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Özet 

Etkinlikler bireylerin her zaman yaşadıkları yerlerin dışında gerçekleştirilen, çoğu zaman konaklama, yiyecek-içecek ve 

diğer destek unsurlarını da barındıran ve turizm endüstrisini yakından ilgilendiren faaliyetlerdir. Bilimsel etkinlikler 

sınıfına giren toplantı/kongre etkinlikleri de son yıllarda düzenlenen etkinlik türü ve katılımcı sayısı bakımından büyük 

bir gelişme göstermektedir. Ancak alanyazında bu etkinliklere katılanların algı ve tutumlarına yönelik araştırma sayısı 

oldukça sınırlı sayıda olup genellikle katılımcı motivasyonları ve memnuniyetleri ile sınırlı tutulmuştur. Buradan 

hareketle bu araştırma bilimsel etkinlik türlerinden birisi olan eğitim seminerlerinden katılımcıların algıladıkları 

performans, memnuniyet ve davranışsal tüketim eğilimleri arasındaki ilişkileri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Kolayda 

örnekleme yöntemine başvurularak, 01-04 Şubat 2017 tarihleri arasında düzenlenen bir bilimsel eğitim seminerinin 

katılımcılarından bırak-topla temas yöntemi kullanılarak anket ile kullanılabilir 132 anket toplanmıştır. Oluşturulan 

veri setine güvenilirlik analizi, geçerlilik analizleri, betimleyici analizler, yapısal eşitlik modeli yol analizi uygulanmıştır. 

Elde edilen bulgular katılımcıların algıladıkları “eğitim ve sosyalleşme” (β=0,31, p≤0,01) ve “seminer ekibi” 

performansının (β=0,41, p≤0,01) memnuniyetleri üzerinde olumlu yönde ve anlamlı bir etkiye olduğu, buna karşın 

algılanan “eğitim salonları” (β=-0,10, p≥0,05) ve “konaklama” performanslarının (β=-0,14, p≥0,05) memnuniyetleri 

üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı bulgulanmıştır. Katılımcıların memnuniyetleridavranışsal tüketim eğilimi 

üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkiye sahip olmakla birlikte (β=0,74, p≤0,01), memnuniyetin, algılanan performans 

kriterleri ile davranışsal tüketim eğilimleri arasında “tam aracılık” rolü oynadığı görülmektedir (β=0.55*GM+0.40 

*ESOP+0.18*SÇP, R2=0,60, p≤0,01). Sonuç olarak, eğitim etkinliği katılımcılarının algıladıkları hizmet performans-

larının davranışsal tüketim eğilimlerinde olumlu bir etki yaratabilmesi için seminer memnuniyetinin kritik bir ön koşul 

olduğu söylenebilir. 
 

Anahtar kelimeler:Bilimsel etkinlikler, Algılanan etkinlik performansı, Etkinlik memnuniyeti, Davranışsal tüketim 

eğilimi,  

Abstract 

Events are the activities that mostly carried out outside the places where the people reside, involving 

accommodation, food and beverage and other supporting elements and closely related to the tourism industry. In 

this context, meeting/congress events which are included in the scientific events category have been rapidly growing 

in terms of the type of  events and the  number of participants in the recent years. However, the number of studies 

on perception and attitudes of those involved in these activities is rather limited and is generally limited to 

participant motivations and satisfaction. From this point of view, this research aims to determine the relationship 

between perceived performance, satisfaction and behavioral intentions of the participants in the educational 
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seminars. Data were gathered by questionnaire using drop-ball contact method from attendees of a scientific 

education seminar held between dates of 01-04 February 2017 through convenience sampling method. After the 

missing and incorrectly filled ones were removed, 132 available questionnaires remained. Reliability and validity 

analysis, descriptive analysis and structural equation modeling path analysis were applied to the data set. The 

findings reveal that while perceived “education and socialization” (β=0,31, p≤0,01) and “seminar  employees’ 

performance (β=0,41, p≤0,01) have positive and significant effect on satisfaction,  perceived “training halls” (β=-0,10, 

p≥0,05) and “accommodation” performances (β= -0,14, p≥0,05) have insignificant effect on participants’ satisfaction. 

Just as participants’ satisfaction has a significant and positive impact on behavioral intention (β=0,74, p≤0,01), 

satisfaction has a  “full mediation”  role between perceived performance and behavioral intentions 

(β=0.55*GM+0.40*ESOP+0.18*SÇP, R2=0,60, p≤0,01). As a result, in an educational event, seminar satisfaction is a 

critical mediator for enabling service performances to have a positive impact on behavioral intentions  

Keywords: Scientific events, Perceived event performances, Event satisfaction, Behavioral Intention, Structural 
Equation Modeling 

 

 

Giriş 

Müşteri memnuniyeti, son 30 yıldan fazla süredir karlılığının öncelikli unsurlarından birisi olduğunun 

farkına varılmasıyla birlikte, akademisyenler tarafından büyük ilgi görmeye devam etmektedir (Yüksel ve 

Yüksel, 2002: 52; Tam, 2004: 898; Halstead, Jones ve Cox, 2007: 15). Tüketicilerin memnuniyetleri, 

genellikle tekrar satın alma, olumlu deneyimleri yayma ve sadakat gibi olumlu tüketici davranışlarına yol 

açtığı için işletmeler tarafından önemle üzerinde durulur (Bearden ve Teel, 1983: 21; Richins, 1983: 68). 

Tüketici memnuniyetine ve sadakatine verilen önemin belirgin biçimde arttığı düşünüldüğünde (Yüksel ve 

Yüksel, 2002: 53; Han, Kwortnik ve Wang, 2008: 22), tüketicilerin hizmet deneyimlerine ilişkin algı, tutum 

ve davranışların araştırılmasındaki artış da şaşırtıcı değildir (Yüksel ve Yüksel, 2002: 53). Bu noktada 

işletmelerin başarılı bir hizmet süreci sağlayıp sağlamadıklarının en önemli göstergelerinden birisi olan 

hizmet kalitesi (Ha ve Jang, 2009: 319), tüketicilerin memnuniyet duygularına ve dolaylı olarak davranışsal 

eğilimlerine etki eden önemli bir değişkendir (Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1996: 36). Tüketicilerin 

algıladıkları hizmet kalitesi ile hizmet memnuniyetleri arasındaki olumsuz yönde bir ilişki, şikayet davranışı 

ve olumsuz davranışsal eğilimler göstermesine neden olabilir (Kolodinsky ve Aleong, 1990: 62; Blodgett ve 

Granbois, 1992: 102; Oliver, 1993: 418). 

Algılanan hizmet kalitesi, memnuniyet ve davranışsal tüketim eğilimleri arasındaki ilişki pek çok turizm 

çeşidi ve ürünü için araştırılmasına karşına önemi gittikçe artan toplantı/kongre etkinliği katılımcıları 

bağlamında sınırlı sayıda araştırılmıştır. Oysaki toplantılar, bilimsel etkinlikler, konferanslar, kongreler vb. 

organizasyonlar bireylerin her zaman yaşadıkları yerlerin dışında gerçekleştirilen çoğu zaman konaklama, 

yiyecek-içecek ve diğer destek unsurlarını da barındıran ve turizm endüstrisini yakından ilgilendiren 
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faaliyetlerdir (Getz ve Page, 2015: 1). 2015 yılı sonunda, dünya çapında seyahat eden 1 milyar 186 milyon 

turistin %14’ünün (yaklaşık 166 milyon) iş amaçlı seyahate çıktığı tahmin edilmektedir (UNWTO, 2016: 4-

5). Viyana Toplantı Bürosu 2012 yılı istatistiklerine göre şehir, bir yılda yaklaşık 3400 toplantı türü 

etkinliğine ev sahipliği yapmış olup, kişi başı yaklaşık 1,5 geceleme yaratmıştır. Benzer şekilde, 2011 yılında 

İngiltere’de yaklaşık 1,5 milyon toplantı türü etkinliğe ev sahipliği yapıp 40 milyar sterlinlik harcama 

yapılmasını sağlamıştır (GRMI, 2014: 28). Dolayısıyla önemi gittikçe artan ve büyüyen bu turizm destekli 

ürünü satın alan tüketicilerin algıladıkları hizmet kalitesi performansı, memnuniyet duyguları ve 

davranışsal tüketim eğilimleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi gerek alanyazındaki eksikliğe katkı 

sağlaması gerekse toplantı ve turizm endüstrisi işletmeleri açısından önem arzeden bir konu olarak 

görülebilir. Gerçekleştirilen bu çalışmada 01-04 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. Araştırma 

Yöntemleri Semineri’ne katılan lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlerden anket yoluyla veri toplanarak, 

katılımcıların algıladıkları hizmet kalitesi performansı, memnuniyet ve davranışsal tüketim eğilimi 

arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. 

1. Kavramsal Arka Plan, Alanyazın Taraması ve Hipotezler  

Kalite, “müşterilerin tüketimlerine yönelik performans beklentileri ile algıladıkları hizmet performansı 

karşılaştırması neticesinde işletmeye ilişkin genel değerlendirmesi” olarak tanımlanabilir (Parasuraman, 

Zeithaml ve Berry (1985: 42). Tüketicilerin hizmet kalite algılarının; fiziksel varlıklar-somutluk, güvenilirlik, 

çözüm üretme-heveslilik, güven ve empati olarak ifade edilen beş temel değişken bağlamında şekillendiği 

kabul edilmektedir (Zeithaml, Berry ve Parasuraman (1988: 45-46). Tüketiciler kalite boyutları bağlamında, 

bekledikleri hizmet performansını karşılaştıkları hizmet performansı ile karşılaştırarak hizmete yönelik 

bilişsel ya da bir başka deyişle nesnel çıkarımlarda bulunurlar. Beklenen kalite ile algılanan performans 

arasındaki karşılaştırma sonucunda ortaya çıkan olumsuz fark, tüketicinin hizmet kalitesi algısının olumsuz; 

olumlu fark ise olumlu olduğunun bir göstergesidir (Oliver, 1980: 462; Oliver, 1981: 27; Churchill ve 

Surprenant, 1982:498; Kılıç, Ok ve Sop, 2013: 822). Algılanan ürün kalitesi arttıkça tüketicilerin 

memnuniyetleri de doğru orantılı olarak artar (Han, Kwortnik ve Wang, 2008:26). Tüketicilerin beklentileri 

ile algıladıkları performans arasındaki olumsuz fark, memnuniyetsizliğe giden yolu aralarken, olumlu fark 

ise memnuniyeti ve olumlu davranışsal eğilimleri beslemektedir (Han, Kwortnik ve Wang, 2008: 26). 

Cronin ve Taylor (1992: 57-65) kalitenin bir tutum olarak ölçülmesi gerektiğini ve sadece algılanan 

performans odaklı ölçümün (beklenti dâhil edilmeden) yeterli olacağını ileri sürerek, hizmet kalitesinin 

memnuniyetin bir öncülü olduğunu ileri sürmüştür. 
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Memnuniyet kısaca, müşterilerin beklentilerinin karşılanması durumunda oluşan nihai psikolojik durumdur 

(Oliver, 1981: 27; Boote, 1998: 141). Beklenti-Uyuşmazlık teorisi (expectancy-disconfirmation theory); 

müşteri memnuniyetinin oluşmasına yönelik yaygın kavrayışın temelini oluşturur (Blodgett ve Granbois, 

1992: 93; Boote, 1998: 141; Smith, Bolton ve Wagner, 1999: 357). Bu teoriye göre algılanan hizmet 

performansı müşterinin beklentisinin üzerindeyse olumlu uyuşmazlık, beklentisini karşılıyorsa sıfır 

uyuşmazlık ve ürünün performansı beklentilerinin altındaysa olumsuz uyuşmazlık ortaya çıkmaktadır 

(Oliver, 1980: 460-462; Blodgett ve Granbois, 1992: 94; Baker ve Crompton, 2000: 786). Tüketicilerin 

memnuniyetleri gelecekteki tüketim davranışlarını olumlu yönde etkileyerek, (a) işletme hakkında olumlu 

düşünceleri yaymak, (b) işletmeyi başkalarına önermek, (c) işletmeye sadık kalmak, (d) işletmeden daha sık 

tüketim yapmak ve (e) daha yüksek ücretli tüketimler yapmak gibi olumlu davranışsal eğilimler ortaya 

koyar (Zeithaml, Berry ve Parasuraman, 1996:36). 

Algılanan hizmet kalitesi performansı, memnuniyet ve davranışsal tüketim eğilimi arasındaki ilişkiler mal ve 

hizmet işletmeleri bağlamında çokça araştırılmasına karşın son yıllarda hızlı bir yükseliş gösteren 

toplantı/kongre endüstrisi işletmeleri bağlamında oldukça sınırlı sayıda araştırma olduğu görülmektedir. 

Bilhassa yerli alanyazında katılımcıların daha çok etkinliklere katılım motivasyonları ve memnuniyetleri 

arasındaki ilişki üzerinde durulmuş, kalite, memnuniyet ve davranışsal eğilim arasındaki etkileşim göz ardı 

edilmiştir. Çelik Yetim (2015), 2013 yılında düzenlenen 14. Ulusal Turizm Kongresi katılımcılarının 

algıladıkları deneyim performansları ile memnuniyetleri arasındaki ilişkileri araştırmıştır. 153 katılımcıdan 

toplanan veriler ışığında, estetik (r= .427; p<0,01), eğlence (r= .549; p<0,01), kaçış (r= .543; p<0,01), statü 

(r= .576; p<0,01), eğitim (r= .534; p<0,01), işgören (r= .550; p<0,01), mükemmellik (r= .507; p<0,01), 

ekonomiklik (r= .373; p<0,01), sosyal etkileşim (r= .485; p<0,01), aktivite (r= .592; p<0,01), akademik 

yönlülük (r= .353; p<0,01) gibi değişkenlerin katılımcıların memnuniyeti ile anlamlı ve pozitif bir ilişki 

bulgulanmıştır.  

Ryu ve Lee (2013), Güney Kore’ de düzenlenen üç akademik etkinliğe katılanların memnuniyetlerini ve 

davranışsal niyetlerini araştırmışlardır. Kongreye erişebilirlilik, ekstra fırsatlar, yer/mekan, sosyal bağlantı, 

eğitim, çalışan gibi kalite boyutlarının katılımcıların genel memnuniyeti (duygusal, fonksiyonel ve sosyal 

değerler) ile anlamlı ve pozitif bir ilişkiye sahip olduğu bulgulanmıştır. Duygusal değerle sosyal bağlantı (r= 

.73; p<0,01) ve eğitim (r= .75; p<0,01); fonksiyonel değerle sosyal bağlantı (r= .56; p<0,01) ve eğitim (r= 

.59; p<0,01); sosyal değerle sosyal bağlantı (r= .65; p<0,01) ve eğitim (r= .63; p<0,01) değişkenlerinin en 

yüksek ilişkiye sahip değişkenler olarak bulgulanmıştır. Ayrıca, aynı değişkenlerin katılımcıların davranışsal 

niyetleri (yeniden katılım niyeti, ağızdan ağıza iletişim ve daha fazla ödeme istekliliği) ile arasında anlamlı 
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ve pozitif bir ilişki belirlenmiştir. Lee (2016), kongre katılımcıları üzerinde yaptığı araştırmasında, 

katılımcıların motivasyonları, algıladıkları kalite performansları ve genel memnuniyetleri arasındaki ilişkiyi 

araştırmıştır. Katılımcıların genel memnuniyetlerini bilgi kaynakları ve eğitimsel yararlar değişkenlerinin 

etkilediği, ancak aktivite ve fırsatlar değişkeninin anlamlı bir etkisinin olmadığı bulgulanmıştır. 

Severt, Wang, Chen ve Breiter (2007), Amerika’ da düzenlenen bölgesel bir kongreye katılanların 

motivasyonları, algıladıkları performans, tatmin ve davranışsal niyetlerini araştırmışlardır. 155 katılımcıdan 

topladıkları verilerin analizi sonucunda, eğitimsel yararların genel tatmin üzerinde anlamlı ve pozitif bir 

etkisinin olduğu (β= .63; p<0,001) ancak aktivite ve fırsatlar değişkeninin genel tatmin üzerinde herhangi 

bir etkisinin olmadığı bulgulanmıştır. Ayrıca, eğitimsel yararlar değişkeni ile tekrar katılma niyeti (β= .47; 

p<0,001) ve ağızdan ağıza iletişimin (β= .21; p<0,001) pozitif etkileşiminde memnuniyetin aracılık rolü 

oynadığı (R2 = 0.45) belirlenmiştir.  

Wang (2010), kongre katılımcılarının genel memnuniyetlerini ve tekrar katılma eğilimlerini araştırmışlardır. 

120 katılımcıdan toplanan verilerin analizi sonucunda, çekicilik (β= .46; p<0,001) , eğitim (β= .26; p<0,001) 

ve ekonomiklilik (β= .19; p<0,01) değişkenlerinin genel tatmin üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisinin 

olduğunu bulgulanmıştır. Diğer taraftan, çekiciliğin (β= .42; p<0,01) yeniden katılma niyeti üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisinin olmasında genel tatminin aracılık rolü oynadığı bulgulanmıştır (β= .62; 

p<0,01). Tanford, Montgomery ve Nelson (2012), 2011 yılında Las Vegas’ ta düzenlenen kongreye 

katılanların, katılım motivasyonlarını, memnuniyetlerini ve sadakatleri arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 

183 katılımcıdan derlenen veriler neticesinde etkinlik memnuniyetinin davranışsal sadakat üzerinde 

anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu bulgulanmıştır (β= .22; p<0,01). Özetlenen bu bulgulardan ve teorik arka 

plandan hareketle aşağıdaki hipotezler test edilmek üzere önerilmiştir; 

H1a: Katılımcıların algıladıkları seminer kalite performansı memnuniyetlerini olumlu yönde ve anlamlı 

olarak etkiler. 

H1b: Katılımcıların algıladıkları konaklama kalite performansı memnuniyetlerini olumlu yönde ve anlamlı 

olarak etkiler. 

H2: Katılımcıların seminerden duydukları genel memnuniyetlerini davranışsal tüketim eğilimlerini olumlu 

yönde ve anlamlı olarak etkiler. 

H3: Katılımcıların algıladıkları kalite performansları ile davranışsal tüketim eğilimleri arasında genel 

memnuniyet duygularının anlamlı bir aracılık rolü vardır. 
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2. Yöntem 

2.1. Araştırma Modeli 

Bu araştırma, bilimsel etkinlik türlerinden birisi olan eğitim seminerlerinden katılımcıların algıladıkları 

performans, memnuniyet ve davranışsal tüketim eğilimleri arasındaki ilişkileri tespit etmeyi 

amaçlamaktadır. Buradan hareketle bu araştırma tarama modelinin genel tarama modeli sınıfına giren 

ilişkisel tarama yönteminin kullanıldığı bir modele sahip olduğu söylenebilir. İlişkisel tarama modelleri iki 

veya daha çok sayıdaki değişkenin birlikte değişim varlığını ve/veya derecesini araştıran ve genellikle 

ilişkisel ve karşılaştırmaya yönelik analizler yoluyla gerçekleştirilen çalışmaları ifade eder (Karasar 2014: 79-81). 

2.2. Evren ve Örneklem Seçimi 

Araştırma evreni, Türkiye’de gerçekleştirilen tüm bilimsel etkinlikler ve bu etkinliklere katılan tüm 

lisansüstü öğrenci ve akademisyenlerdir. Bu evren, Karasar’ın (2014: 110) ifadesiyle ‘genel evren’dir. Genel 

evren, tanımlanması kolay fakat ulaşılması güç hatta çoğu zaman neredeyse imkansızdır (Karasar, 2014: 

110). İdeal evren üzerinde anket uygulaması olanaklı olamadığı için, çalışma evreni tanımlaması yoluna 

gidilmiştir. Çalışma evreni, genel evrene göre daha somut, araştırmacının gözlem ya da bir şekilde ulaştığı 

bir örnek kümeden yararlanarak çalışma sonuçlarını genellediği evrendir (Karasar, 2014: 110).  

Çalışma evreni belirlenirken, araştırmacının olanakları ve seçilen evrenin araştırma sonuçlarının 

genelleneceği genel evreni yansıtabilmesi dikkate alınmıştır. Buna göre çalışma evreni katılımcıların 

herhangi bir bilim alanında bilgisini artırmak için, eğitim amaçlı katıldığı bilimsel eğitim seminerleri olarak 

belirlenmiştir.  

Çalışma evreni içerisinde yer alan tüm bireylere ulaşılması zaman, maddi kaynak ve insan kaynakları 

açısından mümkün olmadığı için örneklem alma işlemi ve örnekleme yöntemi belirlenmesine ihtiyaç 

duyulmuştur (Karasar, 2014: 111). Belirlenen örnekleme çerçevelerinden, araştırmaya katılacak bireylere 

ulaşılabilmesi için olasılık dışı örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi başvurulmuştur. 

Kolayda örnekleme yöntemi, kazara örnekleme yöntemi olarak da adlandırılan, araştırmacıların 

araştırmaya katılmaya gönüllü olan herkesi, istenilen örneklem hacmine ulaşıncaya dek araştırmaya dahil 

ettiği örnekleme yöntemidir (Ural ve Kılıç, 2006: 44;  

Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2010: 140). Bu noktada araştırmacıların düzenleme 

komitesinde yer aldıkları 01-04 Şubat 2017 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 2. Araştırma 

Yöntemleri Eğitim Semineri’ne katılan 190 katılımcı örneklem olarak belirlenerek tüm katılımcılardan veri 

derlenmesi hedeflenmiştir.  
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2.3. Veri Toplama Aracı ve Süreci  

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket kullanılmıştır. Araştırmada kullanılan anket katılımcıların 

demografik değişkenleri dışında, algıladıkları seminer kalite performansları, konaklama kalite 

performansları, genel seminer memnuniyetleri ve davranışsal tüketim eğilimleri olmak üzere dört ölçekten 

oluşmaktadır. Katılımcıların algıladıkları seminer kalite performansını ölçmek üzere bir araya getirilen 10 

madde Breiter ve Milman’ın (2006) araştırmasında kullandığı ölçekten alınmıştır. Ölçekte yer alan 

maddeler, katılımcıların algıladıkları performans düzeylerine göre 1=Çok zayıf …. 5= Çok iyi olacak şekilde 

5’li dereceleme ile ölçülmüştür. Katılımcıların algıladıkları konaklama kalite performansını ölçmek üzere bir 

araya getirilen 8 madde ise Choi ve Chu’nun (2001) Zeithaml, Berry ve Parasuraman (1988: 45-46) hizmet 

kalitesi boyutları bağlamında geliştirdiği ölçekten alınmıştır. Ölçekte yer alan maddeler, katılımcıların 

algıladıkları performans düzeylerine göre 1=Çok zayıf …. 5= Çok iyi olacak şekilde 5’li dereceleme ile 

ölçülmüştür.  

Katılımcıların seminerden duydukları genel memnuniyeti ölçmek üzere bir araya getirilen 5 madde, Oliver 

(1997), Mattila (1999), McCollough, Berry ve Yadav (2000), Maxham III ve Netemayer (2003) ve  Kwortnik 

ve Han’ın (2011) araştırmalarında kullandıkları memnuniyet ölçek maddelerinin bir araya getirilmesiyle 

oluşturulmuştur. Ölçekte yer alan maddeler, katılımcıların  katılım düzeylerine göre 1=Kesinlikle 

katılmıyorum …. 5= Kesinlikle katılıyorum olacak şekilde 5’li Likert dereceleme ile ölçülmüştür. Son olarak 

katılımcıların davranışsal tüketim eğilimlerinin ölçülmesi için bir araya getirilen 7 madde Zeithaml, Berry ve 

Parasuraman, (1996), Maxham III ve Netemayer (2002) ve Kwortnik ve Han’ın (2011) araştırmalarında 

kullandıkları davranışsal tüketim eğilimi ölçek maddelerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. 

Ölçekte yer alan maddeler, katılımcıların eğilim düzeylerine göre 1=Hiç olası değil …. 5= Çok yüksek 

olasılıkla olacak şekilde 5’li dereceleme ile ölçülmüştür. 

Anket uygulama süreci dört anketör tarafından, 03-04 Şubat 2017 tarihleri arasında, bırak-topla temas 

tekniği ile gerçekleştirilmiştir. Anketler araştırmaya katılmaya gönüllü olan katılımcılara eğitimin son günü 

verilerek, katılımcılardan doldurdukları anketleri eğitim sınıflarının bulunduğu koridorda yer alan iki farklı 

anket bırakma kutusuna atmaları istenmiştir. Katılımcıların anket doldurma aşamasında yanlarında 

durulmamış, kendi rızaları ile doldurup kutulara attıkları anketler anketörler tarafından gün sonunda 

toplanmıştır. İki günün sonunda katılımcılara dağıtılan 190 anketten 150 tanesinin geri döndüğü 

anlaşılmıştır. Anketler eksik veya hatalı doldurulma gibi sorunlar taşıyıp taşımadığı açısından 

incelendiğinde anket bırakma kutusuna bırakılan 18 anketin veri setine dâhil edilemeyeceği anlaşılmıştır. 
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Böylelikle 132 kullanılabilir ankette yer alan veriler ile veri seti oluşturulmuştur. Anket geri dönüş oranı 

%69,47’dir.  

2.4. Güvenilirlik 

Oluşturulan veri seti ile araştırma sorularına yanıt vermek üzere ilgili analizleri yapmadan önce, bilimsel 

etkinlik katılımı motivasyon ölçeğine Mahalanobis uzaklık değeri ve MD2/df formülünün t istatistiği 

dağılımına karşılığı  kullanılarak sapan analizi gerçekleştirilmiştir. 30 maddelik ölçeğin sapan analizi 

sonucuna göre 4 gözlemin (sırasıyla 103, 19, 70 ve 105 numaralı gözlemler) sapan değere sahip olduğu 

anlaşılmış ve veri setinden çıkarılmışlardır.Sapan analizinin ardından geriye kalan 128 katılımcı verileri ile 

güvenilirlik analizi gerçekleştirilmiştir. Güvenilirlik analizi ankette yer alan tüm ölçeklere uygulanmıştır. 

Güvenilirlik analizi istatistiklerinde madde toplam korelasyonların +0,250’den büyük olması (Kalaycı, 2010: 

412) ve çoklu R2 değerlerinin 0-1 arasında değişmekle birlikte +1’e yaklaşması istenirken 0,300’den küçük 

olmaması arzu edilen bir durumdur (Alpar, 2012: 391). Bir sorunun madde-toplam korelasyon katsayısı çok 

düşük ise o sorunun ölçme aracında gereksiz bir soru olduğu ve ölçekten çıkarılması gerektiği yorumu 

yapılabilir (Özdamar, 2011: 610; Alpar, 2012: 489). Tablo 1’deki istatistiklerden görüleceği üzere, dört 

ölçeğin de yüksek derecede güvenilir olduğu söylenebilir (Özdamar, 2011: 605; Kalaycı, 2012: 405). 

Tablo 1: Güvenilirlik Analizi Bulguları 

Ölçekler Düzeltilmiş Madde Toplam 
Korelasyonu Çoklu R2 Katsayısı Hotelling’s 

t-kare Alfa 

Seminer Performansı 0,417-0,726 0,313-0,734 281,381 F9;119=29,295 0,874 

Konaklama Performansı 0,648-0,835 0,472-0,816 64,059 F7;121=8,719 0,924 

Genel Memnuniyet 0,887-0,957 0,799-0,938 31,231 F4;124=7,623 0,975 

Davranışsal Eğilim 0,591-0,869 0,414-0,826 116,865 F6;122=18,711 0,938 
 

2.5. Geçerlilik 

Ölçeklerin geçerliliğine ilişkin ilk inceleme yapı geçerliliği bağlamında gerçekleştirilmiştir.Yapı geçerliliği, 

ölçüm sonucu elde edilen bulguların temel alınan teori ile uyuşma durumunu gösterir (Sekeran ve Bougie, 

2013:226-227). Ölçme aracında yer alan maddelerin uyuşma geçerliliği çeşitli analiz tekniklerine ait uyum 

iyiliklerinin değerlendirilmesi ile test edilebilir. Bu analizlerin başlıcaları, açıklayıcı faktör analizi (AFA) ve 

doğrulayıcı faktör analizidir (DFA) (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010:709). Faktör analizi uygulama 

sürecinde faktör yükünün .40 ve üzerinde olması (Şencan, 2005: 779)  ortak etken varyans oranının 

(eşkökenlilik) ise .50’ye yakın veya üzerinde olması (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010: 119), aynı 

boyuta yüklenen maddeler arası yük değer farklarının 0,100’den fazla olması (binişiklik), faktörleşme 

tekniği olarak fazla sayıda değişkeni az sayıda faktör yapısı altında toplamayı amaçlayan Temel Bileşenler 
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Analizi’nin kullanılması, döndürme işlemi için dik döndürme yöntemlerinden yaygın olarak kullanılan 

Varimax (maksimum değişkenlik) döndürme tekniğinin kullanılması kararlaştırılmıştır (Hair, Black, Babin ve 

Anderson, 2010: 111-120; Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk,  2010: 191-205). Ek olarak korelasyon 

matrisinin faktör analizi yapılmasına müsaitliğini ölçen Bartlett Küresellik testinin anlamlılığı ve Kaiser 

Meyer Olkin örneklem yeterlilik testinin sonucunun 0,50’den yüksek olup olmadığı ve anlamlılığı 

incelendikten sonra analiz bulguları yorumlanmıştır (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010: 104). Çok 

faktörlü desenlerde analize dâhil edilen değişkenlerin toplam varyansın 2/3’ü kadarını, tek faktörlü 

desenlerde ise %30 ve üzerini açıklayabilmesi yeterli olarak bir açıklayıcılık olarak değerlendirilebilir 

açıklayabilmesi yeterli olarak bir açıklayıcılık olarak değerlendirilebilir (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 

2010: 197). 

Katılımcıların seminer kalite performansına yönelik değerlendirmelerinin hangi faktörlerden oluştuğunu 

saptamak amacıyla yapılan faktör analizi sonuçları, Tablo 2’de gösterilmiştir. Ölçekte yer alan 10 madde üç 

faktör altında toplanmış ve toplam varyansın yaklaşık %74’ünü açıklamıştır.  

Tablo 2: Seminer Performansı Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi Bulguları 

I. Seminer Çalışanlarının  
Performansı (SÇP) 

II. Eğitim ve Sosyalleşme Performansı 
(ESOP) 

III. Eğitim Salonlarının 
Performansı (ESP) 

Maddeler Faktör Yükleri Maddeler Faktör Yükleri Maddeler Faktör Yükleri 

SEP7 0,886 ESOP2 0,783 ESP4 0,855 

SEP8 0,845 ESOP10 0,758 ESP3 0,824 

SEP6 0,776 ESOP1 0,712 ESP5 0,794 

  ESOP9 0,693   

Açıklanan Varyans %25,098 %24,812 %24,005 

Güvenirlik 0,898 0,793 0,829 

Açıklanan toplam varyans: % 73,915 
Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi. 
KMO örneklem yeterliliği: %83,5 

Ölçeğin tamamı için Alpha: 0,874 
Bartlett’s küresellik testi: X2: 683,215, s.d.:45, p<0,0001 
Genel ortalama: 4,1612 

 

Tablo 2 incelendiğinde katılımcıların seminere yönelik performans değerlendirmesinde ilk sırada üç 

maddeli seminer organizasyonundan sorumlu “çalışanların performansı” boyutu yer almakta ve toplam 

varyansın %25’ini açıklamaktadır. Bu faktörde özellikle seminer ekibinin tutum ve davranışları ile sorunlara 

çözüm getirebilmeleri daha ön plana çıkmaktadır. Katılımcıların değerlendirmeleri arasında ikinci sırada 

gelen faktör ise dört maddeden oluşan “Eğitim ve sosyalleşme performansı” gelmekte ve toplam varyansın 

yaklaşık %25’ini açıklamaktadır. Bu faktörde seminer süresince gerçekleşen sosyalleşme fırsatı ve sunulan 

eğitimin kalitesine ilişkin maddeler bir araya gelmiştir. Üçüncü faktör ise, üç maddeden oluşmakta ve 
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toplam varyansın %24’ünü açıklamaktadır. Bu faktör ise seminerin salonların fiziksel yeterlilikleriyle ilgili 

maddelerin bir arada değerlendirilmesinden dolayı “Eğitim salonlarının performansı” şeklinde 

isimlendirilmiştir. 

Tablo 3: Konaklama Performansı Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi Bulguları 

Maddeler Faktör Yükleri 

KP5 0,875 

KP1 0,836 

KP3 0,828 

KP8 0,822 

KP2 0,819 

KP6 0,811 

KP7 0,753 

KP4 0,720 

Açıklanan toplam varyans: % 65,510 
Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi 
KMO örneklem yeterliliği: %86,8 

Ölçeğin tamamı için Alpha: 0,924 
Bartlett’s küresellik testi: X2: 805,331,  s.d.:28, 
p<0,0001, Genel ortalama: 4,0395 

 

Katılımcıların konaklamaları süresince otelin genel performansı ile ilgili değerlendirmelerine yönelik 

yapılan faktör analizi sonucunda ankette yer alan ifadeler tek bir faktör altında toplanmıştır. Tablo 3’te 

ortaya çıkan yapı incelendiğinde en yüksek yüke sahip olan major ifadelerin yemeklerin ve personelin 

kalitesi ile ilgili olduğu görülmektedir. Sonrasında ise fiziksel atmosfer ve oda kalitesi ilgili ifadeler yer 

almaktadır. Ayrıca, ortaya çıkan bu yapı toplam varyansın %65’ini açıklamıştır. 

Tablo 4: Genel Memnuniyet Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi Bulguları 
Maddeler Faktör Yükleri 

GM3 0,974 

GM5 0,961 

GM2 0,954 

GM4 0,954 

GM1 0,926 
Açıklanan toplam varyans: % 90,988 
Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi 
KMO örneklem yeterliliği: %88,5 

Ölçeğin tamamı için Alpha: 0,975 
Bartlett’s küresellik testi: X2: 970,680,  s.d.:10, p<0,0001, 
Genel ortalama: 4,1020 

 

Katılımcıların konaklamaları ve eğitimleri süresince genel olarak memnuniyetlerini değerlendirmek 

amacıyla yöneltilen ifadeler de tek faktör altında bir araya gelmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda Tablo 

4’te gösterilen yapı ortaya çıkmıştır. Beş maddeden oluşan ölçek toplam varyansın neredeyse %91’ini 

açıklamıştır. Ayrıca, ortalama puanlardan hareketle katılımcıların genel memnuniyetlerinin yüksek 

olduğunu da söylemek mümkündür. 
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Ankette yer alan dördüncü ölçek ise katılımcıların davranışsal eğilimlerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu 

ölçeğe yapılan faktör analizi sonucunda Tablo 5’te yer alan faktör yapısına ulaşılmıştır. Yedi maddeden 

oluşan davranışsal eğilim ölçeği tek boyutta toplanmıştır. Ölçek maddeleri toplam varyansın %73’ünü 

açıklamıştır. Maddelerin ortalama puanları incelendiğinde katılımcıların davranışsal tüketim eğilimlerinin 

olumlu yönde olduğu söylenebilir. 

Tablo 5: Davranışsal Tüketim Eğilim Ölçeğine Yönelik Faktör Analizi Bulguları 

Maddeler Faktör Yükleri 

DTE6 0,918 

DTE3 0,908 

DTE5 0,907 

DTE2 0,894 

DTE1 0,874 

DTE7 0,803 

DTE4 0,669 
Açıklanan toplam varyans: % 73,504 
Varimax rotasyonlu temel bileşenler analizi 
KMO örneklem yeterliliği: %89,9 

Ölçeğin tamamı için Alpha: 0,938 
Bartlett’s küresellik testi: X2: 814,248,  s.d.:21, p<0,0001, 
Genel ortalama: 3,9264 

 

Ölçüm aracının yapı geçerliliğinin test edilmesini sağlayan bir diğer analiz de doğrulayıcı faktör analizidir 

(Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010: 709). Doğrulayıcı faktör analizi, belirlenen faktör yapılarının teoride 

var olduğu iddia edilen yapı ile ne ölçüde uyuştuğunu göstererek, ölçeğin uyumluluğunu (Hair, Black, Babin 

ve Anderson, 2010: 693) ve kurulan modelin ne kadar iyi bir model olduğunu test eden, yapısal eşitlik 

modellemesi analizinin bir türüdür (Yılmaz ve Çelik, 2009: 53). Doğrulayıcı faktör analizinde, bulguların bir 

kısmı analiz sonucunda paket programlar tarafından doğrudan ortaya koyulurken, açıklanan varyans 

ortalaması (AVE: Avarage Variance Extracted) ve birleşik güvenilirlik (CR: Composite Reliability) gibi 

güvenilirlik ve geçerlilik bulguları, araştırmacının her bir gizil değişken için tek tek elle yapacağı 

hesaplamalar sonucunda ortaya koyulur. Açıklanan varyans ortalamasının, 0.50’nin üzerinde olması gizil 

değişken ile gözlenen değişkenler arasında yeterli oranda uyuşmanın bir göstergesidir (Hair, Black, Babin 

ve Anderson, 2010: 709). Birleşik yapı güvenilirliğinde ise her bir değişkenin standardize değerlerinin yanı 

sıra hata payları da hesaba katılarak bir güvenilirlik katsayısı hesaplanır. 0.60 ile 0.70 arasındaki bir değer 

kabul edilebilir, 0.70 ve üzerindeki değerler ise gözlenen değişkenlerin gizil değişkeni yüksek derecede 

temsil ettiğinin bir göstergesi sayılır (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010:710).  

Hair, Black, Babin ve Anderson’un (2006: 777) belirtmiş olduğu üzere standardize değerlerin 0,50’ den 

büyük olması istenilmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda analize tabi tutulan ölçek maddelerinin 

standardize değerlerinin hepsinin 0,50’ den büyük olduğu bulgulanmıştır. Ayrıca, faktörlere ait maddelerin 
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istatistiki açıdan anlamlı olabilmesi için t-değerlerinin ±1,96’ dan büyük olması gerekmektedir (Schumacker 

ve Lomax, 2004: 70). 

Tablo 6: Doğrulayıcı Faktör Analizi Ölçme Modeline İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 
İfadeler Standardize değer Hata payı T değeri AVE CR 

Eğitim ve Sosyalleşme Perf.    0,51 0,80 

ESOP1 0,58 0,67 6,62   

ESOP2 0,64 0,60 7,46   

ESOP9 0,84 0,30 10,78   

ESOP10 0,76 0,42 9,40   

Eğitim Salonları Perf.    0,63 0,83 
ESP3 0,89 0,21 11,84   

ESP4 0,79 0,37 10,09   

ESP5 0,69 0,53 8,33   

Seminer Çalışanlarının Perf.    0,75 0,90 

SÇP6 0,80 0,36 10,60   

SÇP7 0,89 0,20 12,55   

SÇP8 0,91 0,17 12,92   

Konaklama Perf.    0,60 0,91 

KP1 0,88 0,23 12,42   

KP2 0,88 0,23 12,35   

KP3 0,86 0,26 12,02   

KP4 0,62 0,61 7,59   

KP5 0,76 0,42 9,96   

KP7 0,64 0,60 7,81   

KP8 0,73 0,46 9,41   

Genel Memnuniyet    0,88 0,98 

GM1 0,89 0,21 12,87   

GM2 0,95 0,09 14,46   

GM3 0,98 0,04 15,29   
GM4 0,94 0,11 14,16   

GM5 0,94 0,11 14,21   

Davranışsal Tüketim Eğilimi    0,69 0,94 

DTE1 0,85 0,28 11,82   

DTE2 0,87 0,24 12,35   

DTE3 0,92 0,16 13,47   

DTE4 0,60 0,64 7,31   

DTE5 0,89 0,20 12,88   

DTE6 0,91 0,16 13,35   

DTE7 0,74 0,45 9,71   
 

Gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre öncelikle maddelere ait en düşük t-değerinin 

6,62 olduğu görülmüş ve tüm maddelerin t-değerleri açıdan anlamlı olduğu bulgulanmıştır. Modelin ki-

kare/df istatistiği 845,19/390= 2,16 ve RMSEA değeri, 0,096 olarak bulunmuştur. Bunun ardından istatistik 

paket programının modelde yer alan değişkenlere yönelik modifikasyon öneri istatistikleri incelenmiştir. 

Buna göre “Konaklama Performansı” değişkeninde yer 6. maddenin diğer ölçek maddeleri ile yüksek 



4th International Congress of Tourism & Management Researches, 12-14 May 2017 

 

645 
 

oranda benzerlik gösterdiği ve modelden çıkması durumunda Ki-kare/df uyum istatistiğinde belirgin bir 

düşüş yaşanacağı uyarısı dikkate alınmıştır. Bunun üzerine 6. madde modelden çıkarılarak analiz 

tekrarlanmıştır. 

Gerçekleştirilen ikinci doğrulayıcı faktör analizi sonucunda Ki-kare/df uyum istatistiği 725,37/362= 2,00 ve 

RMSEA değeri 0,089 olarak hesaplanmıştır. Modelde yer alan ve tüm maddelerin t-değerlerinin 

isatatistiksel olarak anlamlı olduğu bulgulanmıştır. Modifikasyon önerileri tekrar incelenmiş ve modelin 

uyum istatistiklerini önemli ölçüde iyileştirecek bir düzeltme önerisine rastlanmadığı için doğrulayıcı faktör 

analizi sonulandırılmış ve Tablo 6.’daki tanımlayıcı istatistikler ortaya çıkmıştır. Tablo 6.’da yer alan 

maddelere ilişkin standardize değer, hata payı ve t- istatistiklerine ek olarak ölçme modelinin uyuşma 

geçerliliğini test etmek için her bir gizil yapının açıklanan ortalama varyans (AVE) ve birleşik güvenilirlik 

istatistikleri (CR) hesaplanmıştır.  

Hesaplamalar sonucu ortaya çıkan istatistikler, tüm gizil değişkenler açısından gerek açıklanan ortalama 

varyans gerekse birleşik güvenilirlik katsayısının olması gereken alt sınırların üstünde olduğu anlaşılmıştır. 

Dolayısıyla, gözlenen değişkenlerin gizil değişkenleri kabul edilebilir derecede temsil ettiği, diğer bir deyişle 

uyuşma gösterdiği söylenebilir. AVE değerleri ek olarak değişkenlere ilişkin ayırt edici geçerlilik 

(discriminant validity) bağlamında incelenmiştir. Ayırt edici geçerlilik, araştırmacının dayandığı teoriler 

temelinde, ilişkisiz olduğu düşündüğü yapıların ya da birbiriyle düşük ilişkili olduğunu düşündüğü yapıların 

gerçekten öyle olup olmadığını test eder (Sekeran ve Bougie, 2013: 227-228).    

Tablo 7: Boyutlar ArasıAyırt Edici Geçerlilik Analizi Sonuçları 
Boyutlar 1 2 3 4 5 6 

Eğitim ve Sosyalleşme Performansı (0,51)      

Eğitim Salonları Performansı 0,27** (0,63)     

Seminer Çalışanlarının Performansı 0,46** 0,30** (0,75)    

Konaklama Performansı 0,29** 0,42** 0,37** (0,60)   

Genel Memnuniyet 0,34** 0,12** 0,37** 0,21** (0,88)  

Davranışsal Tüketim Eğilimi 0,34** 0,13** 0,37** 0,20** 0,55** (0,69) 

**p≤0.001 
 

Ayırt edici geçerliliğin sağlanması için, gizil yapılara ait açıklanan ortalama varyans değerinin, ilgili gizil 

yapının ilişkili olduğu diğer yapılarla arasındaki korelasyon değerinin karesinden büyük olması gerekir. 

Buradaki mantık, gizil değişkenin kendi içerisindeki maddelerinin, diğer değişkenler ile paylaştığından daha 

yüksek varyansa sahip olması gerekliliğidir (Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010: 710). Tablo 7.’de 

paylaşılan analiz sonucuna göre ölçme aracında yer alan tüm yapıların AVE değerlerinin, yapıların 
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birbirleriyle olan korelasyonlarının karelerinden yüksek olduğu görülmektedir. Buradan hareketle ölçme 

aracının ayırt edici geçerliliğe sahip olduğu söylenebilir.  

Tablo 8.’de bir ölçme modelinin uyuşma geçerliliğine sahip olduğunun göstergesi olan uyum iyiliği referans 

değerleri ile araştırmanın ölçme modeline ait uyum istatistikleri bulunmaktadır. Ölçme aracının uyum 

istatistikleri ile referans değerler karşılaştırıldığında, ölçme modelinin bir bütün halinde iyi düzeyde uyum 

iyiliğine sahip olduğu ve uyuşma geçerliliğine sahip olduğu söylenebilir. 

Tablo 8: Doğrulayıcı Faktör Analizi Ölçme Modeli Uyum İyiliği İstatistikleri 

Uyum İyiliği Endeksleri 
Ölçme Modeline 
Ait Parametreler 

Referans Değerler 

İyi Uyum İyiliği 
Parametreleri 

Kabul Edilebilir Uyum 
İyiliği Parametreleri 

X2/ df 2,00 0≤ X2/ df≤ 2 2<X2/ df≤ 3 

RMSEA 0,089 0≤ RMSEA≤ 0,5 0,5< RMSEA≤ 0,10 

Comparative Fit Index (CFI) 0,96 0,97≤CFI ≤ 1,00 0,95≤CFI <,97 

RMR 0,059 RMR≤0,05 

Standardized RMR 0,069 SRMR≤0,08 

Goodness of Fit Index (GFI) 0,72 0,095≤GFI ≤ 1,00 0,90≤GFI <,95 

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0,66 0,090≤AGFI ≤ 1,00 0,85≤AGFI <,90 

NFI 0,93 0,90≤NFI 

NNFI 0,96 0,90≤NNFI 

IFI 0,96 0,95≤IFI 0,90≤IFI 

RFI 0,96 0,90≤RFI 

Model CAIC/Doymuş CAIC 1152,57 / 2545,63 Model CAIC˂Doymuş CAIC 

Kaynak: Schermelleh-Engel, Moosbrugger ve Müller, 2003; Hair, Black, Babin ve Anderson, 2010; Kline, 2011; 
Çelik ve Yılmaz, 2013 

 

2.6. Kapsam ve Sınırlılık 

Elde edilen verilerden hareketle incelenen performans, memnuniyet ve davranışsal eğilim değişkenleri 

arasındaki ilişkiler yalnızca eğitim semineri kapsamında ele alınmış olup, kongre, konferans, sempozyum 

vb. etkinlikler kapsama dahil edilmemiştir. Araştırma yalnızca katılımcıların seminer performansı, 

konaklama performansı, genel memnuniyetleri ve geleceğe yönelik olası davranışsal eğilimleri kapsamında 

ele alınmış olup motivasyon değişkeni kapsam dışında tutulmuştur. Araştırmada, kolayda örnekleme 

yöntemi ile tek bir bilimsel etkinliğe katılan katılımcılar hedef kitle olarak belirlenmiş olup, örneklem 01-04 

Şubat 2017 tarihinde Antalya’da düzenlenen 2. Araştırma Yöntemleri Semineri ile sınırlı tutulmuştur. Bu 

sınırlılık, araştırma sonuçlarının evrene genellenebilmesini sağlayacak örneklem büyüklüğüne 

ulaşılamamasına yol açmıştır. Dolayısıyla, araştırma sonuçları dikkate alınırken okuyucuların araştırmanın 

kapsam ve sınırlılığını dikkate almaları gerekmektedir.  
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3. Bulgular 

3.1. Betimleyici İstatistikler 

Araştırmaya katılımcılarının demografik özelliklerine ilişkin betimleyici istatistiklerin yer aldığı Tablo 9.’da 

görüldüğü üzere katılımcıların %38,7’si (48 kişi) erkek, %61,3’ü (76 kişi) kadın; %53,2’si (66 kişi) evli, 

%46,8’i (58 kişi) bekârdır. Katılımcılar eğitim düzeyleri açısından ele alındığında yalnızca bir kişinin lisans 

mezunu olduğu geriye kalan tüm katılımcıların yüksek lisans (%33,9) ve doktora düzeyinde (%65,4) eğitime 

sahip oldukları görülmektedir.  

Tablo 9. Katılımcıların Demografik Özellikleri 
 Sayı (n) Oran (%)  Sayı (n) Oran (%) 

Cinsiyet (n=124)   Unvan (n=127)   

Erkek 48 38,7 Prof. Dr. 1 0,08 

Kadın 76 61,3 Doç. Dr. 12 9,4 

Medeni Durum (n=124)   Yrd. Doç. Dr. 30 23,6 

Evli 66 53,2 Öğr. Gör. Dr. 6 4,7 

Bekar 58 46,8 Okt. Dr. 2 1,6 

Eğitim Durumu (n=127)   Arş. Gör. Dr. 11 8,8 

Lisans 1 0,07 Öğr. Gör. 14 11,0 
Yüksek lisans 43 33,9 Arş. Gör. 36 28,3 

Doktora 83 65,4 Okt. 1 0,08 

Yaş (n=126)   Uzm. 2 1,6 

22-35 71 56,3 Doktora Öğrencisi 6 4,7 

36-50 55 43,7 Yüksek lisans Öğrencisi 6 4,7 
 

Araştırmaya katılan katılımcıların akademik ünvan açısında çoğunlukla Araştırma Görevlisi (%28,3) ve 

Yardımcı Doçent Doktor (%23,6) ünvanlarında oldukları görülmektedir. Son olarak katılımcıların % 

56,3’ünün 22-35 yaş aralığında, kalanının ise 36-50 yaş (%43,7) aralığında olduğu görülmektedir. 

Dolayısıyla eğitim seminerine katılan 18-21 ve 51 ve üstü yaş grubu katılımcılarının anket doldurmamayı 

tercih ettikleri görülmüştür. 

3.2. Hipotez Testleri 

3.2.1. Doğrudan İlişki Hipotezi  

Araştırmanın H1a, H1b ve H2 hipotezlerini test etmek üzere altı değişkenden oluşan bir yapısal eşitlik 

modeli yol analizi gerçekleştirilmiştir. Şekil 1.’de görüleceği üzere “Eğitim ve Sosyalleşme” ve “Seminer 

Ekibinin Performansı” değişkenlerinin t-değerleri 1,96’dan büyük olduğun için memnuniyet değişkeni ile 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiden bahsedilebilir. Buna karşın “Eğitim Salonları Performansı” ve 

“Konaklama Performansı” değişkenlerinin memnuniyet ile ilişkisini gösteren t-değerleri anlamsız olarak 

bulgulanmıştır (p≥0.05) ve bu değişkenlerin memnuniyet değişkeni ile olan ilişkisi kesik çizgiler ile 

gösterilmiştir. Modelin temel iki uyum iyiliğinden ki-kare/df uyum iyiliği istatistiği 2.00 ve RMSEA istatistiği 

0,089 olarak bulgulanmıştır. Modelin diğer uyum istatistikleri incelendiğinde RMR, SRMR, CFI, NFI, NNFI, 
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IFI, RFI, CAIC gibi uyum iyiliklerinin iyi düzeyde, AGFI ve GFI açısından ise kabul edilebilir uyum iyiliğinin 

altında uyuma sahip olduğu görülmüştür. Dolayısıyla modelin bir bütün halinde iyi düzeyde uyuma sahip 

olduğu söylenebilir (Şimşek, 2007: 47-49). Modeldeki değişkenler arasındaki ilişkiler incelendiğinde 

katılımcıların genel memnuniyetleri üzerinde yalnızca algıladıkları seminer performansı değişkenin anlamlı 

etkisi olduğu bu gizil değişken içerisinden ise yalnızca “Eğitim ve Sosyalleşme” (r=0,30, p≤0,05) ve 

“Seminer Ekibinin Performansı” (r=0,39, p≤0,01)  değişkenlerinin memnuniyet üzerinde olumlu yönde ve 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ek olarak katılımcıların davranışsal eğilimleri üzerinde 

memnuniyetlerinin olumlu yönde ve anlamlı (r=0,74, p≤0,01) bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. 

Şekil 1. Altı Değişkenli Yapısal Eşitlik Modeli Standardize Çözümleme ve T- Değerleri 

 

Kurulan ilk model sonucu anlamlı etkisi görülmeyen değişkenler modelden çıkartıldıktan sonra yalnızca 

anlamlı ilişkiye sahip dört gizil değişkenlerden oluşan yeni bir yol analizi oluşturularak model testi 

gerçekleştirilmiştir. Şekil 2.’de yer alan modele ait uyum iyilikleri incelendiğinde ki-kare/df 2,02; RMSEA 

0,090; CFI 0,97; SRMR 0,09; RMR 0,07, CFI 0,97; IFI 0,97; RFI 0,94 istatistiklerinde kabul edilebilir düzeyde 

uyum iyiliği ortaya çıkmış sadece AGFI 0,74 ve GFI 0,80 istatistikleri kabul edilebilir değerlerin altında 

kaldığı görülmüştür. Dolayısıyla modelin bir bütün halinde iyi düzeyde uyuma sahip olduğu söylenebilir. 

Değişkenler arasındaki ilişki incelendiğinde “Eğitim ve Sosyalleşme” (r=0,31, p≤0,01) ve “Seminer Ekibinin 

Performansı” (r=0,41, p≤0,01)  değişkenlerinin memnuniyet üzerinde olumlu yönde ve anlamlı bir etkiye 

sahip olduğu görülmektedir. Ek olarak katılımcıların davranışsal eğilimleri üzerinde memnuniyetlerinin 

olumlu yönde ve anlamlı (r=0,74, p≤0,01) bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca memnuniyetin her 
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iki bağımsız değişkenin davranışsal tüketim eğilimi değişkeni üzerindeki etkisinde genel memnuniyet 

değişkenin olumlu yönde ve anlamlı bir aracılık rolü olduğu görülmektedir (β=0,74;p˂0,01). 

Genel memnuniyet değişkeninin algılanan kalite boyutları ve davranışsal eğilim ilişkisindeki aracılık 

rolünün kısmi mi yoksa tam aracılık şeklinde mi vuku bulduğunun tespit edilmesi için Şekil 2.’de gösteri len 

model testi üzerinde ek ilişki yolları çizilerek model tekrar test edilmiştir.  

Aracı değişkenin rolünün tespit edilebilmesi için uygulanan yöntemlerden birisi öncelikle kuramsal arka 

planda var olduğu düşünülen doğrudan etki ilişkilerinin test edilmesi ardından da, ilave yolların modele 

eklenerek, uyum iyilikleri bağlamında katkısının birinci modelle karşılaştırılarak değerlendirilmesidir 

(Şimşek, 2007:137). Şekil 3.’te görüleceği üzere Şekil 2.’ye ek olarak “eğitim ve sosyalleşme performansı” 

ve “seminer çalışanları performansı” değişkenlerinin memnuniyet değişkeni üzerinden aracı etkisine ek 

olarak “davranışsal eğilim” değişkeni ile ilişkisini belirlemek üzere doğrudan etkinin olduğu iki yeni yol 

çizilmiştir. Yol analizi ilave iki yolun eklenmesinin ardından tekrar gerçekleştirildiğine bu iki yeni yolun 

bağımlı değişken ile arasında anlamlı bir ilişki olmadığı t-istatistiklerinden hareketle anlaşılmıştır (p≥0.05). 

Her iki değişkenin de t istatistiği %5 anlam düzeyine karşılık gelen 1.96’nın altındadır.  

Şekil 2. Dört Değişkenli Yapısal Eşitlik Modeli Standardize Çözümleme ve T- Değerleri 

  

Dolayısıyla Şimşek’in (2007:137) iki modele a it yol analizi sonucunda ortaya çıkan uyum iyiliklerinin 

karşılaştırılmasına gerek kalmamış çünkü Şekil 3.’te yer alan modeldeki bağımsız değişkenlerin bağımlı 

değişken ile doğrudan ilişkisi bulunamamıştır.  

Şekil 3.’teki modelin uyum iyiliği değerlerine bakıldığında ki-kare/df 2,02; RMSEA 0,089; CFI 0,97; SRMR 

0,07; RMR 0,06, CFI 0,97; IFI 0,97; RFI 0,94 istatistiklerinde kabul edilebilir düzeyde uyum iyiliği ortaya 

çıkmış sadece AGFI 0,75 ve GFI 0,80 istatistiklerinin kabul edilebilir değerlerin altında kaldığı görülmüştür. 
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Buradan hareketle Şekil 2. ve Şekil 3. modelleri arasında uyum iyilikleri açısından belirgin fark olmadığı 

bununla birlikte Şekil 2. ve 3’ün aracılık etkisi açısından değerlendirildiğinde “memnuniyet” değişkeninin 

kurulan modelde tam aracılık etkisine sahip olduğu söylenebilir. Katılımcıların algıladıkları “eğitim ve 

sosyalleşme” ve “seminer çalışanları” performanslarının davranışsal tüketim eğilimlerine yol açmasında 

“genel seminer memnuniyeti” değişkeni tam aracılık etkisi göstermiştir.  

Şekil 3. Yapısal Eşitlik Modeli Aracılık Testi Standardize Çözümleme ve T- Değerleri 

 

Gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli yol analizi sonucunda önerilen dört hipotezin bir tanesi (H1a) kısmen 

kabul edilmiş çünkü ilgili hipotezin üç alt boyutundan birisi desteklenememiş diğer iki boyutun ise bağımlı 

değişken üzerindeki etkisine yönelik hipotez desteklenmiştir. Hipotezlerden bir tanesi desteklenememiş 

(H1b), iki tanesi ise desteklenmiştir. Hipotezlerin desteklenme durumuna ilişkin bulgular Tablo 10’da 

özetlenmiştir. 

Tablo 10. Hipotez Sonuçlarına Yönelik İstatistikler ve Karar Bulguları 

Hipotez İlişki Hipotez kararı Regresyon Denklemi 
Hata 

Varyansı 
R2 

H1a ASP             GM Kısmen Desteklendi 0.31*ESOP+0.41*SÇP 0,57 0.43 

H1b AKP            GM Desteklenemedi - - - 

H2 GM             DTE Desteklendi 0.74*GM 0,45 0.55 

H3 ASP             GM          DTE Desteklendi 0.55*GM+0.40*ESOP+0.18*SÇP 0,40 0,60 

ASP: Algılanan Seminer Performansı; AKP: Algılanan Konaklama Performansı, SÇP: Seminer Çalışan Performansı, 
ESOP: Eğitim ve Sosyalleşme Performansı, GM: GenelMemnuniyet, DTE: Davranışsal Tüketim Eğilimi 
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Sonuç ve Tartışma 

Gerçekleştirilen bu çalışmada 01-04 Şubat 2017 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. Araştırma Yöntemleri 

Semineri’ne katılan lisansüstü öğrenciler ve akademisyenlerin algıladıkları hizmet kalitesi performansı, 

memnuniyet ve davranışsal tüketim eğilimi arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu bağlamda gerçekleştirilen 

hipotez testi bulguları alanyazında daha önce yapılan çalışmalarla bir takım benzerlik ve farklılığa sahiptir. 

Test edilen H1a (Katılımcıların algıladıkları seminer kalite performansı memnuniyetlerini olumlu yönde ve 

anlamlı olarak etkiler.) hipotezi kısmen kabul edilmiştir. İlgili hipotez kapsamında ele alınan  “eğitim ve 

sosyalleşme” (β=0,31, p≤0,01) ve “seminer ekibinin performansı” (β=0,41, p≤0,01) değişkenleri 

memnuniyet üzerinde olumlu yönde ve anlamlı bir etkiye sahip iken, “eğitim salonları” değişkeninin 

seminer memnuniyeti değişkeni ile anlamlı bir etkiye sahip olmadığı bulgulanmıştır (β=-0,10, p≥0,05).  

Alanyazın çalışmalarında “eğitim ve sosyalleşme” değişkeninin katılımcıların memnuniyetleri üzerinde 

etkisi birçok çalışmada desteklenmiştir (Severt, Wang, Chen ve Breiter, 2007; Ryu ve Lee, 2013; Çelik 

Yetim, 2015; Lee, 2016). Getz ve Page’in (2015), belirtmiş olduğu üzere bilimsel etkinliklerin en temel 

amacı eğitim iken, bireylerin sürekli yaşadıkları yerlerin dışına çıkmasını ve farklı kişilerle sosyalleşmesine 

de olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda, çalışmada bulgulanan “eğitim ve sosyalleşme” değişkeninin 

katılımcıların memnuniyetini olumlu yönde etkilediği sonucu alanyazındaki çalışmalarla önemli şekilde 

örtüşmektedir. Diğer taraftan, “seminer ekibinin performansı” değişkeninin de katılımcıların 

memnuniyetleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu Ryu ve Lee (2013) ve Çelik Yetim (2015) 

tarafından yapılan çalışmaların sonuçları ile benzerlik göstermektedir.  

Gerçekleştirilen H1b hipotez testi (katılımcıların algıladıkları konaklama kalite performansı 

memnuniyetlerini olumlu yönde ve anlamlı olarak etkiler) sonuçları alan yazında yer alan Severt, Wang, 

Chen ve Breiter’in (2007) araştırması ile benzerlik, Wang’ın (2010) araştırması ile ise farklılık 

göstermektedir. Severt, Wang, Chen ve Breiter (2007) “aktivite ve fırsatlar” değişkeninin seminer 

katılımcılarının memnuniyetleri üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığını (β=-0,07, p≥0,05) bulgulamıştır. 

Bu araştırmada da benzer şekilde eğitimcilerin eğitim dışı vakitlerde zaman geçirdikleri konaklama 

tesisinden algıladıkları performansın seminer memnuniyetleri üzerinde anlamlı etkiye sahip olmadığını 

(β=-0,14, p≥0,05) bulgulamıştır.  

Bu bulgu Wang’ın (2010), çekicilik olarak belirtilebilecek olan konaklama tesisinin katılımcıların 

memnuniyetleri üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu bulgusu ile farklılık göstermektedir (β= .46; p<0,01). 

Bu farklılığın temel sebebinin, örneklem farklılığından kaynaklandığı söylenebilir. Wang (2010), kongre 

katılımcıları üzerinde bir çalışma tasarlamışken bu araştırma eğitim semineri katılımcılarından veri 
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toplamıştır. Test edilen H2 (Katılımcıların seminerden duydukları genel memnuniyetlerini davranışsal 

tüketim eğilimlerini olumlu yönde ve anlamlı olarak etkiler.) bulguları incelendiğinde sonuçların Tanford, 

Montgomery ve Nelson’ın (2012), seminer memnuniyetinin davranışsal tüketim eğilimi üzerinde anlamlı 

ve pozitif bir etkisi olduğu (β=.22; p<0,01) sonucu ile benzerlik gösterdiği, ancak bu çalışmada 

memnuniyetin davranışsal eğilim üzerindeki etkisinin daha yüksek olduğu görülmektedir (β=0,74, p≤0,01).  

Son olarak test edilen üçüncü hipotez (Katılımcıların algıladıkları kalite performansları ile davranışsal 

tüketim eğilimleri arasında genel memnuniyet duygularının anlamlı bir aracılık rolü vardır) bulguları 

incelendiğinde bu araştırmada genel seminer memnuniyetinin algılanan performans kriterleri ile 

davranışsal tüketim eğilimleri arasında “tam aracılık” rolü oynadığı görülmektedir 

(β=0.55*GM+0.40*ESOP+0.18*SÇP, R2=0,60, p≤0,01). Bu sonuç, Severt, Wang, Chen ve Breiter (2007) ve 

Wang’ın (2010) araştırmaları ile aracılık etkisi bakımından benzerlik, aracılık türü bakımından ise farklılık 

göstermektedir.  

Severt, Wang, Chen ve Breiter (2007), kongre katılımcılarının algıladıkları performans ve davranışsal 

eğilimleri arasında memnuniyetin aracılık etkisi gösterdiğini bulgulamıştır. Severt, Wang, Chen ve Breiter 

(2007) çalışmasında memnuniyetin “eğitimsel faydalar” ve “davranışsal tüketim eğilimi” değişkenleri 

arasında kısmi aracılık etkisini test etmiş ve anlamlı ilişki bulgulamış ancak memnuniyetin tam aracılık 

etkisini sınamamıştır. Benzer şekilde Wang (2010) memnuniyetin “algılanan performans” ve “davranışsal 

tüketim eğilimi” değişkenleri arasında anlamlı bir kısmi aracılık etkisi gösterdiğini bulgulamıştır (p≤0,01). 

Dolayısıyla eğitim semineri katılımcıları için seminer memnuniyetinin algılanan performansın davranışsal 

eğilime etkisinde çok önemli bir aracı değişken olduğu ancak bilimsel etkinliğin türüne göre bu aracılık 

türünün değişebileceği söylenebilir. 

Araştırmanın alanyazına yönelik çıktıları olduğu gibi uygulayıcılara yönelik çıktıları da mevcuttur. Elde 

edilen bulgular ışığından bilimsel etkinlik türlerinden birisi olan eğitim seminerleri için katılımcıların 

memnuniyetleri üzerinde en etkili olan faktörlerin eğitimin kalitesi, sosyalleşme imkanları ve seminer 

düzenleme ekibinin tutum ve davranışları olduğu görülmektedir. Gerçekleştirilen analizler sonucunda 

katılımcıların eğitimin verildiği seminer salonlarının fiziksel imkanlarına yönelik algıları ve seminerin 

gerçekleştirildiği konaklama tesisine yönelik algılarının seminer memnuniyetleri üzerinde anlamlı bir etkisi 

tespit edilememiştir.  

Buradan hareketle seminer düzenleyicilerinin var olan kısıtlı imkanları elverişli kullanabilmeleri için belirli 

faktörlere yoğunlaşmaları önerilebilir. Bilhassa  kontrol edilmesi zor olan konaklama koşulları ve eğitim 
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salonlarının fiziksel koşulları yerine, katılımcıların memnuniyetlerinde olumlu etki yaratma potansiyeli 

daha yüksek olan eğitimin kalitesi, sosyalleşme imkanları ve seminer düzenleme ekibinin tutum ve 

davranışları konularında olabildiğince uzmanlaşmaları önerilmektedir. Ek olarak, eğitim etkinliği 

katılımcılarının algıladıkları kalite performanslarının davranışsal tüketim eğilimlerinde olumlu bir etki 

yaratabilmesi için seminer memnuniyetinin çok önemli bir ön koşul olduğu etkinlik yöneticileri ve 

pazarlamacıları tarafından dikkatle akılda tutulmalıdır. 
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