve destinasyonlara yayıldığı halinin küresel 
tüketim kültürü olarak adlandırıldığı iddia edilmektedir (Wood, 2000: 364; Cooper ve Hall, 2008: 
274-276; Gutberlet, 2016: 46-49; Garda vd., 2017: 12-14). Dolayısıyla turizmin küresel kültürü 
yayan bir dalga olduğu ifade edilmektedir (Macleod, 2004: 10).  

 

Küresel Tüketim Kültürü 

Küresel tüketim kültürünü oluşturan üç kavram birbirlerini tamamlayarak popüler kültürün 
tüketim odaklı yönünü meydana getirmiştir. Bu bağlamda tüketim, menşei 14. yüzyıla dayanan 
bir kavram olarak, harcamak ve bitirmek fiillerinden türemiştir (Sungur, 2011: 9). Kültür ise 
kimliği ve değerleri yansıtma araçlarından biri olarak bilinmektedir (Geertz, 1973: 89; Sherlock, 
2001: 280; Giddens ve Sutton, 2014: 153; Cruz ve Buchanan-Oliver 2017: 776). Bu bağlamda, 
tüketim kültürü, benimsenen değer yargılarını niteleyen sembollerin tüketim aracılığıyla 
dışavurumu şeklinde ifade etmek mümkündür (Nar, 2015: 946). Dolayısıyla, küresel kültürü 
simgeleyen aracıların tüketim yolu ile vurgulanmasının, küresel tüketim kültürünü ifade ettiği 
söylenebilir (Alden vd., 1999: 76; Lukose, 2005: 916). Literatürde 1968 yılında Buzzel’ın 
çalışmasına kadar dayanan bu akım (Pantelic vd., 2014: 60)’ın sahadaki yansıması 1980’li yıllara 
dayanmaktadır (Alden vd., 1999: 80).  

Küresel tüketim kültürü, sembolik ve materyalistik kaynaklar ile anlamlı bir yaşam arasındaki 
ilişkilerin piyasalarca yürütüldüğü sosyal bir düzen şeklinde tanımlanmaktadır (Arnould ve 
Thompson, 2005: 869). Markalar bu kültürün ihracında önemli araçlar olup (Durvasula ve 
Lysonski, 2016: 3), bu kültürü benimseyen kimselerde, dünya vatandaşlığı (Puncheva-Michelotti 
vd., 2018: 236) ve küresel tüketim kültürüne dair ürünlere meyil (Oswald, 1999: 303) belirgindir. 
Kültürlerin tekdüze hale gelerek kristalleşmesi (Hannerz, 1992: 217) ve küresel kültürün üst 
kültür olan bir sistem olarak kabul edilmesi (Featherstone, 1990: 6) ve kitlelerin 
tekdüzeleştirilmesi (Nacar ve Uray, 2015: 152-154) bu kültürün hareket motivasyonunu 
oluşturmaktadır.  

 

Turizmin Küresel Tüketim Kültürü ile İlişkisi 

İhtiyaçların sınırsızlığı mottosunu şiar edinen batı menşeili (Ferguson ve Bornstein, 2015) tüketim 
kültürü (Yanıklar, 2010: 26-27; Sungur, 2011: 7), mal ve hizmet mübadelesinin uluslararası 
dolaşıma açılmasının nedeni olan küreselleşme hareketi (Lysonski vd., 2015: 90) ile birlikte 
küresel olarak toplumlara nüfuz etmiştir (Cleveland ve Bartikowski, 2018: 356). Zira, mal ve 
hizmet mübadelesinin fikir mübadelesini de beraberinde getirmesi, tüketim kültürünün küresel 
ölçekte yayılmasını sağlamış, bu da tüketim kültürünün küreselleşmesine neden olmuştur 
(Featerstone, 1990: 1; Lysonski vd., 2015: 90). Böylece, ulusların üzerinde bir ortak kültürün 
oluşum süreci hayata geçmiştir (Held ve McGrew, 2003: 36). Bu bağlamda, küreselleşme ile 
dünya toplumlarına yayılan tüketimcilik akımı içselleştirilerek davranışlarda küresel tüketim 
kültürü yansıtılmıştır (Durvasula ve Lysonski, 2016: 1). 

Küresel tüketim kültürünün nüfuz etme gücünü arttıran temel unsur, ulaşım ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmelerdir (Arnett, 2002: 774-777). Bu gelişmeler aynı zamanda turizm 
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sisteminin dünya geneline yayılımının da ana unsuru olarak kabul edilebilir. Bu benzerlik, 
küresel tüketim kültürü ile turizm sistemi arasında bir eşgüdüm olabileceğini akla getirmektedir. 
İki unsur arasındaki karşılıklı beslemenin ise öncül benzerliğinden fazlası olduğu 
düşünülmektedir. Bu kapsamda, turizm sisteminin, ulaşım ve bilişim teknolojilerine benzer bir 
küresel tüketim kültür yayıcı aracı olduğuna yönelik çeşitli iddialar olduğu söylenebilir. Nitekim, 
Göç ve ticaret ile birlikte turizm, küreselleşmeyi güçlendiren araçlar içerisinde kabul edilmiştir 
(Berry, 2005; Ozer ve Schwartz, 2016; Cleveland, 2018). Bourdieu’nun 1984 yılındaki çalışmasında 
ise küresel kültürü yayan üç araç olarak medya, pazarlama ve turizm kabul edilmiştir (Cleveland 
vd., 2013: 959). Yine, turistler küresel kültürü yayan araçlar içerisine dahil edilmiştir 
(Featherstone, 1990: 6-7; Arnett, 2002: 774). Bu kapsamda, turizmin küresel tüketim kültürünün 
yayılmasında neden rol oynadığı ve nasıl bir süreç içerisinde bu rolü yerine getirdiği aşağıda 
belirtildiği şekilde açıklanmaktadır.  

 

Neden?  

Turizmin küresel tüketim kültürü araçları içerisinde rol oynama nedeni çeşitli unsurlara 
dayandırılarak anlaşılmaktadır. Bunlardan ilki, ihtiyaçların sonsuzluğu iddiasıdır. Bu iddia 
doğrultusunda sürekli olarak üretilen ihtiyaçlar konusunda medya araçları kitleleri ikna edici rol 
oynamaktadır (Yanıklar, 2010: 25; Senemoğlu, 2017: 66-84). Bu bakımdan, geçmiş yıllarda bir lüks 
olarak görülen tatil ve dışarıda yeme eylemlerinin kitlelere bir ihtiyaç olarak lanse edilmesi ve 
piyasanın sürdürülebilirliği bakımından bu eylemin başarılı olması (Münch, 1999: 135; Yanıklar, 
2010: 25) söz konusu iddiayı doğrular niteliktedir.  

Turizm sisteminin küresel tüketim kültürünü yaymadaki bir diğer etki unsuru, turizmin vesile 
olduğu kültürler arası etkileşimden ileri gelmektedir. Nitekim, Burns (2004: 98), turizm eylemini 
küresel kültürün yayılmasındaki unsurlar içerisinde göstermiş, Appadurai (1999: 232) ise bu 
eylemi kitlesel bir göç kapsamında değerlendirerek söz konusu iddiayı desteklemiştir. Bu 
iddianın arkasında yatan temel prensip, kitlelerin kıtalar arasında taşınmasını sağlayan tatil 
eyleminin küresel tüketim kültürünü yaymada hızlandırıcı rol oynamasıdır (Mowforth ve Munt, 
2009: 13). Zira, farklı bir kültür altyapısından gelen ziyaretçilerin bölgede kurduğu etkileşim, fikir 
mübadelesini beraberinde getirmekte, bu turistlerin küresel tüketim kültürünün yayıldığı 
bölgelerden olması durumunda ise mübadele edilen değer, küresel tüketim kültürü olmaktadır 
(Gössling, 2002: 553; Alden vd., 2006: 231; Craig ve Douglas, 2006: 338). Bu durumu geçmiş 
yıllarda Kariel (1989: 68), yerli halkın dünya ile entegre olması şeklinde ifade etmiştir. Salazar 
(2010) ise yerli halkın farklı kültürlere açık hale gelmesi ile durum tespitinde bulunmuştur. 

Turizm sisteminin küresel kültür araçları içerisinde olduğunu ortaya koyan bir diğer unsur 
AVM’ler üzerinden iddia edilmektedir. AVM’ler küresel tüketim kültürünü sembolize 
etmektedirler (Shields, 1994: 2; Merz vd., 2008: 172). Söz konusu AVM’ler üçüncü dünya 
ülkelerindeki destinasyonlara ve kruvazörlere benzetilmektedir (Burns, 1999: 58-59). Bu 
bakımdan, AVM’lerin gerek mimari gerekse iç tasarımı destinasyonlara benzetilmekte, 
AVM’lerdeki alışveriş kültürüne benzer şekilde destinasyonlarda da tatil kültürünün bulunduğu 
iddia edilmektedir (Ritzer, 1998: 143; Holton, 2000: 142).  

 

Nasıl? 

Turizmin küresel tüketim kültürünün yayılmasında nasıl bir rol oynadığı, hangi yollarla ve ne 
şekilde destinasyonlara nüfuz ettiği bu bölümde ifade edilmektedir. Temelde, turizm sisteminin 
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küresel tüketim kültürünün bir aracı olarak rol oynamasında, turizm sisteminin destinasyonlarda 
vesile olduğu doğrudan etkileşim süreci gösterilmektedir. Bu bakımdan, literatürde küresel 
tüketim kültürünün destinasyonlara nüfuz etmesinin beş faktör altında ifade edildiği 
düşünülmektedir.  

 

1. Modernleşme 

Turizmin destinasyonlara modernleşmeyi getirdiği literatürde sıklıkla vurgulanmaktadır (Wall 
ve Mathieson, 2006: 54, 263; Cooper ve Hall, 2008: 178-179). Yine de modernleşme ile kastedilen 
gelişmenin bir diğer yüzü olarak turist kültürünün yaşam tarzının benimsenmesinin 
vurgulandığı ve bu modernleşmenin küreselleşmenin öncülü olduğu (Giddens, 1990: 84) da 
iddialar arasındadır. Diğer taraftan küreselleşme ile batı kültürünün küreye yayılmasını 
eşdeğerde tutan iddialar bulunmaktadır (Mason, 2003: 44-45; Macleod, 2004: 7-8). Benzer şekilde, 
turizm sistemi aracılığıyla bölgeye yayılan modernleşmeyi eşdeğer tutan iddialar da 
bulunmaktadır. Bu bakımdan Nunez (1989: 266), turist kültürünü benimsemeyi yerli halkın 
uluslararasılaşması şeklinde ifade etmekte iken Nunez (1989) bu durumu batılılaşma şeklinde 
vurgulamıştır. Literatürde yerli halkın batılılaşmasını kast eden başka çalışmalar da 
bulunmaktadır (Nunez, 1963: 352; Cohen, 1984: 376; Cohen, 2014: 758). Söz gelimi Cohen (2011: 
1539-1550), gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere akan ziyaretçilerin turizm ve batılılaşma 
arasındaki bağı kurduğunu iddia etmiştir. Dolayısıyla, küreselleşme aracılığıyla yayılan batı 
kültürünün, destinasyonlara turizm sistemi aracılığıyla yayıldığı düşünülmektedir. Nitekim 
Macleod (2004: 14), ağırlıklı olarak batı kültüründen oluşan uluslararası ziyaretçileri 
küreselleşme temsilcisi olarak nitelemiştir. Bu da uzun vadede destinasyonda küresel kültüre ait 
olan tüketim kalıplarının yayılmasına vesile olmaktadır (Smith, 2003: 55; Soontayatron, 2010: 74; 
Mak vd., 2012: 171) ki bu iddialar küresel tüketim kültürünün destinasyona nüfuz etmesinin 
modernleşme adı altında gerçekleştiğinin delili niteliğindedir (McClary, 2008: 2).   

 

2. McDisneyleşme  

Turizmin küresel kültürü yaymada rol oynayan bir araç olduğunu işaret eden bir diğer iddia, 
McDonaldslaşma prensiplerini temel almaktadır. McDonaldslaşma prensipleri, küresel kültürün 
bir yerel kültüre ait değerleri anlamsızlaştırmada kullanılan en önemli araçlar arasında yer 
almaktadır (Jackson, 2004: 166). Öyle ki bu kavram, ABD’nin diğer ülkelere kendi kültürünü ihraç 
etmesi ile eşdeğer hale gelmiştir (Ritzer, 2011: 167). McDonaldslaşma, en basit anlamda, etkinlik, 
hesaplanabilirlik, kestirilebilirlik ve kontrol prensipleri aracılığıyla (Ritzer, 1998: 75), önceleri aile, 
dini kuruluşlar ve hükümet tarafından yönlendirilen kültürün, ABD menşeili kültür endüstrisi 
tarafından yönlendirilebilir hale gelmesidir (Burns, 1999: 56-57). McDisneyleşme ise, söz konusu 
McDonaldslaşma prensiplerinin turizm sektörüne uyarlanarak turistik deneyimin standardize 
hale getirilmesi ve böyle turizm sisteminin küresel tüketim kültürünün standardize edici 
atmosferine dahil olması şeklinde ifade edilebilir (McClary, 2008: 3). Bu bağlamda, 
McDisneyleşme sürecinin tamamlandığı destinasyonlarda yerel kültüre özgülük ortadan 
kalkarak olgular aynılaşmaya başlayacak ve zamanla yerli halk, bu aynılaşmanın menşei olan 
küresel kültürü benimseyecektir (Mason, 2003: 44-45). Nunez (1989), bu durumu önceden 
öngörerek destinasyonlar için koka kolalaşma tabirini kullanmıştır. Mak vd., (2012: 172) ise bu 
sürecin sonunda bölge mutfağının küresel kültür tarafından erozyona uğratılacağını iddia 
etmiştir. Literatürdeki diğer birtakım çalışmalarda (Smith, 1989: 172; Smith, 2003: 55; Cooper ve 
Hall, 2008: 274-276; Garda vd., 2017: 15) bu kanaati desteklemişlerdir.  
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3. Ticarileşme 

Ticarileşme, karşılık beklenmeksizin hayata geçirilen işlemlerin bir süre sonra finansal kazanım 
aracına dönüşme sürecidir (Cohen, 1988: 373-375). Cohen (1988), turizmi konukseverliğin 
ticarileşmiş hali olarak görmüştür. Küresel kültürün toplumları dünyevileştirmesi beklenen bir 
sonuç olup (Alden vd., 1999; Alden vd., 2006), turizmin küresel tüketim kültürüne benzer bir 
sonucu meydana getirdiği iddiası, turizmin söz konusu aracı rolünü doğrulayıcı deliller 
sunmaktadır. Bu kapsamda, Cohen (1988: 380), turizm aracılığıyla kültürün dahi ticarileşerek, 
kültüre has öğelerin değişim bedeline göre değerlendirileceğini iddia etmiştir.  

Ticarileşme sürecinin McDonaldslaşma prensipleri ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Lickorish 
ve Jenkins, 1997: 79). Bu nedenle, bölgenin turizm ile tanışması sonrasında öncelikle 
McDisneyleşeceği ve sonrasında ticarileşeceği düşünülmektedir (Stronza, 2001: 270). Dolayısıyla, 
yerel kültürün bir pazarlama aracı haline getirilmesi ile birlikte (Berno, 1999: 671) ticarileşen 
destinasyonun küresel sisteme dahil olacağı düşünülmektedir (Mowforth ve Munt, 2009: 47). 
Öyle ki, mahreç bölgelerdeki kültürün ticarileşmesi süreci, turizm ile bölgeye taşınarak bölge 
halkı küresel kültürün nüfuz etmesinin sonucu olarak dünyevileşecek ve ilişkiler ticarileşecektir 
(Aramberri, 2001: 746; Ivan, 2016: 1).  

Ticarileşmenin, turizm ve küresel kültür arasındaki bağı kuran unsurlardan olmasına yol açan 
bir diğer faktör pazarlama faaliyetleridir. Küresel kültürün önemli bir aracı olan medya 
aracılığıyla zihinlerde oluşturulan destinasyon algısı, destinasyonda yaşatılmaya çalışılarak 
sahnelenmiş bir gerçeklik sunulma gayretine girilmektedir ki (Baudrillard, 1998: 165; Ritzer, 1998; 
Qu vd., 2019: 2) bu da bölge kültürünün gerçekten uzaklaşarak küresel kültürün algı 
manipülasyonu doğrultusunda hizmet sistemini oluşturacağı anlamına gelmektedir.  

 

4. Türdeşleşme  

Türdeşleşme, küresel kültürün farklı kültürleri tek bir kültüre doğru dönüşüme uğratma süreci 
olarak ifade edilebilir. Esasen, küresel kültürün kitleleri türdeşleştireceği literatürde iddia 
edilmiştir (Feathstone, 1990: 1; Coşkun ve Zöhre, 2014: 497; Wei vd., 2012: 85-86; Jacobsen, 2003: 
83-84). Turizm sisteminin destinasyonları küresel kültürde türdeşleştirmesi ise mahreç bölgelerin 
küresel kültüre türdeşleştirmesi ile ilişkilendirilmektedir. Zira, küresel kültüre türdeşleşen 
mahreç bölge insanı, seyahat ettiği bölgelerde alıştığı standartları talep etmektedir. Bu talep 
doğrultusunda bölge gerçeklikten uzaklaştırılarak Disney türü bir otantikliğe 
dönüştürülmektedir. Böylece mahreç bölge kültürü bölgeye taşınmakta ve destinasyonların 
küresel kültür ekseninde türdeşleşme süreci başlamaktadır. Bu nedenledir ki kitle turistleri 
küresel kültürün askerleri olarak nitelenmiştir (Graburn, 1983. 23; Smith, 1989: 39-40; Jacobsen, 
2003: 81; Mowforth ve Munt, 2009: 13; Kastamu, 2015: 9).  

 

5. Şehir Kültürüne Aşılanma 

Küresel kültür şehirlerde ve gelişmiş ülkelerde pazar, para ve medyanın nüfuzlu olması 
nedeniyle yaygındır (Clammer, 2003: 403; Coşkun ve Zöhre, 2014: 497; Cleveland, 2018: 266). Zira 
küreselleşme alametleri en çok şehirlerde gözlemlenmektedir (Jensen vd., 2011: 287; Kiper, 2014: 
14) Benzer şekilde, seyahat eden kitle genellikle şehirde ikamet eden nüfustan oluşmaktadır 
(Doğan, 1989: 224; Buckley vd., 2014: 6; Dwyer, 2015: 1). Bu duruma neden olarak, kentleşen 
bölgelerde ikamet eden nüfusun bir tüketim aracına dönüşerek (Ardoğan, 2012: 83) kendine 
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yabancılaşması (Baudrillard, 1998: 74) ve böylece kendisine uzaklaşılan gerçeklik ile doğaya olan 
özleminin artması gösterilmektedir. Bu nedenle, modern insan için turizm, kaybedilen gerçeği 
arama eylemi haline dönüşmüştür (MacCannell, 1999: 3). Bu da kırsal destinasyonlardaki şehirli 
turist sayısını arttırmaktadır. Bu durum beraberinde kentli nüfus ile kırsal nüfusun etkileşimini 
getirmektedir. Söz konusu etkileşim sonucunda ise özendirme etkisi ile (Fisher, 2004) yerli halkın 
kent kültürünün kültür altyapısını benimseyeceği düşünülmektedir. Bu bakımdan, yerli 
dönüştüğü şeyin şehir kültürü olduğu düşünülmektedir. Nitekim, Girard ve Gartner (1993: 697), 
ikincil konut turizmi aracılığıyla şehir kültürünün destinasyona taşınarak yerli halkın değer 
yargılarında şehirleşmenin gerçekleşebileceğini vurgulamıştır. Berber (2003: 214), turizmin 
gelişmekte olan bölgelere şehir kültürü temelli modernleşmeyi aşıladığını iddia etmiştir. Qian 
vd., (2012) turizmin destinasyonları fiziksel olarak kentleştirdiğini tespit etmiştir. 
Yasothornsrikul ve Bowen (2015: 101), destinasyonun turizm sektörü ile tanışması sonucunda 
tarım sektöründen hizmet sektörüne geçiş yapan yerli halkın değer yargılarında değişim 
yaşanacağını iddia etmiştir. Tüm bu deliller, şehirleşme düzeyinin yüksek olduğu mahreç 
bölgelere hizmet veren destinasyonlarda, turizm olgusunun, küresel kültürün bir aracı olduğu 
iddiasını desteklemektedir (Macleod, 2004: 9; Soontayatron, 2010: 69-70; Wamwara-vmugua, 
2003: 83-90; Sharpley, 2006: 132). Benzer şekilde, turizm aracılığıyla bölgeye kent kültürünün 
taşındığı iddiası (Wall ve Mathieson, 2006: 239; Cohen, 2014: 758) destek görmektedir.  

 
SONUÇ VE ÖNERİLER 
Turizm sisteminin küresel tüketim kültürünü aşılayan araçlardan biri olduğu iddiası, literatürde 
pek çok araştırma tarafından, farklı dönem ve coğrafyalarda vurgulanmıştır. Yine de bilhassa 
sosyal medyanın bu denli yayıldığı 21. yüzyıl toplumlarında, turizm sisteminin bu ölçüde bir 
etkide bulunduğunu delillendirmek birtakım güçlükleri barındırmaktadır ki bunlardan en 
önemlisi, turizmce uyarılmış doğrudan etkileşime temelli özendirme etkisini medya etkisinden 
ayırt etmenin güçlüğüdür. Bu bakımdan, bilhassa Türkiye’deki destinasyonlarda gözlemlenen 
kültürel dönüşümün, ülkede medya araçlarının yayıldığı dönem ve turizmin nüvelendiği dönem 
ile eş zamanlı olarak gerçekleşmiş olması, makro perspektiften turizm ve küresel tüketim kültürü 
ilişkisini anlamayı güçleştirmektedir. Dolayısıyla, bu konuda gerçekleştirilmesi düşünülen 
gelecek araştırmaların, destinasyonlar ile yakın ilçelerdeki turizmin gelişmediği bölgeleri 
kıyaslamasının turizmin bu kültürün yayılmasındaki rolünü anlama bakımından yararlı bilgilere 
vesile olacağı düşünülmektedir. Yine, sosyal medya ve küresel tüketim kültürü ilişkisini ele 
alacak olan gelecekteki turizm odaklı çalışmaların yararlı bilgileri temin edeceği 
düşünülmektedir. Bu bağlamda, Türkiye’deki destinasyonların kapalı (enclave) turizm sistemini 
benimseyip benimsememe noktasında alınacak kararlarda turizm politikalarına yön verici 
bulgulara ulaşılacağı düşünülmektedir.  

McDonaldslaşma ve Ticarileşmenin irdelenmesi gereken kavramlar olduğu düşünülmektedir. 
Buna göre, bölge kültürünü tekdüzeleştirici McDonalslaşma prensiplerinin bölgede hakim 
olabilmesi için öncelikle, destinasyonlarda uluslararası turizm şirketlerinin ağırlıklı olarak bölge 
ekonomisine hakim olabilmesi ve bölge politikalarına yön verir güce ulaşabilmelerinin gerekli 
olduğu düşünülmektedir. Böyle bir durum için ayrıca ülke ekonomisinin dış aktif turizm gelirine 
yüksek düzeyde bağımlı olmasının gerekli olduğu düşünülmektedir. Ancak, bu şekilde 
uluslararası turizm işletmelerinin bölgenin mimari dokusu ve insan ilişkilerine değin etkili 
olabilecek bölgesel turizm politikalarını hayata geçirebilecekleri söylenebilir. Böyle bir durumun 
yaşanması, bölgenin çekim unsuru olan kültür unsurunu nötralize etmenin yanı sıra, bölge 
ekonomisinde sızıntıların payını arttıracaktır. Dolayısıyla, bu tür bir senaryonun Türkiye 
destinasyonlarında hayata geçmemesi adına, turizm Kobilerini güçlendirerek, devlet erkinin 
Kobiler arasında koordinasyon görevini üstlenmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. Böylece, 
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destinasyonlardaki turizm sisteminin sıhhati, ülke ekonomisi ve bölge kültürünün üçünün de 
toplum menfaati doğrultusunda bir ivme yakalayacağı düşünülmektedir. Söz konusu çıkarsama 
aynı zamanda, küresel tüketim kültürünü benimseme ve destinasyonlardaki sızıntı oranının 
artması noktasında gerçekleştirilecek araştırmalara olan gereksinimin açık bir göstergesidir. Bu 
durum aynı zamanda, ithal ikamesi ürünlerin turizmin ekonomiye olan katkısını iyileştirmek 
adına gerekli olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkartmaktadır.  

Şehir kültürüne aşılanma olgusunun Türkiye’deki bilhassa ege bölgesinde yer alan 
destinasyonlar için geçerli olduğu düşünülmektedir. Ege bölgesinin on yıllardır batılı ve şehirli 
turistler tarafından ziyaret edilmiş olması bu düşüncenin arkasında yatan olgudur. Bu bakımdan, 
her şey dahil konseptli konaklama paketlerinin, destinasyondaki kültürü muhafaza etmede 
dolaylı bir katkısının olduğu düşünülmektedir. Yine, gelecek araştırmaların turistlerin kültürel 
altyapısı ile destinasyonlardaki şehirleşme oranını test edici çalışmaları hayata geçirmesinin 
literatüre katkıda bulanacağı düşünülmektedir. Benzer şekilde, her şey dahil konseptinin hakim 
olduğu ve olmadığı destinasyonların kültürel dönüşümlerinin karşılaştırmalı analizlerinin 
gerçekleştirilmesinin araştırmanın önermelerini doğrulama adına kıymetli veriler elde edeceği 
düşünülmektedir.  

Literatürde turizmin modernleştirici etkisi bakımından olumlu ve olumsuz iddiaların 
bulunmasının bu konuda derinlemesine veri toplamayı esas alan yöntemleri benimsemiş 
araştırmaların eksikliğinden ileri geldiği düşünülmektedir. Bu bakımdan, turizmin 
modernleştirici etkisinin yönünü ve seyrini nitel araştırma yöntemleri ile sistematik olarak analiz 
edebilecek araştırmalara gereksinim duyulduğu düşünülmektedir. Yine, turizm plan ve 
politikalarının, destinasyonlardaki kültürel erozyonu dikkate alan kararları ne düzeyde odağına 
aldığını inceleyecek olan araştırmaların Türkiye turizmi özelinde gerçekleştirilmediği 
görülmüştür. Tüm bu iddia ve bulgular ışığında, Türkiye turizmini konu edinen sosyoloji odaklı 
araştırmaların, turizm algısını konu edinen nicel temelli araştırmaları bir adım öteye taşımasının 
gerekli olduğu düşünülmektedir. Çünkü, ancak bu araştırma sonuçları doğrultusunda, kültür 
erozyonunu önlemede gerekli olan politikalara yön verici bilgiler temin edilecektir.  

Literatürdeki tüm bu iddia ve bulgulardan hareketle, turizmin küresel kültürü yaymada 
hızlandırıcı rol oynayan bir araç olduğu, ancak doğrudan etkisinin medya ölçüsünde olmadığı 
kanısına varılmıştır. Yine de yükselen bir ivmede küresel kültüre yönelen Türkiye halkının 
sosyolojik taban değişiminin önüne geçilmesi bakımından Anadolu kültürünü muhafaza edici 
turizm politikalarının hayata geçirilmesinin hayati önem taşıdığı düşünülmektedir.  

 

KAYNAKÇA 

Adams, S. (2005). Globalization and income inequality: Implications for intellectual property 
rights. Journal of Policy Modeling, 30(5), 725-735. 

Aktel, M. (2001). Küreselleşme süreci ve etki alanları. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, 6(2), 193-202.  

Alden, D. L., Steenkamp, J. B. E., and Batra, R. (1999). Brand positioning through advertising in 
Asia, North America, and Europe: The role of global consumer culture. The Journal of Marketing, 
75-87. 



Yakup Kemal ÖZEKİCİ ve Kurban ÜNLÜÖNEN  

 518 

Alden, D. L., Steenkamp, J. B. E., and Batra, R. (2006). Consumer attitudes toward marketplace 
globalization: Structure, antecedents and consequences. International Journal of Research in 
Marketing, 23(3), 227-239. 

Appadurai, A. (1999). Globalization and the research imagination. International Social Science 
Journal, 51(160), 229-238. 

Aramberri, J. (2001). The host should get lost: Paradigms in the tourism theory. Annals of Tourism 
research, 28(3), 738-761. 

Ardoğan, R. (2012). Tüketim, Nüfus ve Çevre Sorunları: Orantısız Denklem/Consumption, 
Population and Environment Problems: Disproportionate Equation. Journal of History Culture and 
Art Research, 1(4), 81-106. 

Arnett, J. J. (2002). The psychology of globalization. American psychologist, 57(10), 774. 

Arnould, E. J., and Thompson, C. J. (2005). Consumer culture theory (CCT): Twenty years of 
research. Journal of consumer research, 31(4), 868-882. 

Baudrillard, J. (1998). The consumer society: Myths and structures. Sage. 

Berber, Ş. (2003). Sosyal değişme katalizörü olarak turizm ve etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 205-221. 

Berno, T. (1999). When a guest is a guest: Cook Islanders view tourism. Annals of tourism 
research, 26(3), 656-675. 

Berry, J. W. (2005). Acculturation: Living successfully in two cultures. International Journal Of 
İntercultural Relations, 29(6), 697-712. 

Bozkurt, V. (2006). Değişen dünyada sosyoloji (birinci baskı). Ekin, Bursa. 

Buckley, R., McDonald, K., Duan, L., Sun, L., and Chen, L. X. (2014). Chinese model for mass 
adventure tourism. Tourism Management, 44, 5-13. 

Buluk, B., and Özkök, F. (2016). Küreselleşme Hareketlerinin Turizm Endüstrisine 
Etkileri. Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, (54), 37-53. 

Burns, P. M. (2004). An Introduction to tourism and anthropology (second edition), Routledge, 
London.  

Clammer, J. (2003). Globalisation, class, consumption and civil society in South-east Asian 
cities. Urban Studies, 40(2), 403-419. 

Cleveland, M. (2018). Acculturation to the global consumer culture: Ten years after and agenda 
for the next decade. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 28(3), 257-271. 

Cleveland, M. (2018). Acculturation to the global consumer culture: Ten years after and agenda 
for the next decade. Journal of Global Scholars of Marketing Science, 28(3), 257-271. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(7): 508-524. 

 519 

Cleveland, M., and Bartikowski, B. (2018). Cultural and identity antecedents of market mavenism: 
Comparing Chinese at home and abroad. Journal of Business Research, 82, 354-363. 

Cleveland, M., Laroche, M., and Hallab, R. (2013). Globalization, culture, religion, and values: 
Comparing consumption patterns of Lebanese Muslims and Christians. Journal of Business 
Research, 66(8), 958-967. 

Cohen, E. (1984). The sociology of tourism: approaches, ıssues and findings, Annual Reviews of 
Sociology, 10, 373-392. 

Cohen, E. (1988). Authenticity and commoditization in tourism. Annals of Tourism Research, 15(3), 
371-386.  

Cohen, S. A. (2011). Lifestyle travelers: Backpacking as a way of life. Annals of Tourism 
Research, 38(4), 1535-1555. 

Cohen, S. A., Prayag, G., and Moital, M. (2014). Consumer behaviour in tourism: Concepts, 
influences and opportunities. Current İssues İn Tourism, 17(10), 872-909. 

Cooper, C. (2008). Globalization Is More than an Economic Phenomenon. Tourism Recreation 
Research, 33(1), 109-111. 

Cooper, C., Hall, C. M. (2008). Contemporary tourism: an international approach (first edition). 
Butterworth-Heinemann, Oxford.   

Coşkun, Ç. N. ve Zöhre, H. (2014). Küreselleşme ve tüketim kültürünün yaygınlaşması 
bağlamında Türkiye’de cadılar bayramı. Turkish Studies, 9(3), 497-506.  

Craig, C., and Douglas, S. P. (2006). Beyond national culture: implications of cultural dynamics 
for consumer research. International Marketing Review, 23(3), 322-342. 

Cruz, A. G. B., and Buchanan-Oliver, M. (2017). Moving toward settlement: tourism as 
acculturation practice. European Journal of Marketing, 51(4), 772-794. 

Çeken, H., Dalgın, T., Karadağ, L. (2009). Küreselleşme ve uluslararası turizm arasındaki ilişki. 
Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22, 21-36.  

De Kadt, E. (1979). Tourism: Passport to Development. Perspectives on the social and cultural effects 
of tourism in developing countries. Oxford University Publicatiın. London.  

Doğan, H. Z. (1989). Forms of adjustment, Sociocultural impacts of tourism. Annals of Tourism 
Research, 16, 216-236.  

Dreher, A., Gaston, N., Martens, P (2008). Measuring globalisation. Gauging its consequences, Spring.  

Durvasula, S., and Lysonski, S. (2016). Finding cross-national consistency: Use of G-Theory to 
validate acculturation to global consumer culture measure. Journal of Global Marketing, 29(2), 57-
70. 

Dwyer, L. (2003). Trends underpinning tourism to 2015: An analysis of key drivers for 
change. International Journal of Tourism Sciences, 3(2), 61-77. 



Yakup Kemal ÖZEKİCİ ve Kurban ÜNLÜÖNEN  

 520 

Dwyer, L. (2015). Globalization of tourism: Drivers and outcomes. Tourism Recreation 
Research, 40(3), 326-339. 

Enev, V., and Ibrahimi, S. (2014). Global Consumer Culture: A qualitative study on how 
consumers construct global selves through consumption. 

Featherstone, M. (1990). Global Culture: Nationalism, Globalisation and Modernity (first edition). 
London, Thousand Oaks, New Delphi: Sage. 

Ferguson, G. M., and Bornstein, M. H. (2015). Remote acculturation of early adolescents in 
Jamaica towards European American culture: A replication and extension. International Journal of 
Intercultural Relations, 45, 24-35. 

Fisher, D. (2004). The demonstration effect revisited. Annals of Tourism Research, 31(2), 428-446.  

Garda, B., Temizel, G., ve Temizel, Ö. G. D. M. (2017). Küreselleşmenin Turizm Pazarlama 
Karması Elemanları Üzerindeki Etkileri. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, 
(14), 29-41. 

Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures (Vol. 5019). Basic books. New York.  

Ger, G., and Belk, R. W. (1996). I'd like to buy the world a coke: Consumptions capes of the “less 
affluent world”. Journal of Consumer Policy, 19(3), 271-304. 

Giddens, A. (1990). The consequences of modernity (first edition). Polity Press, Cambridge.   

Giddens, A., and Sutton, P. W. (2014). Essential concepts in sociology. John Wiley and Sons. 

Girard, T. C., and Gartner, W. C. (1993). Second home second view: Host community 
perceptions. Annals of Tourism Research, 20(4), 685-700. 

Gössling, S. (2002). Human-environmental relations with tourism. Annals of Tourism Research, 
29(2), 539-556.  

Gössling, S., Hall, C. M., Peeters, P., and Scott, D. (2010). The future of tourism: Can tourism 
growth and climate policy be reconciled? A mitigation perspective. Tourism Recreation 
Research, 35(2), 119-130. 

Graburn, N. (1983). The Anthropology of Tourism. Annals of Tourism Research, 10, 9-33.  

Gutberlet, M. (2016). Socio-cultural impacts of large-scale cruise tourism in Souq Mutrah, 
Sultanate of Oman, FENNIA, 194(1), 46-63.  

Hale-Özel, Ç, ve Kozak, N. (2016). An exploratory study of resident perceptions toward tourism 
industry in Cappadocia: a social Exchange theory approach. Asia Pacific Journal of Tourism 
Research, 1-18 

Hannerz, U. (1992). Cultural complexity: Studies in the social organization of meaning. Columbia 
University Press. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(7): 508-524. 

 521 

Held, D., McGrew, A. (2003). Global Economy (The Global Transformations Reader kitabında bölüm). 
(Second Edition). Held, D. and McGrew, A. Editörlüğünde, Polity, Cambridge 

Higgins-Desbiolles, F. (2006). More than an “industry”: The forgotten power of tourism as a social 
force. Tourism Management, 27, 1192-1208.  

Ivan, O. (2016). ‘We make more money now, but we don’t talk to each other anymore’: on new 
tourism and capitalism in the Danube Delta. Journal of Tourism and Cultural Change, 15(2), 122-135. 

Jackson, P. (2004). Local consumption cultures in a globalizing world. Transactions of the Institute 
of British Geographers, 29(2), 165-178. 

Jacobsen, J. K. (2003). The tourist bubble and the Europeanisation of holiday travel. Journal of 
Tourism and Cultural Change, 1(1), 71-87. 

Jensen, L. A., Arnett, J. J., and McKenzie, J. (2011). Globalization and cultural identity. In Handbook 
of identity theory and research (pp. 285-301). Springer, New York, NY. 

Karabıçak, M. (2002). Küreselleşme sürecinde gelişmekte olan ülke ekonomilerinde ortaya çıkan 
yönelim ve tepkiler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7, (12), 
113-116.  

Kariel, H. G. (1989). Socio-Cultural impacts of tourism in Austrian Alps. Mountain Research and 
Development, 9(1), 59-70.  

Kartal, Z. (2007). Kavramsal ve tarihsel yönleriyle küreselleşme. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 251-264.  

Kastamu, M. P. (2015). Tourism as acculturation process and a modern leisure activity. University of 
Iringa, Faculty of Arts and Social Sciences, Department of Cultural Anthropology and Tourism.  

Kıvılcım, F. (2013). Küreselleşme kavramı ve küreselleşme sürecinin gelişmekte olan ülke Türkiye 
açısından değerlendirilmesi. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 5(1), 219-230. 

Kiper, P. (2004). Küreselleşme sürecinde kentlerimize giren yeni tüketim mekanları ve yitirilen 
kent kimlikleri. Planlama TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, 4, 14-18. 

Lickorish, L. J., and Jenkins, C. L. (1997). Introduction to tourism. (First Edition), Oxford, Routledge.  

Lukose, R. (2005). Consuming globalization: Youth and gender in Kerala, India. Journal of Social 
History, 38(4), 915-935. 

Lysonski, S. D. Srinivas, Brennan. (2015), Predisposition to Global Brands: The Impact of 
Acculturation, Ethnocentrism, and Materialism,". Journal of Global Business Management, 11(2), 88-
98. 

MacCannell, D. (1999). The tourist: A new theory of the leisure class. Univ of California Press. 

MacLeod, D. V. L. (2004). Tourism, globalisation and cultural change: an island community perspective 
(First Edition), Channel View Publications, Cromwell.  



Yakup Kemal ÖZEKİCİ ve Kurban ÜNLÜÖNEN  

 522 

Mak, A. H., Lumbers, M., and Eves, A. (2012). Globalisation and food consumption in 
tourism. Annals of Tourism Research, 39(1), 171-196. 

Mason, P. (2003). Tourism impacts, planning and management (First Edition). Butterworth 
Heinemann, Oxford.  

McClary, R. (2008). Demonstration effect, 
https://www.unbc.ca/assets/outdoor_recreation_tourism_management/new_courses/demonstra
tion_effect.pdf (Erişim Tarihi: 14.07.2018).  

Mercan, Ş. O., Pak, A. (2014). Küreselleşme sürecinde turizmin kırsal boyutu: kırsal turizmin 
dünü ve bugünü, Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 7(2), 29-33.  

Merz, M. A., He, Y., and Alden, D. L. (2008). A categorization approach to analyzing the global 
consumer culture debate. International Marketing Review, 25(2), 166-182. 

Mowforth, M., Munt, I. (2009). Tourism and sustainability. Development, globalisation and new tourism 
in the third World (Third edition). Routledge, London and New York.  

Moyle, B. D., McLennan, C., Ruhanen, L. and Weiler, B. (2014). Tracking the concept of 
sustainability in Australian tourism policy and planning documents, Journal of Sustainable 
Tourism, 22(7), 1037-1051.  

Münch, R. (1999). McDonaldized culture: the end of communication? (Resisting McDonaldization 
kitabında bölüm). Smart, B. Editörlüğünde, Sage, London.  

Nacar, R., and Uray, N. (2015). Küresel ve Yerel Tüketici Kimliginin Küresel Tüketim Egilimine 
Etkisi 1. Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi= Journal of Consumer and Consumption 
Research, 7(2), 149. 

Nar, M. Ş. (2015). Küreselleşmenin tüketim kültürü üzerindeki etkisi: teknoloji tüketimi. 
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(37), 941-953.  

Nunez, T. (1989). Tourist studies in anthropological perspective. Host and Guests: The 
Anthropology of Tourism kitabında bölüm (second edition). University of Pennsylvania, 
Philadelphia.  

Nunez, T. A. (1963). Tourism, Tradition and acculturation: Weekendismo in a Mexican Village, 
Ethnology, 2(3), 347-352.  

Oktik, N. (2001). Turizm sektöründe çalışan kadınların toplumsal değişime etkileri. Muğla 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4, 145-151.  

Oswald, L. R. (1999). Culture swapping: Consumption and the ethnogenesis of middle-class 
Haitian immigrants. Journal of Consumer Research, 25(4), 303-318. 

Ozer, S. and Schwartz, S. J. (2016). Measuring globalization-based acculturation in Ladakh: 
Investigating possible advantages of a tridimensional acculturation scale, International Journal of 
Intercultural Relations, 53, 1-15.  



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(7): 508-524. 

 523 

Özbey, A. U. (2018). Küreselleşme perspektifinden tüketim toplumunun sosyolojik okuması. 
Uluslararası Batı Karadeniz Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 2(1), 1-11.  

Pantelic, D., Milovanov, O., and Zehetner, A. (2014). Building competitiveness through 
globalization: The impact of consumption convergence. Strategic Management, 19(4), 58-66. 

Puncheva-Michelotti, P., Hudson, S., and Michelotti, M. (2018). The role of proximity to local and 
global citizens in stakeholders' moral recognition of corporate social responsibility. Journal of 
Business Research, 88, 234-244. 

Qian, J., Feng, D., and Zhu, H. (2012). Tourism-driven urbanization in China’s small town 
development: A case study of Zhapo Town, 1986–2003. Habitat International, 36(1), 152-160. 

Qu, C., Timothy, D. J., and Zhang, C. (2019). Does tourism erode or prosper culture? Evidence 
from the Tibetan ethnic area of Sichuan Province, China. Journal of Tourism and Cultural Change, 
1-18.  

Quiggin, J. (1999). Globalisation, neoliberalisation and inequality in Australia. The Economic and 
Labour Relations Review, 10(2), 240-259.   

Ritzer, G. (1998). The McDonalization thesis: Explorations and extensions. Sage, London.  

Ritzer, G. (2011). Toplumun McDonaldlaştırılması (Çeviri: Şen, S. K.), İkinci Baskı, İstanbul, Ayrıntı.  

Salazar, Noel B., Tourism and Cosmopolitanism: A View from Below (October 1, 2010). 
International Journal of Tourism Anthropology 1(1):55-69. Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=2104214 (Erişim Tarihi: 21.01.2019). 

Senemoğlu, O. (2017). Tüketim, tüketim toplumu ve tüketim kültürü: Karşılaştırmalı bir analiz. 
İnsan ve İnsan Bilim Kültür Sanat ve Düşünce Dergisi, 4(12), 66-86. 

Sharpley, R. (2006). Travel and Tourism (First Edition). Sage Publications, London 

Sherlock, K. (2001). Revisiting the concept of hosts and guests. Tourist Studies, 1(3), 271-295. 

Shields, R. (1994). The logic of the mall. The socialness of things: Essays on the socio-semiotics of objects, 
203-229. 

Smith, M. K. (2003). Issues in cultural tourism studies. Routledge, New York.  

Smith, V. L. (1989). Hosts and guests: the anthropology of tourism (Second Edition). University of 
Pennsylvania press: Philadelphia.  

Soontayatron, S. (2010). Socio-cultural changes in Thai beach resorts: A case study of koh samıu 
ısland, Thailand. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Bournemouth University, Bournemouth.  

Stronza, A. (2001). Anthropology of tourism: forging new ground for ecotourism and other 
alternatives. Annual Review of Anthropology, 30(1), 261-283.  

Sungur, S. (2011). Tüketimin küreselleşmesi ve tüketim tapınakları. Postmodern panayır 
yerlerinde alışveriş. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 4, 7-35.  



Yakup Kemal ÖZEKİCİ ve Kurban ÜNLÜÖNEN  

 524 

Türkay, O. ve Yalçın-Kayıkçı, M. (2018). Tarhana tezgahlarından Çin malı tüccarlığına: Şirince’de 
turizmle iç içe geçen kültürleşme ve sosyo-kültürel dönüşüme bağlı sorunların analizi. Ege 
Akademik Bakış, 18(4), 645-660.  

Ünlüönen, K., ve Tokmak, C. (2010). Topkapı Sarayı’nda Çalışanlar ve Ziyaretçilerin Sosyal 
Taşıma Kapasitesine Göre Değerlendirilmesi. İşletme Araştırmaları Dergisi, 1(1), 17-30. 

Verma, A. (2015). India’s globalization and consumer acculturation: a review. International Journal 
of Applied Research, 1(6), 118-124.  

Wahab, S. and Cooper, C. (2001). Tourism in the age of globalisation (First Edition). Routledge, 
Londra ve New York. 

Wall, G. and Mathieson, A. (2006). Tourism: change, impacts, and opportunities. Pearson Education. 
London 

Wamwara-Wmbugua, L. W. (2003). An examination of immigrant’s consumer acculturation: the case 
of recent African immigrants to the united states. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Memphis 
Üniversitesi. 

Wei, L., Willnat, L. and Shao, L. (2012). Cultural Differences in the Use of Web 1.0 and Web 2.0: 
A Comparative Analysis of Chinese and American Youth. China Media Research, 8(4), 77-90.  

Wood, R. E. (2000). Caribbean cruise tourism: Globalization at sea. Annals of Tourism 
Research, 27(2), 345-370. 

Yanıklar, C. (2010). Tüketim kültürü, kapitalizm ve insan ihtiyaçları arasındaki ilişki üzerine bir 
tartışma. C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 34(1), 25-32.  

Yasothornsrikul, P., and Bowen, D. (2015). Tourism demonstration and value 
change. International Journal of Tourism Research, 17(1), 96-104. 

Zeybek, T. (2017). Küresel dünya için küresel kültür. Postmodernizm. The Turkish Online Journal 
of Design, Art and Communication, 7(3), 395-408.  



Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi 
2019, 2(7): 525-531. 

DOI:10.26677/TR1010.2019.197 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası: 

https://www.sobibder.org 

ARAŞTIRMA MAKALESİ 

Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları Stres Düzeyleri ile Duygusal Zeka Düzeyleri 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

Dr. Öğr. Üyesi İrem ANLI, Demiroğlu Bilim Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, 
İstanbul, e-posta: iremanli@superonline.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5630-2460 

Psk. Merve Cansu KARADAĞ, e-posta: mervecansukaradag@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5797-985X 

Psk. Ayşe ERTEN, e-posta: ayseertenn@hotmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2028-3429 

Psk. Melike KARAKAYA, e-posta: melike.karakaya.14@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8100-7823 

Öz 

Bu araştırmanın amacı; üniversite öğrencilerinin algıladıkları stres düzeyleri ile duygusal zeka 
düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma Demiroğlu Bilim Üniversitesi’nde toplam 150 
öğrenci ile yapılmıştır. Veri toplama araçları; Bar-On Duygusal Zeka Testi, Algılanan Stres Ölçeği 
(ASÖ) ve araştırmacılar tarafından oluşturulan Sosyodemografik Veri Formudur. Algılanan stres 
düzeyi ile duygusal zeka arasında istatistiksel açıdan anlamlı negatif yönde bir ilişki bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Stres, Algılanan Stres, Duygusal Zeka. 
Makale Gönderme Tarihi: 08.06.2019  
Makale Kabul Tarihi: 24.07.2019  

Önerilen Atıf:  
Anlı, İ., Karadağ, M. C., Erten, A. ve Karakaya, M. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Algıladıkları 
Stres Düzeyleri ile Duygusal Zeka Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Sosyal, Beşeri ve İdari 
Bilimler Dergisi, 2(7): 525-531. 
© 2019 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi, 2(7): 525-531. 

526 

Journal of Social, Humanities and 
Administrative Sciences 

2019, 2(7): 525-531. DOI:10.26677/TR1010.2019.197 
ISSN: 2667–422X Dergi web sayfası:www.sobibder.org 

RESEARCH PAPER 

Investigation of the Relationship between Perceived Stress Levels and Emotional 
Intelligence Levels of University Students 

Assistant Prof. Dr. İrem ANLI, Demiroğlu Bilim University, Faculty of Arts and Sciences, Department 
of Psychology, İstanbul, e-mail: iremanli@superonline.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5630-2460 

Psychologist Merve Cansu KARADAĞ, e-mail: mervecansukaradag@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5797-985X 

Psychologist Ayşe ERTEN, e-mail: ayseertenn@hotmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2028-3429 

Psychologist Melike KARAKAYA, e-mail: melike.karakaya.14@gmail.com 
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8100-7823 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the relationship between perceived stress levels and 
emotional intelligence levels of university students. The research was accomplished by 150 students in 
Demiroglu Bilim University. Bar-On Emotional Intelligence Test, Perceived Stress Scale (PSS) and 
Demographic Information Form which was created by the researchers were used to collect data. It was 
founded that there was a statistically significant negative relationship between perceived stress level 
and emotional intelligence. 

Keywords: Stress, Perceived Stress, Emotional Intelligence 
Received: 08.06.2019 
Accepted: 24.07.2019 

Suggested Citation:  
Anlı, İ., Karadağ, M. C., Erten, A. and Karakaya, M. (2019). Investigation of the Relationship 
between Perceived Stress Levels and Emotional Intelligence Levels of University Students, Journal of 
Social, Humanities and Administrative Sciences, 2(7): 525-531. 
© 2019 Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi. 



İrem ANLI, Merve Cansu KARADAĞ, Ayşe ERTEN ve Melike KARAKAYA 

 
 

527 

GİRİŞ 

 

Stres günlük hayatta pek çok insanın karşılaşmakta olduğu, kişiyi psikolojik ve fiziksel açıdan 
zorlayan bir durumdur. Stres ile ilgili pek çok tanımlama bulunmaktadır. Lazarus, stresi kişinin 
davranışlarını etkileyen rahatsız edici bir sonuç yaratan olay olarak tanımlamıştır (Aytaç, 2002). 1956 
yılında Selye, stresin birçok tanımı olduğu için “ne olmadığını” belirtmenin daha uygun olduğunu 
ifade etmiş ve stresin sadece sinirsel gerginlikle ortaya çıkan bir hasar olmadığını, normal aktivitelerin 
de stresi ortaya çıkarabileceğini belirtmiştir (Doğan ve Eser, 2013).  

Stres durumunum ilk aşaması olan alarm evresi, stresi ortaya çıkaran durumun algılanması ve 
canlının bedensel tepkilerle kendini savunmaya çalıştığı evredir. İkinci aşama olan direnme evresi, 
canlının karşı karşıya olduğu stres yaratan duruma direncini arttırdığı evredir. Üçüncü evre olan 
tükenme evresi, stresle başa çıkılamayan durumlarda stresi oluşturan kaynakların artmasıyla bedenin 
uyum potansiyelinin zorlanma yaşadığı evredir. Buna göre, kişilerin stresle karşılaştıkları durumda 
stresi nasıl algıladıkları son derece önemli role sahiptir. Stresin artıp azalmasında kişilerin yaşadıkları 
olayları algılayışı ve değerlendirişi temel noktadır. Aynı sosyal ya da fiziki ortamlarda olan kişilerin 
bazıları kendini baskı altında hissedip bundan rahatsızlık duyarken, bazıları bundan rahatsızlık 
duymayabilir (Cüceloğlu, 1991). 

İnsanlar yaşamları boyunca farklı dönemlerden geçerler. Her dönem kendi içinde pek çok özellik 
barındırır. Bu dönemlerin içerisindeki gençlik dönemi, insanların yaşantılarına yön verdikleri, sosyal 
ve fiziksel açıdan değişim içinde oldukları bir dönemdir. Bu dönemde üniversitede okuyan gençlerin 
psikolojik sağlıkları, toplum sağlığının önemli unsurudur (Kaya ve ark, 2007). 

Öğrenciler üzerinde stres yaratan durumlar; uyum, akademik ve sosyal sorunlardır (Dyson ve Renk, 
2006). Öğrenciler bu sorunları algılama düzeylerine göre çeşitli şekillerde sorunlarla uğraşırlar. 
Bireylerin yaşadıkları sorunlar karşısında ne hissettiklerini fark edip, olayı ve duygularını doğru 
anlayabilmeleri stres düzeyleri açısından önemli bir husustur. 

John D. Mayer ve Peter Salovey ilk defa 1997 yılında duygusal zekayı, duyguları algılayabilme 
düşünceye yardım edebilmek için duyguları oluşturma, duyguları anlama, duygusal ve fikirsel olarak 
gelişim elde edebilmek için duyguları mantıksal olarak düzenleyebilme yeteneği olarak tanımlamıştır 
(Mayer ve Salovey, 1997).  

Duyguların doğru anlaşılması duygusal zeka yeteneğini gerektirir. Duygusal zeka en genel anlamıyla 
kişinin etrafındaki bireyleri ve kendisini anlama, çevreyle iyi ilişkiler içinde olma, oluşan beklenmedik 
durumlarda uyum gösterebilme ve problemlerle başa çıkabilme becerisi olarak ifade edilir (Gürbüz ve 
Yüksel, 2008). 

Duygusal zeka ayrıca “kendini harekete geçirebilme, aksiliklere rağmen yola devam edebilme, 
dürtüleri kontrol ederek doyumu erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi 
engellemesine izin vermeme, kendini başkalarının yerine koyabilme ve umut besleme” yetenekleri 
şeklinde tanımlanmaktadır (Goleman, 2010). 

Duygusal zekayı açıklamak üzere çeşitli modeller oluşturulmuştur. Bu modellerin içinde Bar-On 
Karma modeli, kişilerin duygusal durumdan bakıldığında neden bazılarının daha iyi durumda 
olduğunu ve bazılarının yaşamlarında diğerlerinden daha başarılı olduğunu anlamaya çalıştığı ve bu 
nedenle karma olarak isimlendirilen, Dr. Reuven Bar-On tarafından ileri sürülmüş olan bir modeldir 
(Goleman, 2000). 

Bar-On duygusal zeka ile ilgili çalışmalarına 1980’li yıllarda başlamıştır. Bu modelin gelişim 
aşamasında Darwin’in yaşama uyum sağlamak ve hayatta kalmak için duyguları ifade etmenin son 
derece önemli olduğu noktasından etkilenmiştir. Bar-On duygusal zeka tanımlanırken “duygusal 
katsayı” terimini ilk kez kullanan kişi olmuştur. Bar-On’un duygusal zeka modeli, duygusal zekayla 
birlikte sosyal zeka modelini de içermektedir (Çakar ve Arbak, 2004). Bar-On’ un temel olarak 
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üzerinde durduğu durum, zihinsel olmayan zeka faktörleridir. Bunlar zekanın kişisel, duygusal, 
sosyal ve hayatta kalma boyutlarını içerir. Duygusal zeka, bireylerin günlük yaşamla baş edebilmesi 
için akademik zekadan daha önemlidir (Çakar, 2002). 

Duygusal zeka yeteneği, sosyal yetenek, sosyal davranış ve sosyal olma özelliklerinden oluşmaktadır. 
Bu modelde anlatılmak istenen duyguların, kişilerin her alandaki başarılarında rol belirlemesidir. 
Duygusal zeka, kişinin kendisini ve kendisi dışındakini anlamasını, diğerleriyle ilişki kurmasını ve 
içinde bulunduğu her ana uyum sağlayıp o an içindeki olaylarla baş edebilmesini sağlayan 
özelliklerden oluşur ve ayrıca bunlar sayesinde birey, bulunduğu çevreye uyum gücünü arttırır 
(Kılıçarslan, 2009). 

Bu bağlamda değerlendirildiğinde duygusal zekanın, algılanan stres seviyesini ve stresle başa çıkmayı 
etkilediği öngörülmektedir. 

 

METOD 

 

Çalışmada; 150 üniversite öğrencisine Sosyo-demografik Veri Formu, Algılanan Stres Ölçeği ve Bar-
On Duygusal Zeka Ölçeği uygulanmış ve algılanan stres düzeyi ile duygusal zeka arasındaki ilişki 
araştırılmıştır.  

 

ÖRNEKLEM 

 

Araştırmanın örneklemini 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Demiroğlu Bilim 
Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde öğrenim gören, sosyo-demografik özellikler açısından 
homojen olan 150 öğrenci oluşturmaktadır. 

 

VERİ TOPLAMA ARAÇLARI 

 

SOSYODEMOGRAFİK VERİ FORMU: Araştırmacılar tarafından oluşturulan formda katılımcıların 
kişisel bilgileri yer almaktadır. Bunlar; yaş, cinsiyet, fakülte ve bölüm, ekonomik düzey (alt, orta, üst), 
yaşadığı şehir, kaldığı yer (yurt, ev) ve şehir dışından gelmiş olup olmama bilgilerini belirlemek adına 
sorulan sorulardır. Çalışma grubunu homojen tutmak amacıyla kullanılmıştır. 

 

ALGILANAN STRES ÖLÇEĞİ: Bireyin hayatındaki bazı durumların ne kadar stresli algılandığını 
ölçmek için tasarlanan Algılanan Stres Ölçeği (ASÖ), Cohen, Kamarck ve Mermelstein tarafından 1983 
yılında geliştirilmiştir. Ölçeğin geçerlik güvenirlik çalışması, Eskin ve arkadaşları tarafından 
yapılmıştır (Eskin vd., 2013). Ölçek toplam 14 maddeden oluşmaktadır. Katılımcılar her maddenin 
değerlendirmesini “Hiçbir zaman (0)” ve “Çok sık (4)” arasında değişen 5’li Likert tipi ölçek üzerinde 
yapmaktadır. Maddelerden 7 tanesi (4, 5, 6, 7, 9, 10, 13. maddeler) olumlu ifade içerir ve bu maddeler 
tersten puanlanır. Ölçekten alınabilecek puanlar 0-56 arasında değişmektedir. Alınan yüksek puan, 
kişinin stres algısının fazlalığını belirtmektedir. 

 

BAR-ON DUYGUSAL ZEKA ÖLÇEĞİ: Araştırmada duygusal zeka düzeyini belirlemek için, Bar-
On (1997) tarafından geliştirilen ve Acar (2001) tarafından Türkçe’ye uyarlama çalışmaları yapılan 
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Bar-On Duygusal Zekâ Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekteki maddelerden bazı maddeler ters yönde 
değerlendirilen maddelerdir. Bu maddeler; 3, 6, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 21, 22, 24, 29, 35-38, 39, 41, 44, 47, 
51, 56, 58, 59, 60, 64-67, 70, 71, 73, 77, 79, 80, 82, 83, 85 ve 86. maddelerdir (Acar, 2001). 

Katılımcılar her maddenin değerlendirmesini “Tamamen katılıyorum (1)” ile “Kesinlikle 
katılmıyorum (5)” arasında değişen 5’li Likert tipi ölçek üzerinde yapmaktadır. Ölçek 88 madde ve 5 
alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçeğin alt boyutları; kişisel beceriler, kişilerarası beceriler, uyumluluk 
boyutu, stresle başa çıkma boyutu ve genel ruh durumu boyutudur. Ölçek bu boyutlarla ilgili 87 
madde ve bir kontrol ifadesinden (88. madde) oluşmaktadır (Bar-On, 1999). 

 

İSTATİSTİKSEL METOD 

Algılanan stres düzeyi ile duygusal zeka düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi için Pearson 
Korelasyon Analizi kullanılmıştır. 

 

BULGULAR 

Tablo 1’de öğrencilerin Algılanan stres düzeyi puanları ile duygusal zeka düzeyi puanları arasındaki 
korelasyon görülmektedir. Algılanan stres düzeyi ile duygusal zeka düzeyleri arasında 0.01 
düzeyinde negatif yönde anlamlı bir ilişki görülmektedir. 

 

Tablo 1. Duygusal Zeka ile Algılanan Stres Düzeyinin Korelasyonel Sonucu 

Korelasyonlar 

   
Duygusal Zeka  

  
Algılanan Stres   
 

Duygusal Zeka  Pearson Korelasyon 
Katsayısı  

1 -,401** 

p  ,000 

N 108 108 

Algılanan Stres  Pearson Korelasyon 
Katsayısı 

-,401** 1 

p ,000  

N 108 108 

** Korelasyon 0.01 düzeyinde anlamlıdır.  

 

TARTIŞMA 

 

Duygusal zeka ve algılanan stres günümüzde giderek önem kazanmış konulardandır. Stres günlük 
hayatın parçası halini almıştır, şöyle ki; günümüzde insanlar karşılaştıkları stresli durumların 
farkında olmasa da yoğun stres altındadır. Kişi var olan stresli olayı kendi zihinsel yapısına göre 
algılar. Bu yüzden stres yaratan olaydan çok kişinin stresi nasıl algıladığı son derece önemlidir (Cohen 
vd., 1983).  
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Duygusal zeka bireylerin davranışlarının temeline ve stresli durumlarda bireyin daha sağlıklı kararlar 
alabilmesi ve yönlendirilmesi gibi durumlara etki eder. Duygusal zeka, kişinin duygularını anlayıp 
yönlendirebilme yeteneğidir. Bu yeteneğe sahip kişiler kendini tanıyıp yaşadıkları olaylara uygun 
duygusal tepkiler vermektedirler (Kılıçarslan, 2009).  

İnsan hayatının pek çok zorlu dönemi içinde üniversite zamanı birçok stres faktörünün bir arada 
bulunduğu bir dönemdir. Bu durum göz önüne alınarak, araştırmada üniversite öğrencilerinin 
algıladıkları stres düzeyi ile duygusal zeka düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmiştir. Çalışmada 
öğrencilerin algıladıkları stres düzeyleri ile duygusal zeka düzeyleri arasında negatif yönde anlamlı 
bir ilişki saptanmıştır. Araştırma hipotezi bulgular ışığında doğrulanmıştır. Kişinin duygusal 
zekasının yüksek olması, çevresiyle uyumlu ilişkiler geliştirmesini sağlamaktadır. Bu durum da 
algılanan stres düzeyini düşürmektedir.    

Literatür incelemesinde üniversite öğrencilerinin algıladıkları stres düzeyleri ile duygusal zeka 
düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi üzerine güncel çalışmaların bulunmadığı görülmüştür. Bu 
yüzden bu araştırmanın bu konu için temel teşkil edeceği düşünülmektedir.                         

Çalışmanın bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. Bu sınırlılıklardan biri, çalışmaya bir üniversitenin, tek 
bir kampüs sınırları içerisindeki öğrencilerin katılmış olmasıdır. Farklı kampüslerden veri 
toplanabilmesi sayesinde pek çok farklı bölümden öğrencinin stres puanlarının, bölümlere göre 
farklılığına bakılabilir. Çalışma verilerinin bir vakıf üniversiteden toplanmış olması öğrencilerin 
benzer sosyo-demografik özelliklere sahip olmasına yol açmış olabilir. Konuyla ilgili yapılacak olan 
diğer çalışmaların hem devlet hem de vakıf üniversite öğrencilerinden bir arada toplanması 
önerilmektedir. Böylece çalışmaya çok farklı sosyo-demografik özelliklere sahip üniversite 
öğrencilerinin katılımı sağlanmış olur. Böylece stresi etkileyen farklı durumların göz önünde 
bulundurulması sağlanmış olacaktır. Çalışmada kullanılan Bar-on EQ Testinin uzun olması sebebiyle 
katılımcıların sıkıldığı ve bazı katılımcıların anketi bitirmek için ilgilenmeden cevap verdikleri 
görülmüştür. Yapılacak yeni çalışmalarda Bar-On EQ Testinin kısa formunun kullanılması 
önerilmektedir. 
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