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Özet 
Kurumsal güvenin sağlanabildiği işletmelerde 
işgörenlerin iş tatminleri yükselmekte ve örgütün 
performansı iyileşmektedir.  Dolayısıyla 
işgörenlerin iş tatminlerine etkileri bakımından 
güven duygusunun mesai arkadaşlarına, 
yöneticiye ve kuruma güven olmak üzere üç 
boyutlu olarak ele alıp incelenmesinde fayda 
bulunmaktadır.  Bu bağlamda çalışmada; otel 
çalışanlarının mesai arkadaşlarına, yöneticilerine 
ve kurumlarına duydukları güvenin boyutlarının 
işgörenlerin işlerinden duydukları memnuniyet 
düzeylerini etkileyip etkilemediği tartışılmaktadır.  
Veriler hazırlanan bir anket ile Mersin, Adana, 
Hatay, Urfa ve Gaziantep şehir merkezlerinde 
faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otellerden 
kolayda örnekleme yöntemiyle toplanmıştır.  
Uygulama dönemi sonunda 306 adet geçerli 
anket sayısına ulaşılmıştır.  

Sonuçlar işgörenlerin iş tatminlerinin 
yükseltilebilmesi bakımından yönetici seçiminde 
adayların saygınlık ve yetkinlikleri ile liderlik 
özelliklerine dikkat edilmesi gereğine işaret 
etmekte ve ayrıca çalışanlara sağlanan kariyer 
olanakları ile kurumsallaşma düzeyinin 
yükseltilmesinin önemini ortaya koymaktadır. 
Ayrıca, turizm sektöründe güveni üç boyutta ele 
alan bir çalışmaya literatürde rastlanılmamış 
olması, çalışmanın otellerde güven literatürüne 
katkı sağlama potansiyelini berberinde 
getirmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Otel, mesai arkadaşlarına 
güven, yöneticiye güven, kuruma güven, iş 
tatmini 

The Relationships between Job 
Satisfaction and Organizational 

Trust Perception of Four and Five 
Stars Hotel Employees 

Abstract 
It is the fact that both job satisfaction and 
company performance increased and developed 
in the corporations in which organizational trust is 
established. As a result, it is useful to examine 
the effects of feeling of trust on employees 
regarding to three dimensions as trust between 
employees, trust in managers and organizations. 
In this paper, whether the dimensions of the trust 
feelings of the hotel employees in colleagues, 
managers and organizations affect the level of 
employee satisfaction is discussed, as a 
consequence. 

Data was collected through a 
questionnaire from four and five star hotels 
operating in the city center of Mersin, Adana, 
Hatay, Urfa and Gaziantep.  306 valid 
questionnaires were included into the analysis. 
The results indicate that prestige, competence 
and leadership characteristics of the manager 
candidates should be carefully taken into account 
in the process of choosing them as a manager in 
order to increase employees’ job satisfaction. 
Besides, the results of the study have put forward 
the importance of the improving corporate 
governance through providing career 
opportunities for the employees. This study can 
contribute to the tourism literature in terms of 
organizational trust in three dimensions. 

Keywords: Hotel, trust in colleagues, trust in the, 
trust in the corporate, job satisfaction 
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1. Giriş 

Örgütlerin en önemli kaynaklarından biri olan 
Sosyal sermaye en basit şekliyle; “en az iki kişi 
arasında güvene dayalı olarak kurulan iletişim”, 
daha geniş anlamda ise, insanların ortak 
amaçlarını gerçekleştirme konusunda 
etkinliklerini ve üretkenliklerini artıran ağlar, 
normlar ve güven gibi özelliklerden oluşmaktadır 
(Temple, 2000; 23). Güven, iletişim olanaklarının 
geliştiği toplumlarda emek, sermaye ve zaman 
açısından işlem maliyetlerini azaltmakta 
(Woolcock, 2000) ve eğitimde başarıyı 
artırmaktadır (Coleman, 1998). Dolayısıyla sosyal 
sermayenin ana unsuru olan güven toplum 
açısından olduğu kadar toplumun bir parçası olan 
örgüt açısından da önemlidir. Yılmaz’a (2005) 
göre güven, “örgüt içindeki ilişkileri bir arada 
tutan temel yapıştırıcıdır.”    

Anderson (2005), örgütlerde yöneticiye 
olan güven düzeyi arttıkça çalışanların üstlerinin 
kararlarını daha kolay kabullendiklerini yada 
kararlara uyduklarını belirtmektedir. Rotter’e 
(1967) göre, örgütsel etkinlik büyük ölçüde örgüt 
içerisinde yer alan insanların birbirlerine güvenine 
bağlıdır. Bu nedenle, örgütlerin faaliyetlerini 
etkinleştirebilmesi için gerek kişilerarası güven 
gerek çalışanların lider ya da yöneticilerine karşı 
güvenleri ve gerekse örgütlerine karşı güvenleri 
önemlidir. Çünkü örgütsel güven çalışanların 
örgüte bağlılıklarını ve örgütün performansını 
artıran önemli bir unsurdur (Halis ve diğ., 2007). 

Örgütsel güven konusunda literatürde 
değişik tanımlar yapılmaktadır. Örneğin, (Gilbert, 
ve Tang, 1998)  Örgütsel güveni “işgörenlerin 
yönetime yada işverenlere olan güvenleri ve 
onların sözlerini tutacağına (taahhütlerini yerine 
getireceğine) olan inançlarının derecesi olarak 
tanımlamaktadır. Mishra ve Morrisey (1990) ise, 
örgütsel güveni,  işgörenlerin örgütün sağladığı 
desteğe ilişkin algıları ve liderin doğruyu 
söyleyeceğine ve sözünün ardında duracağına 
olan inançlarıdır şeklinde tanımlamaktadırlar. 
Genel anlamda örgütsel faaliyetlerde güvenin çok 
önemli ve yararlı bir kavram olduğuna ilişkin 
literatürde bir fikir birliği bulunmaktadır. Çünkü 
güven, örgüt içerisinde işleri kolaylaştıran sosyal 
bir olgudur. Demircan ve Ceylan’a (2003) göre, 
günümüzde literatürde güvenin varlığı örgütsel 
başarı açısından gerekli bir unsur hatta 
neredeyse bir zorunluluk olarak görülmekte 
ancak kısa dönemde yaratılamamakta ve uzun 
ve özverili çabalar gerektirmektedir.  

Çok boyutlu bir kavram olan örgütsel 
güven (Paine ve Partners, 2003)  kuruma güven, 
bireylerarası güven, yöneticiye güven ve 
müşterilerin güveni olarak sınıflandırılmaktadır 
(Arı, 2003: 19). Fox (1974) ise örgütsel güveni 
yöneticiler ve çalışanlar arası karşılıklı güven, 

çalışma arkadaşlarının birbirine güveni ve 
müşteri ve tedarikçilerin kuruma güveni şeklinde 
sınıflandırmaktadır.Bu çalışmada örgütsel güven 
çalışma arkadaşlarına güven, yöneticiye güven 
ve kuruma güven şeklinde üç boyutlu olarak ele 
alınmış ve yöneticilerin çalışanlarına güven ile 
müşterilerin ve tedarikçilerin kuruma güveni 
çalışmanın otel çalışanları ile yapılması nedeniyle 
çalışma kapsamı dışında tutulmuştur. 

Güven kavramıyla ilişkilendirilebilecek 
önemli kavramlardan biri de iş tatmini kavramıdır. 
En basit şekliyle işinden hoşlanması şeklinde 
açıklanabilecek iş tatminini (Fritzsche ve Parrish, 
2005:180)Locke (1976:1300) işgöreninin işini ve 
işte yaşadıklarını değerlendirmesi sonucunda 
algıladığı olumlu duygusal durum” olarak 
tanımlamaktadır (Kuşluvan ve Kuşluvan, 2005). 
Cribbin (1972: 115) ise iş tatminini “kişinin 
çevresinden, kendisinden, yöneticisinden, 
çalışma arkadaşlarından ve bulunduğu örgütten 
elde etmeye çalıştığı rahatlatıcı bir duygudur” 
şeklinde tanımlamaktadır (Yazıcıoğlu, 2009).  
İşgören tatmini konusunda yapılan çalışmalar ve 
bu konudaki literatür incelendiğinde işgörenlerin 
tatminini etkileyebilecek bir çok değişkenin 
olduğunu ortaya çıkmaktadır (Yüksel, 2005; 
Kuşuvan ve Kuşluvan, 2005). Kuşluvan ve 
Kuşluvan tarafından (2005) otellerde yapılan 
yapılan çalışmada iş tatmini üzerinde etkili olan 
değişkenlerin sırasıyla seçici işe alma, terfi 
fırsatları, sosyal haklar, amirden ve çalışma 
arkadaşlarından sosyal destek, kaynak 
yetersizliği rol çatışması ve rol belirsizliği olduğu 
ortaya çıkmıştır.Ayrıca Yüksel (2005) iletişimle iş 
tatmini arasında doğrusal bir ilişki olduğunu 
belirlemiştir. 

Gerek örgütsel güven oluşturan ve 
etkileyen unsurlar gerekse iş tatminini etkileyen 
değişkenler arasında büyük benzerlikler 
bulunmaktadır. Hatta çalışma arkadaşları, 
örgütsel yapı ve yönetici hem iş tatmininin hem 
de güvenin oluşmasına etki eden temel 
faktörlerdir (Yazıcıoğlı, 2009). Yazıcıoğlu (2009) 
tarafından otel çalışanları üzerinde yapılan 
çalışmada kuruma güven ile iş tatmini arasında 
pozitif, işten ayrılma niyeti arasında negatif bir 
ilişki olduğu tespit edilmiştir.  

Türkiye’de güvensizlik duygusunun 
yaygınlığı, birçok araştırma (Ören, 2007; Karagül 
ve Masca, 2005; İslamoğlu ve diğ., 2007) 
tarafından ortaya konulmuştur.  Yapılan bir 
araştırmada katılımcıların %95,4’ü insanlarla 
ilişkilerinde dikkatli olmaları gerektiğini söylerken, 
yalnızca %4,6’sı insanlara güvenebileceğini 
belirtmişlerdir (Ören, 2007). İnsanlar arası güven 
duygusunun son derece düşük olduğu bir 
toplumun otel işletmelerinde çalışanların 
birbirlerine, yöneticilerine ve kurumlarına 
(otellerine) güvenlerinin hangi boyutlarda ele 
alınabileceğinin ve üç konudaki güven 
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duygusuna ilişkin faktörlerin işten duyulan 
memnuniyeti ne derecede etkilediğinin 
belirlenmesi, otel işletmelerindeki çalışanlar arası 
güvenin tesis edilmesi ve güven düzeyinin 
yükseltilmesi açısından anlamlı ve önemlidir. 
Ayrıca, çalışanların işlerinden duydukları 
memnuniyet düzeyini etkileyen güvene ilişkin 
faktörlerin bilinmesi, başta işgörenmotivasyonu 
olmak üzere otel yönetimi ile ilgili birçok konuda 
yöneticilere katkı sağlayabilecektir. 

Otelcilik sektörünü konu alan çeşitli 
güven çalışmaları bulunmakla birlikte 
(Asunakutlu, 2006), alan literatürde otel 
çalışanlarına yönelik güven konusunu mesai 
arkadaşlarına, yöneticilerine ve kurumlarına 
olmak üzere üç boyutta inceleyen ve bu 
boyutların iş tatminine etkisini irdeleyen bir 
çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu bakımdan, 
çalışmanın alan literatüre katkısı olacağı 
beklenmektedir. İşten duyulun memnuniyet 
düzeyini hangi güven faktörlerinin etkilediğinin 
tespit edilmeye çalışıldığı araştırmada, yanıtları 
aranan üç araştırma sorusu bulunmaktadır: 

1. Otel çalışanlarının işlerinden duydukları 

memnuniyet derecesini etkileyen mesai 

arkadaşlarına ilişkin güven faktörleri 

nelerdir? 

2. Otel çalışanlarının işlerinden duydukları 

memnuniyet derecesini etkileyen yöneticiye 

güven faktörleri nelerdir? 

3. Otel çalışanlarının işlerinden duydukları 

memnuniyet derecesini etkileyen kuruma 

(otele) güven faktörleri nelerdir? 

 

2. Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada veriler, literatüre dayalı olarak 
geliştirilen ve ön testi yapılan bir anket yoluyla 
toplanmıştır. Ankette demografik ve çalışılan 
otellerin özelliklerinin yanı sıra, çalışanların mesai 
arkadaşlarına, yöneticilerine ve kurumlarına olan 
güvenlerini ölçmeye çalışan üç ayrı ölçek 
bulunmaktadır. Çalışma arkadaşlarına güven 
ölçeğinde 30, yöneticiye güven ölçeğinde 40 ve 
kuruma (otele) güven ölçeğinde ise 32 madde 
bulunmaktadır. Her üç ölçeğin maddelerinin 
yazımında, bu alanda çalışan akademisyenlerin 
ve otel çalışanlarının görüşlerinden de 
yararlanılmış, böylece içerik geçerliliği 
sağlanmaya çalışılmıştır. 

Ön testi yapıldıktan sonra, nihai şeklini 
alan anketin uygulanabilmesi için Mersin, Adana, 
Hatay, Urfa ve Antep şehir merkezlerinde faaliyet 
gösteren dört ve beş yıldızlı otellerin yöneticileri 
ile görüşmelerde bulunulmuştur. Söz konusu 
şehirlerde araştırmanın yapılmasına izin veren 
dört adet dört yıldızlı ve altı adet beş yıldızlı 
toplam 10 otelde anketin uygulaması 

gerçekleştirilmiştir. Uygulama, kolayda örnekleme 
yöntemi ile 2009 yılı Ağustos-Ekim arasında yüz-
yüze ve bırak-topla teknikleri kullanılarak 
yürütülmüştür. Süre sonunda 306 adet 
kullanılabilir anket elde edilmiştir. Analizler 
betimsel istatistiklerin yanı sıra, faktör analizi ve 
regresyon analizi kullanılarak yapılmıştır. 

2.1. Ölçeklerin Geçerliliği ve Güvenilirliği 

Otel çalışanlarının mesai arkadaşlarına, 
yöneticilerine ve kurumlarına güvenlerinin 
belirlenmeye çalışıldığı üç ayrı ölçeğin maddeleri 
literatürden (İslamoğlu ve diğ., 2007; Willemyns 
ve diğ., 2000; Yılmaz 2005; Anderson 2005; Burt 
ve Knez 1995; Halis  ve diğ., 2007; Erdem ve 
diğ., 2007) yararlanılarak yazılmıştır.Maddeler 
yazılırken bu konuda yetkin olduğu düşünülen 
beş akademisyenin görüşünden de yararlanılarak 
içerik geçerliliği sağlanmaya çalışılmıştır. 
Ayrıca,ön test yapılarak ölçek maddelerinin 
anlaşılırlığı test edilmiş, test sonuçlarına göre 
soruların ve maddelerin anlaşılırlığını artırmak 
için gerekli düzeltmeler yapılmıştır.Ölçeklerin yapı 
geçerlilikleri tespitinde ise faktör analizinden 
yararlanılmıştır.  

Üç ölçeğe ilişkin Cronbach Alpha 
güvenirlik katsayıları tespit edilmiştir. 30 maddeli 
çalışma arkadaşlarına güven ölçeğinin iç tutarlılık 
katsayısı .946; 40 maddeli yöneticiye güven 
ölçeğinin .955 ve 32 maddeli kuruma güven 
ölçeğinin .946’dır. Bu değerler, her üç ölçeğin de 
yüksek derecede güvenilir olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

3. Bulgular 

Araştırmaya katılanların çeşitli demografik 
özellikleri şu şekilde özetlenebilir: Katılımcıların 
%57’si 30 yaşın altında olup; sektörde genelde 
gençlerin istihdam edildiği genel bilgisiyle 
örtüşmektedir. Araştırmaya katılanların 103’ü 
(%33,7) üniversite eğitimi, 133’ü (%43,5) ise 
turizm eğitimi almıştır. Bu bulgular, araştırma 
yapılan otellerde çalışanların neredeyse yarısının 
turizm eğitimi aldığını göstermektedir. 
Çalışanların yalnızca 50 kişisinin  (%16,3) 10 yılı 
aşkındır otelcilik sektöründe çalışıyor olduğu 
bulgusu, sektörün uzun süreli istihdam 
sağlamadığı inancı ile örtüşmektedir. 

Otel çalışanlarının çalışma 
arkadaşlarına, yöneticilerine ve otellerine güven 
düzeylerini belirlemeye çalışan ölçeklere faktör 
analizi uygulanmıştır. Çalışma arkadaşlarına 
duyulan güven ölçeği için yapılan faktör 
analizinde dört boyut elde edilmiştir. 19 
maddeden oluşan dört boyut, toplam varyansın 
% 64,730’unu açıklamıştır. İlk faktör, çalışanların 
birbirlerine karşı tutum ve davranışlarına ilişkin 
hususlardan oluştuğundan bu faktöre 
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“çalışanların birbirlerine karşı olumlu tutumları” 
adı verilmiştir. Bu faktörde yedi değişken 
bulunmakta ve toplam varyansın % 21’ini 
açıklamaktadır. İkinci faktör “çalışanların işe 
yönelik tutumları” adını almış ve beş değişkenden 
oluşmuştur. Bu faktör toplam varyansın % 17’sini 
açıklamaktadır. Üçüncü faktör “çalışanların 
olumlu kişilik özellikleri” olarak adlandırılmıştır. 
Bu faktörde dört değişken bulunmakta ve toplam 
varyansın % 15’ini açıklamaktadır. Son olarak ise 
dördüncü faktör “çalışanların olumsuz yönleri” 
olarak adlandırılmıştır. Bu faktör toplam 
varyansın % 12’sini açıklamakta ve üç 
değişkenden oluşmaktadır.  

Yöneticiye güven ölçeğine uygulanan 
faktör analizi, 28 maddeden oluşan beş faktörlü 
bir yapı üretmiştir. Beş faktör, toplam varyansın 
% 63,320’sini açıklamıştır. İlk faktör, yöneticinin 
saygınlığı ve işinin ehli olmasıyla ilgili 
maddelerden oluştuğundan bu faktöre 
“yöneticinin saygınlığı ve yetkinliği” adı verilmiştir. 
Bu faktörde yedi değişken bulunmakta ve toplam 
varyansın %15’ini açıklamaktadır. İkinci faktör 
“yöneticinin liderlik özellikleri” adını almış ve altı 
değişkenden oluşmuştur. Bu faktör toplam 
varyansın %14’ünü açıklamaktadır. Üçüncü 
faktör “yöneticinin çalışanlarla olumlu ilişkisi” 
olarak adlandırılmıştır. Bu faktörde altı değişken 
bulunmakta ve toplam varyansın % 13’ünü 
açıklamaktadır. Dördüncü faktör “yöneticinin 
adalet anlayışı” olarak adlandırılmıştır. Bu faktör 
toplam varyansın %11’ini açıklamakta ve dört 
maddeden oluşmaktadır. Son olarak ise beşinci 
faktör “yöneticinin olumsuz özellikleri” olarak 
adlandırılmıştır. Bu faktörde beş değişken 
bulunmakta ve toplam varyansın %10’unu 
açıklamaktadır.  

Kurumsal (otele) güven ölçeğine 
uygulanan faktör analizi sonucunda, dört faktörlü 
bir yapı elde edilmiştir. 16 maddeden oluşan dört 
faktör, toplam varyansın %65,132’sini 
açıklamıştır. Birinci faktördeki maddeler çalışanın 
kariyeri ile ilgili olduğu için bu faktöre “kariyer 
konuları” adı verilmiştir. Bu faktörde sekiz madde 
bulunmakta ve toplam varyansın %27’sini 
açıklamaktadır.“Kurumsallaşma” adı verilen ikinci 
faktör dört maddeden oluşmaktadır. Bu faktör 
toplam varyansın % 16’sını açıklamaktadır. 
Üçüncü faktör “ücretlendirme ve yetki devri 

politikası” olarak adlandırılmıştır. Bu faktörde 2 
değişken bulunmakta ve toplam varyansın 
%11’ini açıklamaktadır.Dördüncü faktör “yasalara 
uyum” olarak adlandırılmıştır. Bu faktör toplam 
varyansın %11’ini açıklamakta ve 2 maddeden 
oluşmaktadır.  

Araştırmaya katılan otel çalışanları, 
işlerinden duydukları memnuniyet dereceleri de 
sorulmuştur. Katılımcıların dörtte bir dolayı, 
işlerinden oldukça memnundur. %45’e yakını ise 
“memnun” olduğunu ifade etmiştir. Kısmen 
memnun olanların oranı ise beşte bir 
dolayındadır. Bu veriler, resmi işsizliğin %12-13 
ve gerçek işsizliğin resmi rakamlardan çok daha 
yüksek olduğu bir ülkede, kişiler açısından bir iş 
sahibi olabilmenin ne derecede önemli olduğu ve 
bir işte çalışıyor olmanın bile işten memnun 
olmak için yeterli bir sebep olabildiğinin bir 
göstergesi olarak düşünülebilir. Yapılan 
görüşmelerde, bu durum dile getirilen bir husus 
olmuştur. 

Araştırma sorularının yanıtları verilirken 
kademeli (aşamalı) regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. Bunun nedeni, çalışanların mesai 
arkadaşları, yöneticileri ve kurumlarına 
duydukları güvene ilişkin çok sayıdaki faktörler 
içerisinden bağımlı değişkeni, başka bir ifade ile 
işgörenlerin işlerinden duydukları memnuniyet 
düzeyini en iyi açıklayan en fazla faktör sayısını 
tespit edebilmektir.  

Tablo 1, otel çalışanlarının mesai 
arkadaşlarına güven algısının işten duydukları 
memnuniyet derecesine etkisine ilişkin regresyon 
analizi sonucunu göstermektedir.  Analiz 
sonuçlarına göre; oluşturulan model anlamlıdır 
(F:41,440, p<0,0001). Analize çalışanların 
işlerinden memnuniyet derecesi bağımlı; mesai 
arkadaşlarına güven faktörleri de bağımsız 
değişkenler (çalışanların birbirlerine karşı olumlu 
tutumları, çalışanların işe yönelik tutumları, 
çalışanların olumlu kişilik özellikleri ve 
çalışanların olumsuz yönleri) olarak alınmıştır. 
Elde edilen model, otel çalışanlarının işlerinden 
duydukları memnuniyet derecesindeki değişimin 
%14,5’ini açıklayabilmektedir. Analizde; 
çalışanların işe yönelik tutumları, çalışanların 
olumlu kişilik özellikleri ve çalışanların olumsuz 
yönleri model dışı kalmıştır. 
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Tablo 1. İşten Duyulan Memnuniyet Derecesine Mesai Arkadaşlarına Güvenin Etkisi 

 
Standardize 
edilmemiş 
katsayılar 

Standardize 
edilmiş 

katsayılar 

t-
değeri 

Anlam 
düzeyi 

 B Std. Hata Beta   

(Sabit) 3,060 ,287  10,656 ,000 

Çalışanların birbirlerine karşı olumlu 
tutumları 

,478 ,074 ,385 6,437 ,000 

Bağımlı değişken: İşten duyulan memnuniyet: R: 0,385; R
2
:0,148; Düzeltilmiş R

2
: 0,145; D-W: 1,771; Model için F(1;238): 

41,440, p<0.0001. Model dışı değişkenler: çalışanların işe yönelik tutumları, çalışanların olumlu kişilik özellikleri ve çalışanların 
olumsuz yönleri 

İkinci araştırma sorusunu yanıtlayabilmek için 
yapılan regresyon analizinde; çalışanların 
işlerinden memnuniyet derecesi yine bağımlı 
değişken; yöneticiye güven faktörleri de 
(yöneticinin saygınlığı ve yetkinliği, yöneticinin 
liderlik özellikleri, yöneticinin çalışanlarla olumlu 
ilişkisi, yöneticinin adalet anlayışı ve yöneticinin 
olumsuz özellikleri) bağımsız değişkenlerolarak 
alınmıştır. Tablo 2, regresyon analizi sonucunu 
göstermektedir. Buna göre; otel işletmelerinde 

çalışanların işlerinden memnuniyet düzeyini 
tahmin etmede, yöneticiye güven faktörlerinden 
iki tanesi kullanılabilecek düzeydedir. İkinci 
model, iş tatminini %19,4 oranında 
açıklayabilmektedir. İkinci model dikkate 
alındığında, yöneticinin saygınlığı ve yetkinliği ile 
liderlik özelliklerinin çalışanların iş tatminlerini 
anlamlı şekilde etkilediği anlaşılmaktadır. 

  

 

Tablo 2. İşten Duyulan Memnuniyet Derecesine Yöneticiye Güvenin Etkisi 

M 

Standardize 
edilmemiş 
katsayılar 

St. edilmiş 
katsayılar 

t-değeri 
Anlam 
düzeyi 

Çoklu bağlantı 
istatistikleri 

B 
Std. 
Hata 

Beta Tolerans VIF 

1 

(Sabit) 2,868 ,285  10,069 ,000   

Yöneticinin Saygınlığı ve 
Yetkinliği 

,523 ,073 ,422 7,175 ,000 1,000 1,000 

2 

(Sabit) 2,741 ,286  9,596 ,000   

Yöneticinin Saygınlığı ve 
Yetkinliği 

,322 ,105 ,259 3,057 ,002 ,468 2,136 

Yöneticinin Liderlik 
Özellikleri 

,248 ,094 ,223 2,622 ,009 ,468 2,136 

Bağımlı değişken: İşten duyulan memnuniyet: D-W: 1,955 
1.Model için R: 0,422; R

2
:0,178; Düzeltilmiş R

2
: 0,174; Model için F(1:238): 51,480, p< 0.0001 

1.Modelde hariç tutulan değişkenler: yöneticinin liderlik özellikleri, yöneticinin çalışanlarla olumlu ilişkisi, 
yöneticinin adalet anlayışı ve yöneticinin olumsuz özellikleri 
2.Model için R: 0,448; R

2
:0,201; Düzeltilmiş R

2
: 0,194; Model için F(2:237): 29,813, p< 0.0001 

2.Modelde hariç tutulan değişkenler:  yöneticinin çalışanlarla olumlu ilişkisi, yöneticinin adalet anlayışı ve  
yöneticinin olumsuz özellikleri 

  
Üçüncü araştırma sorusu, kurumsal güvenin iş 
tatminine etkisine ilişkindir. Bu amaçla, kurumsal 
güven faktörleri (kariyer konuları, kurumsallaşma, 
ücretlendirme ve yetki devri politikası, yasalara 
uyum) bağımsız değişkenler olarak alınmış ve 
regresyon analizi yinelenmiştir. Tablo 3, 
regresyon analizi sonuçlarını göstermektedir. 
Regresyon analizi, çalışanların iş tatminini tahmin 
etmede kullanılabilecek iki model üretmiştir. 

Birinci model iş tatminini %21 oranında 
açıklamaktadır. İkinci model, iş tatminini %23,1 
oranında açıklayabilmektedir. Bu model dikkate 
alındığında otelde çalışanlara sağlanan kariyer 
olanakları ile otelin kurumsallaşma düzeyi, 
işgörenlerin iş tatminlerini etkileyen iki faktördür.  
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Tablo 3. İşten Duyulan Memnuniyet Derecesine Kuruma Güvenin Etkisi 

M 

Standardize 
edilmemiş 
katsayılar 

St. edilmiş 
katsayılar 

t-değeri 
Anlam 
düzeyi 

Çoklu bağlantı 
istatistikleri 

B 
Std. 
Hata 

Beta Tolerans VIF 

1 Sabit 2,894 ,254  11,394 ,000   

Kariyer konuları ,543 ,068 ,459 7,981 ,000 1,000 1,000 

2 Sabit 2,646 ,265  9,998 ,000   

Kariyer konuları ,369 ,090 ,312 4,090 ,000 ,551 1,814 

Kurumsallaşma ,239 ,083 ,220 2,874 ,004 ,551 1,814 

Bağımlı değişken: İşten duyulan memnuniyet: D-W: 1,952 
1.Model için R: 0,459; R

2
:0,211; Düzeltilmiş R

2
: 0,208; Model için F(1:238): 63,693, p< 0.0001 

1.Modelde hariç tutulan değişkenler: kurumsallaşma, ücretlendirme ve yetki devri politikası, yasalara uyum 
2.Model için R: 0,488; R

2
:0,238; Düzeltilmiş R

2
: 0,231; Model için F(2:237): 36,949, p< 0.0001 

2.Modelde hariç tutulan değişkenler: ücretlendirme ve yetki devri politikası, yasalara uyum  

 
4. Sonuç ve Öneriler 

Otel çalışanlarının mesai arkadaşlarına güven 
algısının iş tatminlerine etkisi dikkate alındığında, 
çalışanların birbirlerine karşı olumlu tutumlarının 
işlerinden duydukları memnuniyet derecesini 
önemli ölçüde belirlediği anlaşılmaktadır.Bu bulgu 
Kuşluvan ve Kuşluvan’ın (2005) çalışma 
arkadaşlarından sosyal desteğin iş tatminini 
etkileyen değişkenlerden birisi olduğu bulgusuyla 
da örtüşmektedir. Bu nedenle, işten tatmininin 
yükseltilmesi amaçlanıyorsa, çalışanlar arası 
olumlu tutumu iyileştirecek önlemlerin 
alınmasında fayda vardır.Bu önlem genel 
anlamda çalışan her bireyin benimseyeceği ortak 
bir kültür yaratmak ve ortak faaliyetlerle bireylerin 
birbirlerini tanımalarını sağlanmak şeklinde 
olabilir. Çünkü araştırmalar (Kramer, 1999; 
Brewer, 1996) aynı gruba mensup bireylerin 
birbirlerine diğer gruplara mensup bireylere 
kıyasla daha çok ve kolay güvendiklerini ortaya 
koymaktadır. Diğer taraftan gruplar büyüdükçe 
grup üyeleri birbirlerine güvenmede 
zorlanmaktadır (Fukuyama, 1995). Bu durumun 
en önemli nedenlerinden birisi küçük gruplarda 
grup üyeleri birbirlerini büyük gruplara kıyasla 
daha iyi tanımalarıdır (Brewer, 1996). Bu 
durumda kişiler arası iletişime ve ilişkilere 
bağlıdır. Bu konuda Burt (2001), kişiler arası 
ilişkilerin zayıf olmasının güvensizliği, kişilerarası 
ilişkilerin güçlü olmasının ise güveni artırdığını 
söylemektedir. Dolayısıyla çalışanların kendi 
aralarındaki iletişimini artıracak,  birbirlerini daha 
iyi tanımalarını sağlayacak işletmeler tarafından 
alınacak her türlü tedbir, teşvik ve destek 
çalışanların birbirlerine güvenini ve dolayısıyla da 
iş tatminlerini artıracaktır. Bu durum beraberinde 
işletmenin daha verimli çalışmasına neden 
olabilir. 

Yöneticiye güven bakımından yöneticinin 
saygınlığı ve yetkinliği ile liderlik özelliklerinin 
çalışanların iş tatminlerini anlamlı şekilde 

etkilediği anlaşılmaktadır. Bu iki değişkenden ilki, 
yani yöneticinin saygınlığı ve yetkinliği liderlik 
özelliğine göre daha fazla etkilidir.Bu faktörler 
aynı zamanda lidere güveni belirleyen en etkili 
faktörlerdir. Bu bağlamda bu faktörlerin iş tatmini 
üzerinde de en çok etkili olan faktör olması 
anlaşılır bir durumdur.  

Liderin saygınlığı daha çok kişilik 
özelliklerinin bir ürünü, yetkinlik ise bilgi birikimi 
ve beceriyle ilgili olarak düşünülebilir. İşletmelerin 
saygın ve yetkin yöneticileri işe almalarının 
çalışanların yöneticiye güvenlerini ve iş 
tatminlerini artıracağı söylenebilir.Çünkü lidere 
güven ile iş tatmini arasında olumlu bir ilişki, buna 
karşılık işi bırakma isteği arasında ise olumsuz 
bir ilişki vardır (Dirks ve Ferin, 2002). 

İkinci modele göre yöneticinin 
çalışanlarla olumlu ilişkisi, yöneticinin adalet 
anlayışı ve yöneticinin olumsuz özellikleri model 
dışı kalmışlardır. Yani bu değişkenler, 
çalışanların iş memnuniyetlerini belirlemede 
önemli değişkenler değildir. 

Kurumsal güven bakımından otelde 
çalışanlara sağlanan kariyer olanakları ile otelin 
kurumsallaşma düzeyi, işgörenlerin iş tatminlerini 
etkileyen iki faktördür. Dolayısıyla, işgörenlerin iş 
tatmini yükseltilmek isteniyorsa, bu iki değişkene 
önem verilmesi gereği ortadadır. Türkiye gibi 
işsizliğin yoğun olduğu bir ülkede çalışanların 
kariyer olanakları olan işletmelerde iş 
tatminlerinin daha yüksek olması anlaşılır bir 
durumdur. Kurumsallaşma konusunda da aynı 
şeyi söylemek mümkündür. Çünkü otelcilik 
sektörüyle ilgili en önemli şikayetlerden bir tanesi 
özellikle patron otellerinde kurumsallaşmanın 
olmamasıdır. Kaldı ki Türkiye de büyük 
holdinglerde bile kurumsallaşma sorunu 
yaşandığı bilinmektedir. 
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İkinci modelde; ücretlendirme ve yetki 
devri politikası ile yasalara uyum faktörleri model 
dışı kalmışlardır. Yani bu iki değişkenin iş 
tatminini açıklamada belirleyici değişken değildir. 
Burada ücretlendirmenin ve yasalara uyum 
faktörlerinin memnuniyet üzerinde çok etkili 
olmamasının nedeni işsizliğe bağlanabilir. Çünkü 
Türkiye de asgari ücretin altında ve sigortasız ve 
çok sayıda çalışanın olduğu konuyla ilgili herkes 
tarafından bilinmektedir. 

Sonuç olarak her üç boyutta da güven 
üzerinde en çok etkili olan faktörlerin çalışanların 
iş tatmini üzerinde de etkili olduğu görülmektedir. 
Bu nedenle çalışma iş tatmini üzerinde güven 
faktörlerini tespit etmenin yanında örgütsel güven 
ile iş tatmini arasında literatürde var olan 
(Yazıcıoğlu, 2009; Kuşluvan ve Kuşluvan, 2005; 
Dirks ve Ferin, 2002)ilişkiyi de teyit etmektedir. 

Sınırlamalar 

Araştırmanın en önemli sınırlaması, belli bir 
bölgede faaliyet gösteren ve izin alınabilen dört 
ve beş yıldızlı otel çalışanları üzerinde kolayda 
örnekleme ile gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla, 
araştırmanın bulguları kendi örneklemiyle sınırlı 
olup; genelleme için yeni araştırmalara ihtiyaç 
duyulmaktadır. Ayrıca,zaman ve maddi kısıtlar da 
söz konusudur. Diğer taraftan, toplanan verilerin 
güvenirlik ve geçerliliği, araştırmada kullanılan 
ölçeklerin özellikleri ile de sınırlıdır. 
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