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Abstract 
The main purpose of this research is to contribute to the literature on tourism 

and organizational behavioral psychology by examining the impact of cultural 

values of hotel employees on organizational culture.  The research population is 

employees except for managers in 5 star hotels operating all year in Istanbul, 

Ankara, Izmir and Antalya. Frequency distributions, factor analysis and simple 

linear regression analysis were used for the analysis of data from 481 

participants via questionnaire. As a result of simple linear regression analysis, it 

has been found that cultural values significantly affect organizational culture. 

This finding is the main theoretical outcome of this research. This result 

supports the theory. Because organizational culture is influenced by cultural 

values. However, the fact that this research is one of the leading researches in 

this area, prevents the interpretation of this effect. Therefore, research to be 

done in the future on this subject will contribute to see the whole picture. 

 

 

Otel Çalışanlarının Kültürel Değerlerinin Örgüt Kültürüne Etkisi* 

Anahtar Kelimeler 
Otel çalışanları, 

Konaklama 
işletmeleri, 

Kültürel değerler, 
Örgüt kültürü, 

Örgütsel davranış 
psikolojisi. 

Özet 
Bu araştırmanın temel amacı, otel çalışanlarının kültürel değerlerinin çalıştıkları 

örgütün kültürü üzerindeki etkisini inceleyerek, turizm ve örgütsel davranış 

psikolojisi yazınına katkıda bulunmaktır. Araştırmanın evreni; İstanbul, Ankara, 

İzmir ve Antalya’da tüm yıl faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerde yönetici 

pozisyonu dışındaki çalışanlardır. Anket yoluyla 481 katılımcıdan elde edilen 

verilerin analizi için frekans dağılımları, faktör analizi ve basit doğrusal 

regresyon analizi kullanılmıştır. Basit doğrusal regresyon analizi sonucunda, 

kültürel değerlerin örgüt kültürünü anlamlı şekilde etkilediği tespit edilmiştir. 

Bu bulgu, bu tez çalışmasının temel kuramsal çıktısıdır. Nitekim örgüt 

kültürünün kültürel değerlerden etkilenen bir faktör olması, bu sonucun teoriyle 

örtüştüğünü göstermektedir. Ancak, bu araştırmanın bu yönde öncü 

araştırmalardan biri olması, söz konusu etkiye dönük sağlıklı yorumların 

yapılmasını engellemektedir. Dolayısıyla, ileride konuyla ilgili araştırmalar 

yapılması, resmin bütününü görmek açısından fayda sağlayacaktır. 
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1. Giriş 

Örgütsel davranış psikolojisi alanında yapılmış araştırmalar, bir örgütün sahip 
olduğu kültürün, çalışanların davranışlarını bir şekilde etkilediğini göstermektedir. 
Ancak bir örgütün kültürünü de etkileyen başka değişkenler söz konusudur. Bu 
değişkenlerden biri ise, kültürel değerlerdir. Nitekim ilgili yazın incelendiğinde, 
bireyin sahip olduğu kültürel değerlerin, birçok davranışı etkilediği gibi, örgüt 
kültürünü de etkilemesi muhtemel önemli bir faktör olduğu anlaşılmaktadır. Ancak 
özellikle turizm yazınında söz konusu neden-sonuç ilişkisini incelemiş ampirik 
araştırma sayısının sınırlı olması, böyle bir araştırmanın yapılması ihtiyacını 
ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla bu araştırmada otel çalışanlarının kültürel 
değerlerinin çalıştıkları örgütün kültürünü etkileyip etkilemediği incelenerek, 
genelde turizm ve davranış psikolojisi, özelde ise örgütsel davranış psikolojisi 
yazınına katkı sunmak amaçlanmaktadır. 

2. Kuramsal Çerçeve 

2.1. Kültürel Değerler Kavramı Ve Boyutları 

Kültürle ilgili yazın incelendiğinde, kültüre ilişkin değişik bakış açılarıyla 
tanımların yapıldığı anlaşılmaktadır. Bunun en önemli sebeplerinden biri, söz 
konusu kavramın, araştırmacının amacına bağlı olarak sürekli değişmesidir 
(Gümüş, 2009: 3). Ayrıca kültürel faktörleri diğer makro düzeydeki etkilerden 
kesin bir biçimde ayırt etmenin zorluğu, kültür ile ilgili etkin bir tanımda 
bulunmayı zorlaştırmaktadır (Soares, Farhangmehr ve Shoham, 2007: 277). 
Nitekim Kroeber ve Kluckhohn 1952 yılında 164’ten fazla kültür tanımı tespit 
etmiştir (Leidner ve Kayworth, 2006: 359). Bu durum ise tek bir kültür tanımının 
oluşmasını engellemektedir. Leidner ve Kayworth (2006: 359), Ali ve Brooks 
(2008: 2) gibi araştırmacılar da, kültürle ilgili yapılan bir araştırma sürecindeki ilk 
sorunun, kültürün tanımlanması olduğunu belirtmektedir. 

Araştırmacılar tarafından, kültüre ilişkin üzerinde görüş birliğine varılmış bir 
tanımdan söz etmek mümkün olmasa da, günümüzde kültürle ilgili yapılan 
çalışmalarda en yaygın biçimde kullanılan tanım Hofstede’e (1980: 225) aittir. Bu 
tanıma göre kültür, “bir grup insanı diğerlerinden ayıran kolektif zihinsel 
programlamadır”. Bu tanımdan hareketle, bireysel düzeyde zihinsel programlara 
ilişkin kaynakların, kişinin yetiştiği ve yaşam deneyimlerini elde ettiği sosyal 
çevreler olduğu söylenebilir. Hofstede'e (1984: 82) göre kültür, insan aklının 
derinliklerinde yer alan bilgilerden kaynaklanır. Bu bilgilerin edinilme zamanı da, 
bireyin öğrenme ve özümseme eğiliminin daha yüksek olduğu ilk çocukluk 
yıllarıdır (Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010: 4). Söz konusu zihinsel 
programlama bireyin ailesinde başlamakta, okulda, arkadaş çevresinde, iş 
yaşamında ve içinde yaşanılan toplumda devam etmektedir. Böylece kültür, çeşitli 
süreçlerden geçerek bireyin sosyal ortamla etkileşimi sonucunda edinilmektedir 
(Barutçugil, 2011: 14). Hofstede, Hofstedeve Minkov (2010: 6) bu durumu, “kültür, 
sosyal oyunun yazılı olmayan kurallarının ürünüdür” ifadesiyle özetlemektedir. 
Birçok kültürde, hümanist düşüncelere sahip kişiler “sonuçta, tüm insanlar aynıdır” 
türünden evrensel söylemlerde bulunsa da, kolektif zihinsel programlamalar 
bireyleri istenen yönlerde değiştirir ve kültürel anlamda farklılaştırır (Barutçugil, 
2011: 17). Kitchin (2010) kültürler arasında belirgin bir şekilde belirlenmiş bu 



Journal of Current Researches on Business and Economics, 2017, 7 (2), 229-256.  231 
 

farklılıkların, toplumların temel kültür özellikleri haline geldiğini belirtmektedir 
(Dörtyol, 2012: 8). 

Hofstede, Hofstede ve Minkov (2010: 8), kültürün çekirdeğini değerlerin 
oluşturduğunu belirtmektedir. Kültürün en temel dışavurumu olarak kabul edilen 
ve çocukların bilinçsiz bir şekilde sosyalleşme süreci kapsamında öğrendiği 
değerler, belirli ilişki durumlarını diğerlerine tercih etme yönündeki geniş 
eğilimlerdir (Reimann, Lünemann ve Chase, 2008: 3). Bireylerin değer öncelikleri, 
içinde yaşanılan toplumun kültürünün ürünü olarak değerlendirilmektedir 
(Meglino ve Ravlin, 1998: 352). Dolayısıyla bireylerin temel değerleri hakkında 
bilgi sahibi olmak, toplumun temel kültürel özelliklerinin de öğrenilmesini sağlar 
(Turan, Durceylan ve Şişman, 2005: 182-183). Bu sebeple kültür konusuyla 
ilgilenirken üzerinde durulması gereken husus, bireyin temel değerleri olmalıdır 
(Barutçugil, 2011: 33). 

Kültür boyutlarını değerler temelinde incelemiş en kapsamlı çalışma, Hofstede 
(1980) tarafından yapılmıştır (Seymen, 2008). Öyle ki Hofstede’in geliştirdiği 
boyutlar, kültürü değerler temelinde ele alan araştırmalarda en çok kullanılan ve 
kabul gören, temel kültür boyutları olarak görülmektedir (Posthuma, 2009: 511; 
Gunkel, Schlaegel, Rossteutscher ve Wolff, 2015: 397; Hauff, Richter ve Tressin, 
2015: 713). Bu araştırma da, Hofstede’in kültürel değer boyutlarını temel 
alınmaktadır. 

Hofstede (1980), toplumların kültürel değerlerini incelemek üzere, IBM’in 
(International Business Machines) 76 ülkedeki şirketlerinin çalışanlarının değer 
öncelikleri üzerine araştırma yapmıştır. Söz konusu araştırmanın ardından, “güç 
mesafesi”, “bireycilik-çoğulculuk”, “erillik-dişillik”, “belirsizlikten kaçınma” olmak 
üzere, dört boyut tespit edilmiştir. Daha sonra Hofstede ve Bond tarafından (1988) 
yapılmış olan sonraki bir araştırmanın ardından, “uzun dönem odaklılık-kısa 
dönem odaklılık” boyutu ilk dört boyuta eklenmiştir (Bearden, Money ve Nevins, 
2006: 196). Hofstede (2001), bu boyutların odak noktalarını şu şekilde 
açıklamaktadır: 

 Güç mesafesi; insani eşitsizlik kavramına odaklanmaktadır. 

 Bireycilik-çoğulculuk; bireylerin temel gruplar ile bütünleşmesine 
odaklanmaktadır. 

 Erillik-dişillik; erkek ve kadın arasındaki duygusal rollerin dağıtımına 
odaklanmaktadır. 

 Belirsizlikten kaçınma; geleceğin belirsizliğine yönelik toplumda var olan 
gerilim düzeyine odaklanmaktadır. 

 Uzun dönem odaklılık-kısa dönem odaklılık; bireylerin çabalarında geleceği 
mi şimdiyi mi düşündüğüne odaklanmaktadır. 

2.2. Örgüt Kültürü Kavramı ve Boyutları 

Örgüt kültürünün farklı disiplinler ile ilgilenen araştırmacılar tarafından 
çalışılması, söz konusu kavrama ilişkin farklı tanımlamaların yapılmasına neden 
olmuştur (Durğun, 2006: 114). Çünkü her disiplin, kavramı kendi bakış açısına 
göre yorumlamış, dolayısıyla ortak bir tanım geliştirmek güçleşmiştir (Salama ve 
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Easterby-Smith, 1994: 21-22). Lewis’e (1998) göre de, örgüt kültürünün birçok 
davranış disiplininin sentezinden oluşan bir alan olması, söz konusu kavrama 
ilişkin evrensel bir tanım yapılmasını zorlaştırmaktadır (Köse, 2014: 7). Öyle ki 
daha 1989 yılında Ott’un çalışması sonucunda, örgüt kültürünü tanımlamak için 
70’in üzerinde farklı kelime ya da cümle kullanıldığı tespit edilmiştir (Škerlavaj, 
Song ve Lee, 2010: 6391). Bu sayının günümüzde artmış olması muhtemeldir. 

Wiener (1988: 534) örgüt kültürü üzerine çalışan çoğu araştırmacının, paylaşılan 
değerlerin kültür tanımlamasında kilit faktör olduğu konusunda hemfikir 
olduğunu belirtmektedir. Nitekim örgüt kültürünün ana çekirdeği, örgüt üyelerinin 
ortak bir şekilde paylaştığı ve örgüt içi davranışlarının bu temel üzerinde 
oturtulduğu değerlerden oluşmaktadır (Zahedipour ve Haghighi, 2015: 118). 
Ayrıca, araştırmacıların örgüt kültürünün değerler, varsayımlar ve beklentilerden 
oluştuğu yönünde hemfikir olduğu görülmektedir (Schein, 2004: 21). Örgüt 
kültürüyle ilgili yapılan farklı tanımlar incelendiğinde de, nerdeyse tüm tanımlarda 
“değer”, “varsayım” ya da “beklenti” kavramlarının geçtiği görülmektedir. Buna ek 
olarak, O’Reilly ve Chatman (1996: 160), Schein (1996: 231), Goffee ve Jones 
(2002: 28), Lapina, Kairisa ve Aramina (2015: 771) gibi daha birçok araştırmacı, 
örgüt kültürünün, örgütü bir arada tutan sosyal bir tutkal görevi gördüğü 
konusunda hemfikirdir. Dolayısıyla örgüt kültürünü “örgütü bir arada tutan ve 
örgüt üyelerine yardımcı olan paylaşılan değerler dizisi” şeklinde tanımlamak 
mümkündür. 

Ogbonna ve Harris (2000: 766-788), farklı örgüt kültürü sınıflandırmalarını inceledikleri 

araştırma sonucunda, Desphande, Farley ve Webster’in (1993: 23-37) değerler temelinde ge-

liştirdiği örgüt kültürü türlerinin (klan, hiyerarşi, adokrasi, pazar) günümüz örgüt teorilerine 

uygun olduğuna karar vermişlerdir. Örgüt yöneticileriyle yapılan görüşmelerin, 
Deshpande, Farley ve Webster’in (1993) geliştirdiği örgüt kültürünün hem 
uygulayıcıların görüşleriyle hem de günümüz teorileriyle uyumlu olduğunu 
göstermesi, bu sonucu ortaya çıkarmıştır (Ogbonna ve Harris, 2000: 773). Ayrıca 

Campbell ve Freeman (1991) ve Quinn’in (1988) çalışmaları üzerine Deshpande, 
Farley ve Webster (1993) tarafından geliştirilmiş örgüt kültürünün ölçümü, diğer 
ölçümlere kıyasla, daha yalın, uygulanması ve samimi bir şekilde yanıtlanması 
daha kolaydır (Ogbonna ve Harris, 2000: 773). Dolayısıyla, söz konusu ölçüm hem 
teorik hem de pratik açıdan uygundur. Nitekim Deshpande, Farley ve Webster 
(1993: 26) de, geliştirmiş oldukları örgüt kültürü türlerinin alternatif teorilerin 
çoğuyla ve Williamson (1975), Mintzberg (1979), Ouchi (1980) gibi 
araştırmacıların kullandığı terimlerle uyumlu olduğunu belirtmektedir. Ogbonna 
ve Harris (2000: 772-773), Deshpande vd.’nin (1993) geliştirdiği örgüt kültürü 
türlerini, gerek uygulayıcılar için gerekse teorik açıdan daha uygun olduğu 
düşünüldüğünden, “bürokratik”, “rekabetçi”, “toplumcu” ve “yenilikçi” olarak 
yeniden isimlendirmiştir. Bu araştırmada da günümüz örgüt kültürü teorileriyle uyum 

sağladığı ifade edilen “bürokratik”, “rekabetçi”, “toplumcu” ve “yenilikçi” örgüt kültürü türleri 

incelenmiştir. Söz konusu örgüt kültürü türlerini şu şekilde açıklamak mümkündür: 

 Bürokratik kültür; disiplinin öncelikli unsur olduğu ve çalışanların örgütün 
esas unsuru olarak pek önemsenmeyip daha çok bir araç olarak görüldüğü 
örgüt kültürü şeklidir (Güler, 2005: 28-29; Ergün, 2007: 268; Erdem, 
Adıgüzel ve Kaya, 2010: 80; Zahedipour ve Haghighi, 2015: 120). 
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 Rekabetçi kültür; iç ilişkiler yerine dış çevreye (tedarikçiler, müşteriler, 
birlikler ve yönetmelikler gibi) odaklanılan (Cameron ve Quinn, 2006: 40); 
çalışanların, çıktılara yaptıkları katkılara göre değerlendirildiği (Erdem, 
Adıgüzel ve Kaya, 2010: 80; Ergün, 2007: 269); insanların rakip ve amaç odaklı 

olduğu (Tütüncü ve Akgündüz, 2012: 62) örgüt kültürü şeklidir. 

 Toplumcu kültür; çalışanların kararlara katılım konusunda cesaretlendirildiği ve bir aile 

ortamının söz konusu olduğu örgüt kültürü şeklidir (Hooijberg ve Petrock, 1993: 
30; Vilkinas ve Cartan, 2006: 507; Tütüncü ve Akgündüz, 2012: 62). 

 Yenilikçi kültür; ; yaratıcılık, girişimcilik ve risk almayı ön plana çıkaran 
(Cameron ve Freeman, 1991: 27; Deshpande, Farley ve Webster, 1993: 26; 
Cameron ve Quinn, 2006: 45); çalışanları güçlendirmeyi ve kararlara 
katılımı teşvik eden (Valencia, Jimenez ve Valle, 2016: 33) örgüt kültürü 
şeklidir. 

2.3. Kültürel Değerler ile Örgüt Kültürü Arasındaki İlişki 

Toplumların sahip olduğu kültür gibi, örgütlerin de bir kültürü bulunmaktadır. Bir 
örgüt ortamında birlikte olan insanlar, her şeyden önce içinden geldikleri geniş 
toplumun birer üyesidir. Dolayısıyla bu insanlar, toplumdan örgüte gelirken 
ailesinden ve sosyal çevresinden edindiği bazı kültürel değerleri de beraberlerinde 
getirirler (Diker, 2014: 160). Nitekim örgütler, toplumun kültürel değerlerine göre 
kendi kültürünü şekillendirir (Sargut, 2015: 97). Öyle ki, örgüt kültürü toplumsal 
kültürün alt kültürü olarak görülür (Vural ve Coşkun, 2007: 8). Berberoğlu (1990: 
156), Apulgan (1996: 73), Aydınlı (2003: 81-82), Şişman (2007: 104) gibi 
araştırmacılar da örgüt kültürlerinin toplumun kültürel değerlerinden etkilenerek 
oluşturulduğunu belirtmektedir. Dolayısıyla, kültürel değerler ile örgüt kültürü 
arasında muhtemel bir ilişkinin bulunduğunu söylemek mümkündür. Bunun için 
öncelikle söz konusu değişkenler arasındaki muhtemel ilişkiyi incelemiş araştırma 
ya da araştırmalar olup olmadığına bakılmıştır. Böylece, ilgili araştırmaların 
sınırlılıklarından yola çıkarak, yapılacak araştırmaya yön verilmesi amaçlanmıştır. 

Kültürel değerler ile örgüt kültürü arasındaki muhtemel ilişki ile ilgili Türkçe yazın 
taraması “DergiPark Akademik” veri tabanında ve “Google Akademik” arama 
motorunda; İngilizce yazın taraması ise, “Taylor & Francis, Wiley Interscience, 
EbscoHOST, Science Direct, JSTOR, Sage Journals, Springer Link, ALSP Learned 
Journals, Oxford Journals Online” veri tabanlarında; 01.04.2015-01.07.2016 
tarihleri arasında tekrarlı aramalarla yapılmıştır. Söz konusu veri tabanlarında, 
Türkçe yazın taraması, “toplumsal kültür” ve “örgüt kültürü”, “ulusal kültür” ve 
“örgüt kültürü”, “kültürel değerler” ve “örgüt kültürü”, “erillik” ve “örgüt kültürü”, 
“güç mesafesi” ve “örgüt kültürü”, belirsizlikten kaçınma“ ve “örgüt kültürü”, 
“bireycilik” ve “örgüt kültürü”, “uzun dönem odaklılık” ve “örgüt kültürü” anahtar 
kelimeleri girilerek ve bu kelimelerin araştırmanın sadece “başlığında” aranması 
tercih edilerek yapılmıştır. Ayrıca Türkçe yazın taramasında, Türkiye’de ilki 2013 
yılında yapılmış olan üç Örgütsel Davranış Kongresi’ndeki tüm bildiriler 
incelenmiştir. İngilizce yazın taraması ise, ilgili veri tabanlarında “societal culture” 
and “organizational culture”, “national culture” and “organizational culture”, 
“cultural values” and “organizational culture”, “masculunity” and “organizational 
culture”, “power distance” and “organizational culture”, “uncertainty avoidance” 
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and “organizational culture”, “collectivism” and “organizational culture”, “long 
term orientation” and “organizational culture” anahtar kelimeleri girilerek ve bu 
kelimelerin araştırmanın sadece “başlığında” aranması tercih edilerek yapılmıştır. 
Taramanın yapıldığı tüm veri tabanları için tarama sonucunda çıkan tüm 
araştırmalar incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda, konuyla ilgili olduğu tespit 
edilen ampirik araştırmalar değerlendirmeye alınmıştır. Söz konusu 
değerlendirmeye alınan araştırmalar, aşağıda Tablo 1’de ayrıntıları ile verilmiştir. 

Tablo 1. Kültürel Değerler-Örgüt Kültürü İlişkisi 
Araştırmacı(lar) 
Yıl 

Amaç Örneklem Bulgu(lar) 

- Cseh, M., 
Ardichvili, A., 
Gasparishvili, A., 
Krisztián, B. ve 
Nemeskeri, Z. 
- 2004 
 
 
 

Kültürel değerleri 
(kadercilik, babacanlık, 
bireycilik, uzun dönem 
odaklılık, belirsizlikten 
kaçınma, güç mesafesi, 
erillik) ve algılanan 
örgüt kültürünü, ayrıca 
bu iki değişken 
arasındaki ilişkiyi 5 
komünizm sonrası 
ülkede incelemek 

6’sı iletişim 
malzemeleri üreten, 
1’i hazır yemek 
işletmesi, 2’si 
endüstriyel ekipman 
üreten ve 2’si 
konfeksiyon 
işletmesi olmak 
üzere 20 işletmenin 
çalışanları (2391 
kişi) 

Kültürel değer boyutlarından 
kaderciliğin (fatalism) ve 
babacanlığın (paternalism) örgüt 
kültürünün (proactivity-obligation) 
en önemli belirleyicileri olduğu, 
Diğer kültürel değer boyutlarının 
örgüt kültürü (malleability, 
proactivity, resbonsibility seeking, 
participation, obligation) üzerinde 
istatistiksel açıdan anlamlı bir 
etkisinin bulunmadığı tespit 
edilmiştir. 

- Van Muijen, 
J.J. ve Koopman, 
P.L. 
- 2008 

Kültürel değerlerin (güç 
mesafesi, belirsizlikten 
kaçınma) örgüt kültürü 
(kural odaklı, yenilik 
odaklı) üzerindeki 
etkisini incelemek 

Belçika (17 kişi), 
Sırbistan (44 kişi), 
Finlandiya (125 
kişi), Fransa (71 
kişi), Yunanistan (43 
kişi), Macaristan (99 
kişi), Hollanda (84 
kişi), Portekiz (45 
kişi), Slovenya (52 
kişi) ve Birleşik 
Krallık’taki (110 
kişi) endüstri 
sektörü çalışanları 

Araştırmada incelemenin yapıldığı 
ülkeler, kültürel değer açısından, 
Hofstede’in araştırma sonuçlarına 
göre güç mesafesi ve belirsizlikten 
kaçınma düzeyine göre gruplara 
ayrılmıştır. Dolayısıyla kültürel 
değerlere ilişkin bir incelemede 
bulunulmamış, sadece örgüt 
kültürleri incelenmiştir. 
Güç mesafesi ve belirsizlikten 
kaçınmanın, kural odaklı örgüt 
kültürü ve yenilik odaklı örgüt 
kültürü üzerinde etkili olduğu tespit 
edilmiştir. 

- Sabri, H.M. 
- 2008 

Kültürel değerlerin (güç 
mesafesi, belirsizlikten 
kaçınma) belirli örgüt 
kültürü türlerini 
açıklayıp açıklamadığını 
incelemek 

Ürdün’de 48’i 
potasyum, 57’si 
rafineri, 49’u 
elektrik ve 80’i 
havayolu işletmesi 
çalışanı olmak üzere 
toplam 234 kişi; 
ABD’de çeşitli 
işletmelerden (hangi 
sektörler olduğu 
belirtilmemiş) 311 
çalışan ve Güney 
Afrika’da üç 
mühendislik 
işletmesinden 451 
çalışan 

Araştırmanın yapıldığı Ürdün, 
Amerika ve Güney Afrika’daki 
kültürel değerlerle ilgili olarak 
Hofstede’in çalışmasındaki indeks 
baz alınmıştır. Dolayısıyla, 
araştırmada kültürel değerlerle ilgili 
bir veri toplanmamıştır. 
Ülkelerde baskın olan örgüt kültürü 
türünün (güç kültürü, rol kültürü) 
kültürel değerlerden (güç mesafesi, 
belirsizlikten kaçınma) etkilendiği 
tespit edilmiştir. 
Ancak hangi kültürel değer 
boyutunun hangi örgüt kültürü 
türleri üzerinde ne tür bir etkide 
bulunduğuna ilişkin bir bilgi 
bulunmamaktadır. 

http://tandfonline.com/author/van+Muijen%2C+J+J
http://tandfonline.com/author/Koopman%2C+P+L
http://tandfonline.com/author/Sabri%2C+Hala+M
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Araştırmacı(lar) 
Yıl 

Amaç Örneklem Bulgu(lar) 

- Gardner, W.L., 
Reithel, B.J., Foley, 
R.T., Cogliser, C.C. 
ve Walumbwa, F.O. 
- 2009 

Örgüt kültürü türlerinin 
cazip hale gelmesinde 
yatay-dikey bireycilik-
çoğulculuk etkilerini 
incelemek 
Yatay-dikey 
bireycilik/çoğulculuk, 
Triandis’in (1995) ve 
Singelis vd.’nin (1995) 
geliştirdiği bir 
değişkendir. Dikey 
bireycilik, bireylerin 
kendilerini 
diğerlerinden tamamen 
bağımsız gördüğünü; 
dikey toplulukçuluk, 
bireylerin kendilerini 
diğerlerine bağımlı, 
ancak onlardan farklı 
gördüğünü; yatay 
bireycilik, bireylerin 
kendilerini 
diğerlerinden bağımsız 
ancak onlarla eşit 
gördüğünü; yatay 
toplulukçuluk ise, 
bireylerin kendilerini 
diğerlerine bağımlı ve 
onlarla eşit gördüğünü 
ifade etmektedir 
(Singelis vd., 1995).  

Lisans öğrencileri 
(234 kişi) 

Yatay çoğulculuk ile toplumcu (klan) 
kültür arasında, dikey bireycilik ile 
rekabetçi (market) kültür arasında, 
dikey çoğulculuk ile bürokratik 
(hiyerarşi) kültür arasında ve yatay 
bireycilik ile yenilikçi (adhokrasi) 
kültür arasında pozitif yönlü anlamlı 
bir ilişki bulunduğu, 
Dikey bireycilik ile toplumcu (klan) 
kültür arasında ve dikey çoğulculuk 
ile yenilikçi (adhokrasi) kültür 
arasında negatif yönlü anlamlı bir 
ilişki bulunduğu, 
Öngörüldüğü gibi, yatay çoğulculuk 
ile rekabetçi kültür arasında ve yatay 
bireycilik ile hiyerarşi kültürü 
arasında negatif yönlü ilişkilerin 
olduğu tespit edilmemiştir. 

- Chow, 
C.W. ve Hwang, 
R.N-C. 
- 2012 

Kültürel değerler (güç 
mesafesi, belirsizlikten 
kaçınma) ile örgüt 
kültürü arasındaki 
ilişkiyi incelemek 

Tayvan’da faaliyet 
gösteren, ABD’li 
muhasebe 
firmalarının 
çalışanları ile 
bağımsız muhasebe 
firmalarının Çinli 
çalışanları (201 kişi) 

Kültürel değerler ile örgüt kültürü 
arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu, 
ABD’li muhasebe firmalarının, örgüt 
kültürlerini, yabancı nüfusun farklı 
kültürel değerlerine uyarlamada 
daha istekli ve mümkün olduğu 
tespit edilmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde, kültürel değerler ile örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi 
incelemiş ya da bu iki değişkeni aynı anda çalışmış 5 adet araştırma bulunduğu 
görülmektedir. Bu araştırmaların tamamı İngilizce yazına aittir. Bu sonuç, söz 
konusu iki değişken arasındaki ilişkinin, Türkçe yazın tarafından göz ardı edildiği 
ve genel olarak henüz ilgi görmediği şeklinde yorumlanabilir. 

Tablo 1’de verilen araştırmaların amaçlarına bakıldığında; 5 araştırmanın da temel 
amacının kültürel değerler ile örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi incelemek olduğu 
görülmektedir. Araştırmaların örneklemine bakıldığında, 2 araştırmanın (bkz. Cseh 
vd., 2004; Sabri, 2008) örnekleminin bir kısmını turizm çalışanlarının oluşturduğu 
görülmektedir. Dolayısıyla, kültürel değerler ile örgüt kültürü arasındaki 
muhtemel ilişkinin turizm çalışanları örnekleminde göz ardı edildiğini söylemek 
mümkündür. Zaten söz konusu ilişkinin, turizm yazını tarafından çalışılmadığı 
tablodaki bilgilerden anlaşılmaktadır. Araştırmalar bulguları açısından 
incelendiğinde, kültürel değerler ile örgüt kültürü arasında anlamlı bir ilişki 
bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak bazı araştırmalarda (bkz. Van Muijen ve 
Koopman, 2008; Sabri, 2008) kültürel değerlerin ölçülmeyerek, geçmişte yapılmış 

http://tandfonline.com/author/Chow%2C+Chee+W
http://tandfonline.com/author/Hwang%2C+Richard+Nen-Chen
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araştırmaların verilerinin (ikincil veriler) kullanıldığı görülmektedir. Ancak her 
örneklemde aynı sonuçlar çıkmayabilir. Dolayısıyla, aynı verileri kullanmak, 
sağlıklı sonuçların ortaya çıkmasını engelleyebilir. Tablo 1 incelendiğinde, kültürel 
değerlerden en çok çalışılmış boyutların güç mesafesi ve belirsizlikten kaçınma 
boyutları olduğu, sadece 1 araştırmanın (bkz. Cseh vd., 2004) bu araştırma 
kapsamındaki beş kültürel değer boyutunu da incelediği görülmektedir. Öte 
yandan bir diğer dikkat çeken husus, sadece 1 araştırmanın (bkz. Gardner vd., 
2009) bu araştırma kapsamındaki örgüt kültürü türlerini incelediğidir. 

Sonuç itibariyle, kültürel değerler ile örgüt kültürü arasındaki muhtemel ilişkinin 
özellikle turizm yazını tarafından göz ardı edildiği, dolayısıyla söz konusu neden-
sonuç ilişkisinin incelenme ihtiyacının ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. 

3. Yöntem 

3.1. Araştırma Hipotezi 

Bireyci toplumlarda faaliyet gösteren örgütlerde, çalışan-işveren ilişkileri iş 
çerçevesinde gelişmektedir, çalışma ortamında görev ve işletme kişisel ilişkilerden 
önce gelmektedir; çalışanlar üzerinde kontrol söz konusudur; yönetimde 
bireylerin hâkimiyeti bulunmaktadır. Bu tür örgütlerde çalışanların kişisel 
yaşamına müdahale edilmektedir;   örgüt içindeki ekiplerin oluşturulması bireysel 
ölçütlere göre yapılmaktadır. Çoğulcu toplumlarda faaliyet gösteren örgütlerde ise, 
çalışan-işveren ilişkileri manevi değerler üzerinde gelişmektedir; çalışma 
ortamında kişisel ilişkiler görev ve işletmeden önce gelmektedir; çalışanlar 
üzerinde daha az kontrol söz konusudur; yönetimde ekiplerin hâkimiyeti 
bulunmaktadır. Bu tür örgütlerde çalışanın kişisel yaşamından ziyade, örgüt 
tarafından sağlanan fiziksel şartlar gibi olanaklar önemsenmektedir ve örgüt 
içindeki ekiplerin oluşturulması benzer özellikteki (etnik kimlik, yaş gibi) 
bireylerin bir arada olmasına göre yapılmaktadır (Smith vd., 1998: 353; Ghorbani 
vd., 2003: 432; Oyserman, 2006: 354; Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010: 92-93-
124). Dolayısıyla bir toplumda hâkim olan bireycilik/çoğulculuk değerlerinin, o 
toplumda faaliyet gösteren örgütlerin kültürünü de şekillendirebileceği 
söylenebilir. Nitekim bazı araştırmacıların (bkz. Cseh vd., 2004; Sabri, 2008; Van 
Moijen ve Koopman, 2008; Gardner vd., 2009; Eğinli ve Çakır, 2011; Yeloğlu, 2011; 
Chow ve Hwang, 2012) bu yönde tespitleri bulunmaktadır. Ancak yazın 
incelendiğinde, kültürel değer boyutları ile bu araştırma kapsamındaki örgüt 
kültürü boyutları arasındaki ilişkiyi inceleyen sadece bir araştırmanın (bkz. Ay, 
2014) bulunduğu görülmüştür. Nitekim Ay (2014: 55) da, bu yöndeki (kültürel 
değer boyutları ile bu araştırma kapsamındaki örgüt kültürü boyutları arasındaki 
ilişki) ilk araştırmayı yaptığını belirtmiştir. Ancak, ilgili araştırmada kültürel değer 
boyutlarından sadece bireyciliğin/çoğulculuğun ölçüldüğünü belirtmekte yarar 
vardır. Söz konusu araştırma sonucunda, bireycilik/çoğulculuk boyutunun 
toplumcu örgüt kültürü üzerinde anlamlı bir etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. 
Dolayısıyla, kültürel değer boyutlarıyla bu araştırma kapsamındaki örgüt kültürü 
boyutları arasındaki ilişkiyi inceleyen başka bir ampirik araştırmaya 
ulaşılamamıştır. Bu bilgilerden hareketle, aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir: 

H1: Çoğulculuğun toplumcu örgüt kültürü üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 
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3.2. İlişki Sorgulayan Araştırma Sorusu 

Güç mesafesi düşük toplumlarda faaliyet gösteren örgütlerde, örgütsel hiyerarşi 
mümkün olduğu kadar azdır, yetki ve sorumluluklar dağıtılmaktadır. Alınacak 
kararlarda astlara danışılmaktadır. Herkesin birbiriyle rahat bir şekilde diyalog 
kurabilmesi sağlanır ve çalışanların risk alması desteklenir. Güç mesafesi yüksek 
toplumlarda faaliyet gösteren örgütlerde ise, örgütler geleneksel aileler olarak 
görülür. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, bu tür örgütlerde yöneticiler 
çalışanlarını fiziksel ve ekonomik açıdan koruyan, bunun karşılığında ise onlardan 
sadakat ve itaat bekleyen baba rolündedir. Bu tür örgütlerde, hiyerarşik bir düzen 
bulunmaktadır ve herkesin yetkisi açık bir şekilde belirlenir (Blodgett, Bakır ve 
Rose, 2008: 340; Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010: 76; Sargut: 2015: 183). 

Belirsizlikten kaçınma düzeyi düşük toplumlarda faaliyet gösteren örgütlerde, 
belirsizliğe karşı hoşgörü söz konusudur; dönüşümcü lider rolü kabul 
görmektedir; yenilik hoş karşılanmakla birlikte uygulaması pek 
önemsenmemektedir. Bu tür örgütlerde çalışanlar arası ilişkilere önem verilir; 
çalışma saatleri sabittir; kültürlü kimselere ve sağduyuya inanılmaktadır ve üstler 
astlarının hırsını ve liderlik isteklerini hoşgörüyle karşılamaktadır. Belirsizlikten 
kaçınma düzeyi yüksek toplumlardaki örgütlerde ise, yönetimde yüksek düzeyde 
bir resmiyet söz konusudur; hiyerarşik kontrol rolü kabul görmektedir; yeniliğe 
karşı olunsa da, yenilik kabul edildiğinde hemen uygulanmaktadır. Bu örgütlerde 
çalışanlar arası ilişkilerden ziyade göreve önem verilmektedir; çalışma saatleri 
esnektir; uzmanlara inanılmaktadır ve üstler astlarının hırsını ve liderlik 
isteklerini hoş görmemektedir (Vadi ve Meri, 2005: 269; Merkin, 2006: 217; 
Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010: 217). 

Dişil toplumlarda faaliyet gösteren örgütlerde, yöneticiler diğer çalışanlar ile aynı 
statüdedir ve sezgilerini kullanma, duygularla baş edebilme ve fikir birliği sağlama 
gibi özelliklere sahiptir. Bu örgütlerde yönetimde daha fazla kadın çalışana 
rastlanmaktadır; cinsiyetler arası ücret farklılığı nispeten düşüktür; çatışmalar 
problem çözme, uzlaşma ve anlaşma yolları ile çözülmektedir. Eril toplumlardaki 
örgütlerde ise, yöneticilerle çalışanlar arasında hiyerarşik bir ilişki vardır ve 
yöneticiler kararlı, güvenilir, özgüvenli, saldırgan, adil ve rekabetçidir. Bu 
örgütlerde yönetimde nispeten az kadın çalışana rastlanmaktadır,; cinsiyetler arası 
ücret farklılığı yüksektir ve çatışmalar görmezden gelinerek veya en iyi olan 
kazanana kadar mücadele edilerek çözülmektedir (Hofstede, Hofstede ve Minkov, 
2010: 170). 

Kısa dönem odaklı toplumlarda faaliyet gösteren örgütlerde, meritokrasi 
(yönetimin; yeteneğe ve kişilerin bireysel üstünlüğüne bağlı olması) söz 
konusudur ve yöneticiler ve çalışanlar psikolojik olarak iki ayrı kampa ayrılmıştır. 
Uzun dönem odaklı toplumlardaki örgütlerde ise, tüm çalışanlar yönetimde söz 
sahibidir; yöneticiler ve çalışanlar aynı havayı teneffüs eden iş arkadaşı olarak 
görülmektedir (Hofstede, Hofstede ve Minkov, 2010: 251). 

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, örgütlerin kültürü faaliyet 
gösterdiği toplumun kültürel değerlerinden etkilenmektedir. Yeloğlu (2011: 153-
170) yazını incelediği çalışmada, örgüt kültürünün toplumun kültüründen 
etkilendiğine dönük tespitlerde bulunmuştur. Öte yandan, Eğinli ve Çakır (2011: 
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41) da, toplum kültürlerinin örgüt kültürlerini şekillendirdiğini belirtmiştir. 
Nitekim bu iki değişken arasında ilişki olduğunu belirten sınırlı sayıda da olsa 
ampirik araştırma (bkz. Cseh vd., 2004; Sabri, 2008; Van Moijen ve Koopman, 
2008; Gardner vd., 2009; Chow ve Hwang, 2012) mevcuttur. Ancak kültürel değer 
boyutlarıyla bu araştırma kapsamındaki örgüt kültürü boyutları arasındaki neden-
sonuç (regresyonel) ilişkisini inceleyen sadece bir ampirik araştırma (bkz. Ay, 
2014) bulunmaktadır. Söz konusu araştırmada da, kültürel değer boyutlarından 
sadece bireycilik boyutunun ele alındığı yukarıda belirtilmişti. Dolayısıyla kültürel 
değer boyutlarıyla bu araştırma kapsamındaki örgüt kültürü boyutları arasındaki 
neden-sonuç ilişkisini incelemiş başka bir ampirik araştırma bulunamadığından, 
aşağıdaki araştırma sorusu geliştirilmiştir: 

AS: Kültürel değer boyutlarının örgüt kültürü boyutları üzerinde anlamlı bir etkisi 
var mıdır? 

3.3. Veri Toplama Aracının Geliştirilmesi 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırma değişkenlerini ölçen ölçeklerin 
ve katılımcıların bazı kişisel özelliklerine dönük soruların bir araya getirilmesiyle 
oluşturulmuş bir anket formu kullanılmıştır. Kullanılan anket formu, toplam üç 
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, katılımcıların bazı kişisel özelliklerini 
öğrenmek üzere katılımcılara yöneltilen 15 soru bulunmaktadır. Anketin ikinci 
bölümünde 26 maddelik kültürel değerler ölçeği, üçüncü bölümünde ise 23 
maddelik örgüt kültürü ölçeği yer almaktadır. 

Araştırmada kültürel değerleri ölçmek için, Yoo ve Donthu (2002) tarafından 
geliştirilmiş kültürel değerler ölçeği kullanılmıştır. İlgili ölçek, araştırmacılar 
tarafından üç farklı kültür grubundan örneklem üzerinde geliştirilmiştir. Ölçeğin 
geliştirilme aşamasında, ölçek güvenilirlik ve geçerlilik açısından yeterli 
psikometrik özellikler göstermiş, beş boyutun güvenilirliği ,67 ile ,76 arasında 
değişmiştir (Yoo ve Donthu, 2002: 96). İlgili ölçek, çoğulculuk, belirsizlikten 
kaçınma, erillik, güç mesafesi ve uzun dönem odaklılık olmak üzere beş boyuttan; 
altısı çoğulculuk, beşi belirsizlikten kaçınma, dördü erillik, beşi güç mesafesi ve 
altısı uzun dönem odaklılık maddesi olmak üzere toplam 26 maddeden 
oluşmaktadır. Ölçeğin yanıt kategorileri 5’li derecelemeye tabi tutulmuştur (1: 
Kesinlikle Katılmıyorum, …, 5: Kesinlikle Katılıyorum). Tüm bunlara ek olarak, 
ölçeğin geçerliği ve güvenirliği, Dörtyol (2012) tarafından yapılan araştırmayla da 
sağlanmıştır. 

Araştırmada örgüt kültürünü ölçmek için, Ogbonna ve Harris (2000) tarafından 
geliştirilmiş örgüt kültürü ölçeği kullanılmıştır. İlgili ölçek, Ogbonna ve Harris 
(2000) tarafından Deshpande vd.’nin (1993) çalışması uyarlanarak geliştirilmiştir. 
Ayrıca ölçek, Quinn’ın (1988) ve Campbell ve Freemann’ın (1991) önceki 
çalışmalarına dayanmakta ve teorik bakımdan örgüt kültürüne dönük diğer 
ölçeklerden daha üstün olarak görülmektedir (Ogbonna ve Harris, 2000: 773). 
Tüm bunlara ek olarak, ilgili ölçek daha öz ve uygulanması kolaydır (Ogbonna ve 
Harris, 2000: 773). Ölçeğin geliştirilme aşamasında, ölçek güvenilirlik ve geçerlilik 
açısından yeterli psikometrik özellikler göstermiş; araştırmacılar tarafından 
yapılan analizler sonrasında, ölçeğin ,70’in üzerinde güvenilir olduğu tespit 
edilmiştir (Ogbonna ve Harris, 2000: 778). İlgili ölçek, bürokratik kültür, rekabetçi 
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kültür, toplumcu kültür ve yenilikçi kültür olmak üzere dört boyuttan; yedisi 
bürokratik kültür, beşi rekabetçi kültür, altısı toplumcu kültür ve beşi yenilikçi 
kültür maddesi olmak üzere toplam 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin yanıt 
kategorileri 5’li derecelemeye tabi tutulmuştur (1: Kesinlikle Katılmıyorum, …, 5: 
Kesinlikle Katılıyorum). Ölçeğin orijinal hali 22 maddeden oluşmaktadır. Ancak 
orijinal ölçekteki birinci ölçek maddesi “işletmemizde istikrar ve değişmezlik 
önemlidir” şeklindedir. Fakat istikrar ve değişmezliğin ayrı kavramlar olduğu, bir 
arada kullanılırsa katılımcı tarafından yanlış anlaşılabileceği düşüncesiyle, ilgili 
madde ikiye ayrılmıştır. Dolayısıyla bu araştırmada ilgili ölçek 23 maddeden 
oluşmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, ölçeğin geçerliliği ve güvenilirliği, Tütüncü 
ve Akgündüz (2012) tarafından yapılan araştırmayla da sağlanmıştır. 

3.4. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni; Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir’de 12 ay boyunca faaliyet 
gösteren (sezonluk olmayan) turizm işletme belgeli 5 yıldızlı otellerde üst düzey 
yönetici pozisyonu dışındaki çalışanlardır. Bu dört şehirden veri toplanmasının 
temel sebebi, Türkiye’deki toplam 5 yıldızlı otellerin (519 adet) önemli bir kısmını 
(yaklaşık %75’i) ilgili dört şehirdeki 5 yıldızlı otellerin oluşturması şeklinde 
belirtilebilir. 31.05.2016 tarihi itibariyle Ankara’da 20, Antalya’da 264, İstanbul’da 
86 ve İzmir’de 16 olmak üzere toplam 386 adet 5 yıldızlı otel statüsünde işletme 
bulunmaktadır (http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr). Ancak özellikle 
Antalya’daki otellerin ne kadarının tüm yıl faaliyet gösteren statüde olduğu, ayrıca 
ilgili şehirlerde tüm yıl faaliyet gösteren otellerdeki toplam çalışan sayısı 
bilinmemektedir. Bu nedenle dört şehirdeki öncelikle İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüklerine söz konusu konu ile ilgi bilgi talebinde bulunmak üzere, e-posta 
gönderilmiştir. Fakat ilgili müdürlüklerden gelen cevapta, ellerinde konuyla ilgili 
herhangi bir veri bulunmadığı belirtilmiştir. Daha sonra T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı ile telefon vasıtasıyla iletişime geçilmiş, Türkiye Otelciler Federasyonu, 
Türkiye Otelciler Birliği, Türkiye İstatistik Kurumu, Akdeniz Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Birliği, Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Ege 
Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği, Ankara Turistik Otelciler ve 
İşletmeciler Derneği’ne ise aynı konuyla ilgili e-posta gönderilmiştir. Ancak 
kurumlardan gelen cevapta da, böyle bir veriye sahip olmadıkları belirtilmiştir. 
Ayrıca söz konusu kurumların resmi internet siteleri de incelenmiştir. Son olarak 
BİMER’e e-posta aracılığıyla yapılan yazılı başvuruya verilen cevap sonucunda da, 
bir bilgi edinilememiştir. Bu nedenle öncelikle, söz konusu dört şehir başta olmak 
üzere, tüm yıl faaliyet gösteren toplam 50 adet beş yıldızlı otelin yetkilileriyle 
görüşmeler yapılıp, sahip oldukları oda sayısı ve genel olarak yıl boyunca ortalama 
kaç personel istihdam ettikleri sorulmuştur. Otellerden gelen yanıtlar neticesinde, 
görüşülen otellerde toplam 11128 odanın bulunduğu ve 10384 kişinin istihdam 
edildiği tespit edilmiştir. Dolayısıyla, odabaşına 0,9 personel düştüğü görülmüştür. 
Türkiye turizm sektörünün içinde bulunduğu zor koşullardan dolayı, otel 
işletmelerinin personel çıkardığı bilinmektedir. Bu nedenle görüşülen otellere, 
normal bir süreçte kaç personel istihdam ettiklerinin sorulduğunu belirtmekte 
fayda vardır.  Daha sonra Antalya, Ankara, İstanbul ve İzmir’deki 5 yıldızlı otellerin 
hepsi aranarak, tüm yıl faaliyet gösterip göstermediği sorulmuştur. Ulaşılamayan 
otellerin kurumsal siteleri incelenerek, sezonluk olup olmadığına bakılmıştır. Dört 
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şehirdeki otellere ilişkin yapılan incelemeler sonucunda; Antalya’da 92, İstanbul’da 
80, Ankara’da 20 ve İzmir’de 9 olmak üzere, toplamda 201 otel işletmesinin tüm yıl 
faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu otellerin tamamı aranarak, oda sayısı 
bilgileri talep edilmiştir. Ulaşılamayan otellerin internet siteleri incelenerek, sahip 
oldukları oda sayısına bakılmıştır. Sonuç olarak, Antalya’da 34794 oda, İstanbul’da 
20646, Ankara’da 3950, İzmir’de 2778 olmak üzere, tüm yıl faaliyet gösterdiği 
tespit edilen toplam 201 otelde, toplamda 62168 adet oda bulunduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Türkiye turizm sektörünün yaşadığı zor dönem, otel işletmelerinin 
çalışmasını da önemli biçimde etkilemiştir. Bu nedenle, turizm sektörünün normal 
olduğu bir dönemde, tüm yıl faaliyet gösteren otel işletmelerinin daha fazla sayıda 
olması muhtemeldir. 

Oda başına düşen 0,9 personel tespitinden yola çıkarak, Antalya’da tüm yıl faaliyet 
gösteren 5 yıldızlı otellerde 31314, İstanbul’da tüm yıl faaliyet gösteren 5 yıldızlı 
otellerde 18582, Ankara’da tüm yıl faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerde 3555, 
İzmir’de tüm yıl faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerde ise 2778 çalışan bulunduğu 
söylenebilir. Dolayısıyla evren büyüklüğü (N) 55951 kişi olarak belirlenmiştir. Her 
iki çalışandan birinin çalışmaya ilgi gösterebileceği (0,50) varsayılarak, %5 güven 
düzeyinde ve %5 örneklem hatası ile örneklem büyüklüğü, oran için sınırsız evren 
formülü (Özdamar, 2013: 107) kullanılarak, 384 kişi olarak tespit edilmiştir. 

n= P*Q*Z²/d² 

   = 0,5*0,5*1,96²/0,05²= 384 

3.5. Veri Toplama Süreci 

Çalışmanın veri toplama süreci, pilot araştırma ve temel araştırma olmak üzere, iki 
ayrı saha çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir. Pilot araştırmada, ölçek madde 
havuzunu oluşturmak ve güvenilirlik/geçerlilik koşullarını test etmek; temel 
araştırmada ise, pilot araştırma sonucu güvenilirliği ve geçerliliği test edilmiş 
maddelerden oluşan ölçekler ile elde edilen verilerden hareketle, araştırma 
hipotezini ve sorusunu test etmek amaçlanmıştır. Yukarıda veri toplama aracının 
geliştirilmesi başlığı altında detayları verilen ölçek maddeleri ankete 
dönüştürülerek, 28 Haziran-12 Temmuz 2016 tarihleri arasında çalışmanın pilot 
araştırması gerçekleştirilmiştir. Pilot araştırma, Antalya’da ve İstanbul’da tüm yıl 
faaliyet gösteren 5 yıldızlı otellerde çalışanlar örnekleminde yüzyüze yapılmış ve 
bu süreçte 74’ü Antalya’da, 28’i İstanbul’da olmak üzere toplam 102 katılımcıya 
(n) ulaşılmıştır. Pilot araştırma sonucu, ölçeklerin güvenilirliği ve geçerliliği 
sağladığı görülmüş ve herhangi bir ölçek maddesinde sorun tespit edilmemiştir. 
Dolayısıyla pilot araştırmada kullanılan ankette herhangi bir değişiklik 
yapılmayarak, temel araştırmaya geçilmiştir. Temel araştırma, 20 Temmuz-15 
Kasım 2016 tarihleri arasında, Ankara’da, Antalya’da, İstanbul’da veya İzmir’de 
tüm yıl faaliyet gösteren beş yıldızlı otel çalışanları örnekleminde yapılmış ve 221’i 
yüzyüze görüşmelerle, 260’ı ise internet ortamında olmak üzere toplamda 481 (n) 
katılımcıya ulaşılmıştır. 

4. Analizler ve Bulgular 

4.1. Pilot Araştırma 

Pilot araştırma, 12.07.2016 tarihi itibariyle elde edilen 102 adet anket ile 
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gerçekleştirilmiştir. Pilot araştırma için toplanan anketlerin tamamı, araştırmacı 
tarafından incelenerek,  eksik doldurulan ve/veya özensiz işaretlenen olası 
anketlerin elenmesi planlanmıştır. Ancak herhangi bir ankette böyle bir sorunun 
bulunmadığı görülmüştür. Dolayısıyla pilot araştırma için, eksik veri tamamlama 
işlemi yapılmamıştır. 

Yapılan çok değişkenli sapan analizi ve çok değişkenli normal dağılım testi 
sonucunda, veri setinin çok değişkenli istatistik analizler için uygun olduğu 
söylenebilir (Albayrak, 2009: 215). Bunun üzerine, verilerin güvenilirlik ve 
geçerlilik analizleri aşamasına geçilmiştir. Ankette yer alan ölçeklerin 
güvenilirliğini test etmek amacıyla Cronbach's Alpha katsayısı kullanılmıştır. 
Yapılan güvenilirlik analizleri sonucunda; 26 maddelik kültürel değerler ölçeğinin 
genel güvenilirlik katsayısının ,916 olduğu, 23 maddelik örgüt kültürü ölçeğinin 
genel güvenilirlik katsayısının ise ,939 olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuçlar 
ankette yer alan ölçeklerin her birinin güvenilirlik koşullarını sağladığını 
göstermektedir (Hair vd., 2010: 125). Yapılan geçerlilik analizi sonucunda da, 
herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. 

4.2. Temel Araştırma 

Temel araştırma için toplanan anketlerin tamamı araştırmacı tarafından 
incelenmiş,  eksik doldurulan ve tek bir cevap üzerinden özensiz işaretlenen olası 
anketlerin elenmesi planlanmıştır. Yapılan işlem sonucunda, elde edilen tüm 
anketlerin kullanılabilir durumda olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla temel 
araştırma analizleri, 15.11.2016 tarihi itibariyle elde edilen kullanılabilir 481 adet 
anket ile gerçekleştirilmiştir. 

Eksik ve/veya hatalı veri kontrol edildikten sonra, olası çok yönlü uç değerleri 
tespit etmek ve veri setinden çıkarmak amacıyla, veri setine sapan analizi 
uygulanmıştır (Çokluk vd., 2010: 42). Yapılan analiz sonucunda, 439 numaralı 
anket, sapan değer (t= 5,91) olarak tespit edilmiştir. İlgili anket veri setinden 
çıkarılarak, kalan 480 ankete tekrar sapan analizi uygulanmıştır, verilere ilişkin t 
değerinin (tmax) 2,99 olduğu ve t dağılımlarının ‰1 anlam düzeyinde kritik t 
değeri olan 3,460’dan (veri setindeki madde sayısı: 61) (Büyüköztürk, 2016: 202) 
düşük olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla, veri setinde kalan anketlerin hiçbirinde 
sapan değer bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Sapan analizi işleminden sonra, veri setinin çok değişkenli istatistiksel analize 
uygun olup olmadığını tespit etmek amacıyla; değişkenlere ilişkin veri setine çok 
değişkenli normal dağılım testi uygulanmıştır. Yapılan analiz sonucunda, veri seti 
için bulunan mahalanobis uzaklıkları ile ters birikimli ki-kare değerleri arasındaki 
korelasyon katsayısı 0,967’dir. 0,005 anlam düzeyinde ve 61 serbestlik 
derecesinde kritik korelasyon katsayısı (yaklaşık değer) ise 0,965’tir (Kalaycı, 
2016: 231). Dolayısıyla, değişkenlerin normal dağılım gösterdiği söylenebilir 
(Kalaycı, 2016: 215). 

Çok değişkenli normal dağılım şartının sağlanmış olması, değişken çiftleri 
arasındaki ilişkinin doğrusal olduğuna da işaret etmektedir (Çokluk vd., 2010: 
210). Çoklu bağlantı sorunu ise, ölçek maddelerinin ikişerli halde birbirleriyle 
yüksek derecede ilişkili olması durumudur. Bir değişkenin bir başka değişkenle 
onun yerine geçebilecek kadar benzer olup olmadığının bir göstergesi 
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sayılmaktadır. Değişkenler arasındaki korelasyonların 0,90’ın üzerinde olmaması 
beklenmektedir (Çokluk vd., 2010: 210). Yapılan korelasyon analizi sonucunda, 
değişkenler arasında çoklu bağlantı sorunu olmadığı görülmüştür. 

4.3. Güvenilirlik ve Geçerlilik Analizi 

Ankette yer alan ölçeklerin güvenilirliğini test etmek amacıyla, Cronbach's Alpha 
katsayısı kullanılmıştır. Gerek kültürel değerler ölçeği, gerekse örgüt kültürü 
ölçeğinin tamamına yapılan güvenilirlik analizi sonucu elde edilen yarıya 
bölünmüş ANOVA tablosundaki anlamlılık değeri 0,05’ten küçüktür (p ≤ 0,001). Bu 
durum, ölçekleri oluşturan maddelerin homojen ve birbirleriyle ilişkili olduğunu 
göstermektedir (Özdamar, 2013: 617). Dolayısıyla elde edilen Cronbach's Alpha 
katsayısı yorumlanabilir. Toplam 26 maddeden oluşan kültürel değerler ölçeğinin 
tamamı için Cronbach's Alpha katsayısı ,912; toplam 23 maddeden oluşan örgüt 
kültürü ölçeğinin tamamı için Cronbach's Alpha katsayısı ,944’tür. Bu sonuç, her iki 
ölçeğin de çok yüksek derecede güvenilir olduğunu göstermektedir (Hair vd., 
2010: 125; Özdamar, 2011: 605). 

Ölçeklerin genel güvenilirlik koşullarını sağladığının tespitinden sonra, yapı 
geçerliliği analizi aşamasına geçilmiştir. Yapısal geçerliliği test etmek üzere çok 
sayıda yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler, kullanılan ölçme aracına uygun 
olarak seçilmelidir. Ayrıca zaman ve maliyet bakımından tasarruf sağlayacak 
yöntemin seçilmesi önemlidir (Şencan, 2005: 774). Bu bağlamda araştırmada 
kullanılan kültürel değerler ve örgüt kültürü ölçeklerinin yapı geçerliliklerinin test 
edilmesi amacıyla, açıklayıcı faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizinde amaç, 
az sayıda değişken ile mümkün olan en yüksek KMO ve açıklanan varyans 
değerlerine ulaşmaktır (Kalaycı, 2016: 329). Faktör analizi uygulanmadan önce, 
yapılan örneklem büyüklüğü, eksik değerler, uç değerler, normal dağılım, 
doğrusallık ve çoklu bağlantı ile ilgili kontroller sonucunda, faktör analizi 
yapabilme ön koşullarının sağlandığı söylenebilir (Çokluk vd., 2010: 205-211). 
Bununla birlikte açıklayıcı faktör analizi, bir dizi işlem ve bu işlemler sonucu 
ortaya çıkan sonuçların yorumlanması sürecidir (Çokluk vd., 2010: 205-211). Bu 
sürecin devam ettirilebilmesi için bazı ön kabuller oluşturulmuş ve analiz 
sonuçları bu ön kabuller doğrultusunda yorumlanmıştır. Her bir ölçek için yapılan 
açıklayıcı faktör analizi için; korelasyon katsayısının (güvenilirlik analizi 
sonuçlarında yer alan düzeltilmiş madde toplam korelasyonları) en az ,30 olması 
(Şencan, 2005: 380), ortak varyansın (communality) en az ,50 düzeyinde olması 
(Kalaycı, 2016: 329), öz değeri 1’in üzerinde olan maddelerin dikkate alınması 
(Çokluk vd., 2010: 192), bir maddenin yük değerinin en az ,50 olması (Çokluk vd., 
2010: 194), açıklanan varyans oranının en az %40 olması (Çokluk vd., 2010: 197), 
faktörleştirme tekniği olarak temel bileşenler analizi (principal components 
analysis) kullanılması ve dik döndürme yöntemlerinden maksimum değişkenlik 
(Varimax) tercih edilmesi (Çokluk vd., 2010: 203) ön kabulleri dikkate alınmıştır. 

4.3.1. Kültürel Değerler Ölçeğinin Faktör Analizi 

Kültürel değerler ölçeğine uygulanan ilk faktör analizi sonucunda, analize tabi 
tutulan 26 ölçek maddesi için öz değeri 1’in üzerinde olan beş faktör olduğu 
bulgulanmıştır. Bu faktörlerin toplam varyansa yaptıkları katkı oranı %70,920’dir. 
Ancak 21. ölçek maddesinin (kazanılan para tutumlu olacak şekilde, dikkatli 
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biçimde harcanmalıdır) ortak varyans değerinin ,50’nin altında olduğu tespit 
edilmiş ve ilgili madde analizden çıkarılmıştır. Kalan 25 maddeye uygulanan faktör 
analizi sonucunda KMO örneklem yeterliliği değerinin ,898’e yükseldiği 
görülmüştür. Ayrıca açıklanan varyans oranının yükseldiği görülmüştür. İkinci 
faktör analizi bütün önkabulleri karşılamış ve hiçbir madde sorun vermemiştir. Söz 
konusu beş faktörün toplam varyansa yaptığı katkı oranı %72,099’dur. Ortaya 
çıkan beş faktör, açıklanan toplam varyansa yaptıkları katkının önemi açısından 
değerlendirildiğinde, çoğulculuk faktörünün %19,229, güç mesafesi faktörünün 
%15,911, belirsizlikten kaçınma faktörünün %12,808, erillik faktörünün %12,611 
ve uzun dönem odaklılık faktörünün %11,541 oranında katkıda bulunduğu 
görülmüştür. Açıklayıcı faktör analizi sonucunda ortaya çıkan beşli faktör 
yapısının, yazındaki yapıyla da uyumlu olduğu görülmektedir. Kültürel değerlere 
dönük yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçları, Tablo 2’de özetlenmektedir. 

Tablo 2. Kültürel Değerlere İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
Kültürel Değerler Ölçek 
Maddeleri 

Eşkökenlilik 
Faktör 
Yükü 

Özdeğer 
Açıklanan 
Varyans 

Ortalama Alfa 

Çoğulculuk (6 Madde)   8,216 %19,229 3,462 ,939 
Ait olunan grubun huzuru, bireysel 
çıkarlardan daha önemlidir. 

,806 ,857     

Bireyler zorluklara katlanma 
pahasına, gruplarına bağlı 
kalmalıdır. 

,798 ,850     

Bireyler ait oldukları grup için 
kendi çıkarını feda etmelidir. 

,772 ,842     

Bireyler öncelikle ait oldukları 
grubun refahını, daha sonra 
bireysel hedeflerini düşünmelidir. 

,777 ,824     

Ait olunan grubun başarısı, bireysel 
başarıdan daha önemlidir. 

,771 ,824     

Bireyin çıkarları zarar görse dahi, 
ait olunan gruba sadakat teşvik 
edilmelidir. 

,723 ,806     

Güç Mesafesi (5 Madde)   4,487 %15,911 2,769 ,918 
Yüksek konumdaki insanlar, düşük 
konumdaki insanlarla sosyal 
etkileşime girmekten kaçınmalıdır. 

,814 ,873     

Yüksek konumdaki insanlar, düşük 
konumdaki insanlara önemli 
konularda yetki vermemelidir. 

,805 ,872     

Yüksek konumdaki insanlar, düşük 
konumdaki insanların fikrini çok 
sık sormamalıdır. 

,737 ,810     

Düşük konumdaki insanlar, yüksek 
konumdaki insanlar tarafından 
alınan kararlar konusunda hemfikir 
olmalıdır. 

,699 ,793     

Yüksek konumdaki insanlar, 
kararlarının çoğunu düşük 
konumdaki insanlara danışmadan 
almalıdır. 

,722 ,757     
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Kültürel Değerler Ölçek 
Maddeleri 

Eşkökenlilik 
Faktör 
Yükü 

Özdeğer 
Açıklanan 
Varyans 

Ortalama Alfa 

Belirsizlikten Kaçınma (5 Madde)   2,580 %12,808 3,729 ,852 
Kurallar ve düzenlemeler kişinin 
kendisinden ne beklendiği 
hakkında kişiye bilgi vermeleri 
nedeniyle önemlidir. 

,744 ,783     

Yönergeleri ve prosedürleri 
yakından takip etmek önemlidir. 

,697 ,729     

Uygulamalara yönelik talimatlar 
önemlidir. 

,620 ,701     

Her zaman kişiden ne beklendiğini 
bilmesine olanak sağlayan detayları 
açıklayan yönergelere sahip olmak 
önemlidir. 

 
,688 

 
,687 

    

Standartlaştırılmış iş prosedürleri 
faydalıdır. 

,541 ,669     

Erillik (4 Madde)   1,469 %12,611 3,067 ,891 
Erkekler sorunları genellikle 
mantıksal analizle çözer; kadınlar 
sorunları genellikle sezgilerini 
kullanarak çözer. 

,779 ,862     

Zor sorunların çözümü, tipik olarak 
bir erkek özelliği olan etkin ve 
güçlü bir yaklaşım gerektirir. 

,791 ,826     

Erkekler için profesyonel bir 
kariyer sahibi olmak, kadınlara 
kıyasla daha önemlidir. 

,725 ,818     

Erkeklerin kadınlara kıyasla, her 
zaman daha iyi yaptıkları işler 
bulunmaktadır. 

,735 ,793     

Uzun Dönem Odaklılık (5 Madde)   1,272 %11,541 3,731 ,804 
Tüm aksiliklere rağmen, 
tereddütsüz biçimde yola devam 
edilmelidir. 

,648 ,756     

Uzun dönemli planlama, önemli bir 
unsurdur. 

,622 ,744     

Kişisel kararlılık ve istikrar, 
önemlidir. 

,754 ,742     

Gelecekteki başarı için, çok 
çalışılmalıdır. 

,693 ,733     

Gelecekteki başarı için, bugünün 
eğlencesinden vazgeçilmelidir. 

,566 ,554     

Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi – Açıklanan toplam varyans: % 72,099; KMO Örneklem Yeterliliği: ,898 – 
Bartlett Küresellik Testi: X²: 8302,999 s.d.: 300 p<0.001; Genel Ortalama: 3,350 – Ölçeğin Tamamı için Alfa: ,911 
Yanıt kategorileri: (1) Kesinlikle Katılmıyorum (2) Katılmıyorum (3) Kararsızım (4) Katılıyorum (5) Kesinlikle Katılıyorum 

Tablo 2 incelendiğinde, birinci faktör, altı madde ile ifade edilmektedir. Maddeler 
incelendiğinde, faktörün “çoğulculuk” ile ilgili olduğu görülmektedir. Öte yandan 
ikinci faktör, beş madde ile ifade edilmektedir. Maddeler incelendiğinde, faktörün 
“güç mesafesi” ile ilgili olduğu görülmektedir. Üçüncü faktör ise, beş madde ile 
ifade edilmektedir. Maddeler incelendiğinde, faktörün “belirsizlikten kaçınma” ile 
ilgili olduğu görülmektedir. Tespit edilen dördüncü faktör, dört madde ile ifade 
edilmektedir. Maddeler incelendiğinde, faktörün “erillik” ile ilgili olduğu 
görülmektedir. Son faktör olan beşinci faktör ise, beş madde ile ifade edilmektedir 
ve maddeler incelendiğinde, faktörün “uzun dönem odaklılık” ile ilgili olduğu 
görülmektedir. Tablo 2’de de görüldüğü gibi, her faktöre yüklenen maddelerin, o 
faktörle uyumlu olduğu görülmektedir. 
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Son olarak, araştırmaya katılanların, beşinci faktör olan uzun dönem odaklılığa en 
yüksek ortalamayı, ikinci faktör olan güç mesafesine ise en düşük ortalamayı 
verdiği görülmüştür. Buna ek olarak, ortalama bakımından, üçüncü faktör olan 
belirsizlikten kaçınma ikinci, birinci faktör olan çoğulculuk üçüncü ve dördüncü 
faktör olan erillik dördüncü sırada yer almıştır. 

4.3.2. Örgüt Kültürü Ölçeğinin Faktör Analizi 

Örgüt kültürü ölçeğine uygulanan ilk faktör analizi sonucunda, 8. (rekabet avantajı 
sağlamak, otelimizin önemli değerleri arasındadır) ve 13. (otelimizde, astlarına 
anne/baba yaklaşımıyla davranan yöneticiler en iyi yöneticilerdir) sıradaki ölçek 
maddelerinin ortak varyansının ,50’nin altında olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 
ilgili maddeler tek tek çıkarılarak, kalan 21 maddeye tekrar faktör analizi 
uygulanmıştır. Ancak bu kez, 4. (otelimiz, bürokratiktir) ve 5. (otelimizde, kurallara 
bağlılık çok önemlidir) sıradaki ölçek maddelerinin binişik durumda olduğu, 7. 
(otelimizde, yazılı kurallar çoktur) sıradaki ölçek maddesinin ise, olması gereken 
boyutun dışında başka bir boyut altında yer aldığı görülmüştür. Bu maddeler de tek 
tek çıkarılarak, tekrar faktör analizi yapılmıştır. Kalan 18 ölçek maddesi için 
uygulanan faktör analizi, bütün önkabulleri karşılamıştır. Söz konusu üç faktörün 
toplam varyansa yaptığı katkı oranı %67,089’dur. Ortaya çıkan üç faktör, açıklanan 
toplam varyansa yaptıkları katkının önemi açısından değerlendirildiğinde, 
yenilikçi kültür faktörünün %35,375, rekabetçi kültür faktörünün %16,036 ve 
bürokratik kültür faktörünün %15,679 oranında katkıda bulunduğu görülmüştür. 
Açıklayıcı faktör analizi sonucunda, yazındaki yapıdan farklı olarak, yenilikçi kültür 
ile toplumcu kültür faktörlerinin tek faktör altında birleştiği dikkati çekmektedir. 
Bunun sebebi, çalışanların, toplumcu kültürü yenilikçi kültürden ayırmayarak, iki 
örgüt kültürünü birlikte değerlendirme olasılığı olabilir. Örgüt kültürüne dönük 
yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçları, Tablo 3’te özetlenmektedir. 

Tablo 3. Örgüt Kültürüne İlişkin Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları 
Örgüt Kültürü Ölçeği (18 Madde) Eş 

Kökenlilik 
Faktör 
Yükü 

Özdeğer Açıklanan 
Varyans 

Ortalama Alfa 

Yenilikçi Kültür (10 madde)   8,800 %35,375 3,591 ,940 
Otelimiz, yenilikçidir. ,729 ,822     
Otelimizin yenilikçi olması, bizi bir 
arada tutmaktadır. 

,720 ,801     

Otelimiz, dinamiktir. ,715 ,789     
Otelimizde, yenilikçi olan yöneticiler en 
iyi yöneticiler olarak kabul edilir. 

,673 ,787     

Otelimiz, büyük bir aile gibidir. ,651 ,782     
Otelimizde, çalışanların moral 
seviyesinin yükseltilmesine önem 
verilir. 

,660 ,769     

Otelimizde, yeni görüşlerin 
değerlendirilmesine önem verilir. 

,646 ,768     

Otelimizde, çalışanlar arasında sosyal 
ilişkilerin artırılması önemlidir. 

,584 ,728     

Sadakat, otelimizi bir arada tutan önemli 
değerler arasındadır. 

,620 ,713     

Otelimizde, geleneklere uygun 
davranışlarda bulunmak önemlidir. 

,556 ,640     
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Örgüt Kültürü Ölçeği (18 Madde) Eş 
Kökenlilik 

Faktör 
Yükü 

Özdeğer Açıklanan 
Varyans 

Ortalama Alfa 

Rekabetçi Kültür (4 madde)   2,210 %16,036 3,296 ,832 
Otelimizde, kişisel ilişkilerden ziyade, 
rekabet avantajı kazandıracak işlere 
önem verilir. 

,755 ,856     

Otelimizin rekabet gücünü artıracak 
faaliyetler, bizi bir arada tutar. 

,698 ,764     

Otelimizde, rekabet her zaman ön 
plandadır. 

,695 ,749     

Otelimizde, yoğun çalışmayı seven 
yöneticiler en iyi yöneticilerdir. 

,564 ,716     

Bürokratik Kültür (4 madde)   1,066 %15,679 3,692 ,850 
Otelimizde, değişmezlik önemlidir. ,736 ,783     
Otelimizde, istikrar önemlidir. ,764 ,759     
Otelimizde, gelenekler bizleri bir arada 
tutan değerlerdir. 

,712 ,721     

Otelimizde, işlerin sorunsuz olarak 
sürdürülmesi önemlidir. 

,596 ,645     

Varimax Rotasyonlu Temel Bileşenler Analizi – Açıklanan toplam varyans: %67,089 
KMO Örneklem Yeterliliği: ,932 – Bartlett Küresellik Testi: X²: 5672,633 s.d.: 153 p<0.001 
Genel Ortalama: 3,548 – Ölçeğin Tamamı için Alfa: ,935 
Yanıt kategorileri: (1) Kesinlikle Katılmıyorum (2) Katılmıyorum(3) Kararsızım (4) Katılıyorum (5) Kesinlikle 
Katılıyorum 

Tablo 3 incelendiğinde, yenilikçi kültür faktörü, 10 maddeden oluşmaktadır.  
Maddeler incelendiğinde, yenilikçi ve toplumcu örgüt kültürü maddelerinin bu 
faktör altında birleştiği görülmektedir. Ancak bu faktör altındaki temel maddelerin 
daha çok yenilikçi örgüt kültürü maddelerinden oluşmasından dolayı, bu faktörün 
“yenilikçi kültür” olarak isimlendirilmesi uygun görülmüştür. Öte yandan ikinci 
faktör, dört maddeden oluşmaktadır. Maddeler incelendiğinde, faktörün “rekabetçi 
kültür” ile ilgili olduğu görülmektedir. Son faktör olan üçüncü faktör de, dört 
maddeden oluşmaktadır. Maddeler incelendiğinde, faktörün “bürokratik kültür” ile 
ilgili olduğu görülmektedir. Son olarak, araştırmaya katılanların, üçüncü faktör 
olan bürokratik kültüre en yüksek ortalamayı, ikinci faktör olan rekabetçi kültüre 
ise en düşük ortalamayı verdiği tespit edilmiştir. 

4.4. Örneklem Grubuna İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler 

Araştırma katılımcılarının bazı demografik özelliklerine ilişkin bilgiler Tablo 4’te 
verilmektedir. 

  



Journal of Current Researches on Business and Economics, 2017, 7 (2), 229-256.  247 
 

Tablo 4. Örneklem Grubuna İlişkin Bazı Demografik Özellikler 
 Frekans % 

 
CİNSİYET 

Kadın 203 42,3 
Erkek 277 57,7 

Eksik Veri - - 
Toplam 480 100 

 
MEDENİ DURUM 

Evli 189 39,4 
Bekâr 290 60,4 

Eksik Veri 1 0,2 
Toplam 480 100 

 
 
 

EĞİTİM DURUMU 

İlkokul 12 2,5 
Ortaokul 45 9,5 

Lise 131 27,3 
Önlisans 90 18,7 

Lisans 179 37,2 
Yüksek Lisans 22 4,6 

Doktora 1 0,2 
Eksik Veri - - 

Toplam 480 100 
 
 

AYLIK KİŞİSEL GELİR 

1300 TL ve altı 26 5,4 
1301 TL-2000 TL 183 38,1 
2001 TL-2500 TL 130 27,1 
2501 TL-3000 TL 94 19,6 
30001 TL ve üzeri 46 9,6 

Eksik Veri 1 0,2 
Toplam 480 100 

 
YAŞ 

18-30 yaş arası 272 56,7 
31 yaş ve üzeri 194 40,4 

Eksik Veri 14 2,9 
Toplam 480 100 

Tablo 4 incelendiğinde, katılımcıların çoğunluğunun (%57,7) erkek olduğu 
görülmektedir. Katılımcılar medeni durumları bakımından incelendiğinde, 
katılımcıların önemli bir kısmının (%60,4) bekâr olduğu; eğitim durumu 
bakımından incelendiğinde ise, %37,2’sinin lisans, %28’inin ise lise mezunu 
olduğu görülmektedir. Öte yandan katılımcıların önemli sayılabilecek kısmının 
(%38,1) aylık kişisel gelirinin 1301 TL-2000 TL arasında olduğu, 
çoğunluğunun(%56,7) ise 18-30 yaş aralığında bulunduğu anlaşılmaktadır. 
Ankette, yaş değişkeni kategorik olarak belirtilmemiştir. Ancak veri girişleri 
yapıldıktan sonra, yaş değişkeni “18-30 yaş arası” ve “31 yaş ve üzeri” şeklinde 
kategorik hale getirilmiştir. Bu bulgu, turizm sektöründe gençlerin çalıştığı 
yönündeki genel inancı destekler niteliktedir. 

Araştırma katılımcılarının çalışma yaşamına ilişkin bazı özellikleri Tablo 5’te 
verilmektedir. 
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Tablo 5. Örneklem Grubunun Çalışma Yaşamına İlişkin Bazı Özellikler 
 Frekans %  Frekans % 

Ç
A

L
IŞ

IL
A

N
 B

İR
İM

 

Önbüro 104 21,7 

M
E

V
C

U
T

 
O

T
E

L
D

E
K

İ 
T

O
P

L
A

M
 

Ç
A

L
IŞ

M
A

 
SÜ

R
E

Sİ
 

1 yıldan az 105 21,9 
Servis 170 35,4 1-5 yıl arası 308 64,1 
Mutfak 69 14,4 6-10 yıl arası 60 12,5 

Kat Hizmetleri 61 12,7 11 yıl ve üzeri 7 1,5 
İnsan Kaynakları 42 8,8 Toplam 480 100 

Pazarlama 9 1,9 

T
U

R
İZ

M
 

SE
K

T
Ö

R
Ü

N
D

E
K

İ 
T

O
P

L
A

M
 

Ç
A

L
IŞ

M
A

 
SÜ

R
E

Sİ
 

1 yıldan az 23 4,8 
Muhasebe 20 4,1 1-5 yıl arası 200 41,6 

Diğer 5 1,0 6-10 yıl arası 166 34,6 
Toplam 480 100 11 yıl ve üzeri 91 19 

Toplam 480 100 

Tablo 5 incelendiğinde, katılımcıların yaklaşık %57,1’inin önbüro ve servis 
birimlerinde çalıştığı ve %64,1’inin şu an çalıştıkları otelde 1-5 yıl arası çalıştıkları 
görülmektedir. Yine tablo 28’de görüldüğü gibi, katılımcıların %41,6’sı 1-5 yıl 
arası, %34,6’sı ise 6-10 yıl arası turizm sektöründe çalıştığını ifade etmiştir. Bu 
bulgu, sektörün çalışanlar ya da oteller açısından bir şekilde uzun dönemli 
istihdam konusunda sıkıntıları olduğu şeklinde yorumlanabilir. 

Araştırma katılımcılarının ebeveynlerinin eğitim ve çalışma durumuna ilişkin 
bilgiler, Tablo 6’da verilmektedir. 

Tablo 6. Örneklem Grubunun Ebeveynlerine İlişkin Bazı Özellikler 
 Frekans %  Frekans % 

ANNE 
EĞİTİM 

DURUMU 

İlkokul 148 31,8 ANNE 
ÇALIŞMA 
DURUMU 

Çalışıyor 172 35,8 
Ortaokul 91 19,6 Çalışmıyor 308 64,2 

Lise 160 33,8 Toplam 480 100 
Önlisans 40 7,3 BABA 

ÇALIŞMA 
DURUMU 

Çalışıyor 312 65 
Lisans 38 6,9 Çalışmıyor 168 35 

Yüksek Lisans 3 0,6 Toplam 480 100 
Toplam 480 100 ANNE-

BABA 
TUTUMU 

Otoriter 102 21,2 
BABA 

EĞİTİM 
DURUMU 

İlkokul 109 22,7 Demokratik 317 66,1 
Ortaokul 88 18,3 İlgisiz 61 12,7 

Lise 169 35,2 Toplam 480 100 
Önlisans 42 8,8 

Lisans 57 11,9 
Yüksek Lisans 15 3,1 

Toplam 480 100 

Tablo 6 incelendiğinde, annesi yükseköğretim kurumu mezunu olan katılımcı 
sayısının oldukça düşük olduğu (toplam %14,8) dikkati çekmektedir. Bu durum 
katılımcıların babası açısından incelendiğinde, söz konusu oranın yükseldiği 
(toplam %23,8) görülmektedir. Yine katılımcıların sadece %35,8’inin annesi 
çalışırken, bu oranın katılımcıların babaları açısından neredeyse iki katına (%65) 
çıktığı anlaşılmaktadır. Bu istatistikî bilgilerden yola çıkarak, Türkiye’de kadınların 
eğitim durumunda ve çalışma yaşamında, halen ikinci planda olduklarını söylemek 
mümkündür. Ayrıca katılımcıların önemli bir kısmının (%66,1) anne ve 
babalarının kendilerine davranış şekillerini “demokratik” olarak algıladığı 
görülmektedir. Bu bulgu, çalışanların ağırlıklı olarak 31 yaş altı olduğu 
düşünüldüğünde, toplumda demokrasinin yerleşmesi açısından umut vaat eden bir 
bulgu olarak değerlendirilebilir. 
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4.5. Neden-Sonuç İlişkilerine Dönük Analizler ve Bulgular 

Örgüt kültürüne dönük yapılan faktör analizi sonucunda, yenilikçi ve toplumcu 
örgüt kültürünün tek faktör altında toplandığı ve bu faktörün yenilikçi kültür 
olarak isimlendirildiğinden yukarıda bahsedilmişti. Dolayısıyla, toplumcu kültürün 
de içinde bulunduğu geliştirilen hipotez önemsiz hale gelmiş ve çıkarılmış, örgüt 
kültürü ise üç boyuta indirgenmiştir. Bunun sonucunda, araştırmanın herhangi bir 
hipotezi kalmamış ve araştırma, tamamen geliştirilen araştırma sorusundan 
oluşmuştur. 

Araştırma sorusunu test etmek üzere, basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır 
(Büyüköztürk, 2016: 91). İlgili analiz sonuçları, toplu şekilde Tablo 7’de toplu 
halde verilmektedir. 

Tablo 7. Kültürel Değer Boyutlarının Örgüt Kültürü Boyutlarına Etkisi 

Bağımlı 
Değişken 

Model Sabiti 
ve Bağımsız 

Değişken 

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 
Katsayılar p p R² 

Beta Standart Hata Beta 
Bürokratik 

Örgüt Kültürü 
Sabit 

Güç Mesafesi 
3,299 
,142 

,107 
,036 

 
,182 

,000 
,000 

 
,033 

Rekabetçi Örgüt 
Kültürü 

Sabit 
Güç Mesafesi 

2,389 
,327 

,102 
,034 

 
,407 

,000 
,000 

 
,166 

Yenilikçi Örgüt 
Kültürü 

Sabit 
Güç Mesafesi 

3,307 
,103 

,105 
,035 

 
,134 

,000 
,004 

 
,018 

Bürokratik 
Örgüt Kültürü 

Sabit 
Çoğulculuk 

2,723 
,280 

,129 
,036 

 
,343 

,000 
,000 

 
,118 

Rekabetçi Örgüt 
Kültürü 

Sabit 
Çoğulculuk 

2,970 
,094 

,140 
,039 

 
,112 

,000 
,000 

 
,013 

Yenilikçi Örgüt 
Kültürü 

Sabit 
Çoğulculuk 

2,499 
,315 

,123 
,034 

 
,395 

,000 
,000 

 
,156 

Bürokratik 
Örgüt Kültürü 

Sabit 
Erillik 

3,189 
,164 

,112 
,034 

 
,218 

,000 
,000 

 
,047 

Rekabetçi Örgüt 
Kültürü 

Sabit 
Erillik 

2,265 
,336 

,106 
,032 

 
,434 

,000 
,000 

 
,189 

Yenilikçi Örgüt 
Kültürü 

Sabit 
Erillik 

3,302 
,094 

,111 
,034 

 
,128 

,000 
,006 

 
,016 

Bürokratik 
Örgüt Kültürü 

Sabit 
Belirsizlikten 

Kaçınma 

1,581 
,566 

,166 
,044 

 
,516 

,000 
,000 

 
,266 

Rekabetçi Örgüt 
Kültürü 

Sabit 
Belirsizlikten 

Kaçınma 

2,038 
,337 

,190 
,050 

 
,300 

,000 
,000 

 
,090 

Yenilikçi Örgüt 
Kültürü 

Sabit 
Belirsizlikten 

Kaçınma 

1,589 
,537 

,165 
,043 

 
,500 

,000 
,000 

 
,250 

Bürokratik 
Örgüt Kültürü 

Sabit 
Uzun Dönem 

Odaklılık 

1,755 
,519 

,167 
,044 

 
,483 

,000 
,000 

 
,234 

Rekabetçi Örgüt 
Kültürü 

Sabit 
Uzun Dönem 

Odaklılık 

1,621 
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Tablo 7 incelendiğinde, kültürel değerlerin tüm boyutlarının örgüt kültürünün tüm 
boyutlarını anlamlı şekilde etkilediği ve ilgili boyutlar arasında pozitif yönlü bir 
ilişkinin bulunduğu görülmektedir. Yine tabloya göre, bürokratik örgüt 
kültüründeki değişimin %26,6’sının belirsizlikten kaçınma, %23,4’ünün uzun 
dönem odaklılık, %11,8’inin çoğulculuk, %4,7’sinin erillik, %3,3’ünün ise güç 
mesafesi ile açıklandığı anlaşılmaktadır. Öte yandan rekabetçi örgüt kültüründeki 
değişimin %18,9’unun erillik, %16,6’sının güç mesafesi, yine %16,6’sının uzun 
dönem odaklılık, %9’unun belirsizlikten kaçınma, %1,3’ünün ise çoğulculuk ile 
açıklanmaktadır. Tekrar tablo incelendiğinde, yenilikçi örgüt kültüründeki 
değişimin %25’inin belirsizlikten kaçınma, %21,7’sinin uzun dönem odaklılık, 
%15,6’sının çoğulculuk, %1,8’inin güç mesafesi, %1,6’sının ise erillik ile açıklandığı 
görülmektedir. 

5. Sonuç 

Bir toplumun sahip olduğu güç mesafesinin o toplumda faaliyet gösteren 
örgütlerin kültürünü etkilemesi muhtemeldir. Ancak çalışmanın yazın incelemesi 
kısmında görüldüğü üzere, güç mesafesi ile örgüt kültürü boyutları arasındaki 
ilişkiye dönük farklı tespitlerde bulunan araştırmalar mevcuttur. Örneğin Sabri 
(2008), Chow ve Hwang (2012) güç mesafesinin, örgüt kültürü üzerinde etkili olduğunu 

tespit ederken; Cseh vd. (2004) güç mesafesi ile örgüt kültürü arasında herhangi bir 

ilişki bulmamıştır. Bu araştırma sonucunda ise, kültürel değerlerin güç mesafesi 
boyutu, örgüt kültürünün tüm boyutlarını anlamlı şekilde etkilemektedir. 
Dolayısıyla, güç mesafesinin örgüt kültürü üzerinde nasıl bir etkide bulunduğuna 
dair sağlıklı yorumlar yapılabilmesi için, söz konusu ilişki ile ilgili daha çok 
araştırma yapılması gereklidir. Ayrıca, gelecekte güç mesafesi ile bu araştırma 
kapsamında ele alınan örgüt kültürü türleri arasındaki ilişki üzerine araştırmalar 
yapılması, bahsi geçen tespit edilmiş ilişkiyi güçlendirmek açısından önem arz 
etmektedir. 

Çalışmanın kuramsal kısmında belirtilen yazın incelemesinde görüldüğü üzere, 
çoğulculuk ile örgüt kültürü arasındaki muhtemel ilişkiye rağmen, çoğulculuk ile 
örgüt kültürü boyutları arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma sayısı yok denecek 
kadardır. Bu araştırma, söz konusu ilişkiye dönük farkındalık oluşturmak için 
önem taşımaktadır. Nitekim çalışmada kültürel değerlerin çoğulculuk boyutu, 
örgüt kültürünün tüm boyutlarını pozitif şekilde etkilemektedir. Burada dikkat 
edilmesi gereken en önemli noktalardan biri, çoğulculuğun en çok etkilediği örgüt 
kültürü türünün yenilikçi örgüt kültürü olmasıdır. Nitekim diğer örgüt kültürlerine 
kıyasla, bireylerin çoğulcu eğilimlerinin artmasının, yenilikçi örgüt kültürünün de 
artmasını (315 birim) sağladığı görülmüştür. Bu durumun çeşitli sebepleri olabilir. 
Bu sebeplerden biri, çoğulcu kültürü benimseyen bireylerin aile ilişkisine benzer 
ilişkiler geliştirmesi, kararlara grup olarak katılma ve kişilerarası ilişkileri 
geliştirme istekleri olabilir. Nitekim yenilikçi örgüt kültürünün toplumcu örgüt 
kültürüyle birleştiği, araştırmanın bulgular kısmında belirtilmişti. Dolayısıyla 
çoğulculuğun yenilikçi örgüt kültürünü beslemesi, olağan bir sonuç olarak 
görülebilir. Gelecekte söz konusu ilişki ile ilgili araştırmaların yapılması, bu mevcut 
ilişkinin güçlenmesine katkıda bulunabilecektir. 

Bu araştırmada, kültürel değerlerin erillik boyutu, örgüt kültürünün tüm 
boyutlarını pozitif yönde etkilemektedir. Ancak erilliğin, diğer örgüt kültürlerine 
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kıyasla, en çok rekabetçi örgüt kültürünü etkilediği dikkati çekmekle birlikte, bu 
sonuç olağandır. Nitekim eril kültürü benimseyen bireyler hırslıdır ve para 
kazanma, yükselme gibi tutkuları bulunmaktadır (Hofstede, Hofstede ve Minkov, 
2010: 140). Bu özellikler düşünüldüğünde, eril kültürün rekabetçi örgüt kültürünü 
daha çok desteklemesi, teoriyi destekleyen bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Kültürel değerler ile örgüt kültürü arasındaki ilişkiye dönük yapılmış 
araştırmalarda, en çok ele alınan kültürel değer boyutlarından biri “belirsizlikten 
kaçınma”dır. Bir toplumun sahip olduğu belirsizlikten kaçınma düzeyi, o toplumda 
faaliyet gösteren örgütlerin kültürünü etkileyebilmektedir. Nitekim Sabri (2008), 
Chow ve Hwang (2012), bu araştırmada incelenen örgüt kültürü türlerinden farklı 
örgüt kültürü türlerini ele alsalar da, iki değişken arasında anlamlı ilişkiler tespit 
etmiştir. Bu çalışmada da, kültürel değerlerin belirsizlikten kaçınma boyutu, örgüt 
kültürünün tüm boyutlarını pozitif yönde etkilemektedir. Belirsizlikten kaçınan 
bireyler, kurallara ve resmiyete daha çok ihtiyaç duymaktadırlar (Matsumoto, Yoo 
ve Nakagawa, 2008: 927). Bu durum ise, bürokratik örgüt kültürünü 
desteklemektedir. Nitekim belirsizlikten kaçınmanın, diğer örgüt kültürü türlerine 
kıyasla, bürokratik örgüt kültürünü daha çok etkilemesi teoriyi destekleyen bir 
sonuçtur. 

Uzun dönem odaklılık, Hofstede tarafından sonradan eklenen bir boyuttur. Bu 
durum, ilgili boyutun, diğer boyutlar kadar ilgi görmemiş olmasının bir sebebi 
olarak düşünülebilir. Oysa bir toplumun uzun dönem odaklı olup olmaması, o 
toplumda faaliyet gösteren örgütleri de bir şekilde etkileyebilmektedir. Öyle ki, bu 
çalışmada uzun dönem odaklılık, örgüt kültürünün tüm boyutlarını pozitif yönde 
etkilemektedir. Uzun dönem odaklı bireyler, kurallara daha çok bağlıdır 
(Almagtome, 2015: 66-67). Nitekim çalışmada uzun dönem odaklılığın, diğer örgüt 
kültürü türlerine kıyasla, bürokratik örgüt kültürünü daha çok etkilemesi, bu 
durumu destekleyen bir sonuçtur. 

Kültürel değerlerin örgüt kültürünü etkileyen bir faktör olması, bu araştırmanın 
temel kuramsal çıktısıdır. Dolayısıyla bu çıktıdan hareketle, insanların kendi 
değerleriyle örtüşmeyen bir örgütte çalışmak istemeyebileceği sonucu çıkarılabilir. 
Bu durum, hem çalışanın mutluluğu hem de örgütün devamlılığı açısından sorun 
teşkil etmektedir. Bu nedenle, yöneticilerin bunun bilincinde hareket ederek, ya 
örgüte alacakları işgörenlerin kültürel değerlerinin örgüt kültürüyle uyumlu 
olmalarına dikkat etmeleri ya da örgüt kültürlerini çalışanlarının kültürel 
değerleriyle uyumlaştırmaları gerekmektedir. 

Yazında, kültürel değerlerin örgüt kültürünü etkilediğine dönük teorik bilgiler söz 
konusu olsa da, bu neden-sonuç ilişkisini ampirik olarak inceleyen araştırma sayısı 
sınırlı sayıdadır. Ayrıca, kültürel değerlerin beş temel boyutu (güç mesafesi, 
çoğulculuk, erillik, belirsizlikten kaçınma ve uzun dönem odaklılık) ile bu 
araştırmada ele alınan örgüt kültürü türleri (bürokratik, rekabetçi, toplumcu, 
yenilikçi) arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma sayısı yok denecek kadar azdır. 
İleride bu yönde araştırmaların yapılması, önem arz etmektedir. Öte yandan, bu 
araştırmada kültürel değerlerin, katılımcıların demografik özellikleriyle ilişkisi test 
edilmemiştir. Dolayısıyla bu ilişkilerin incelenmesi, demografik faktörler ile 
kültürel değerler arasındaki muhtemel farklılıklara işaret ederek yazına katkıda 
bulunabilecektir. Bu araştırma, sadece tüm yıl faaliyet gösteren beş yıldızlı otel 



252                Ertaş, Ç. & Unur, K. (2017). The Impact of Cultural Values of Hotel Employees on 
Organizational Culture. 

 

çalışanları örnekleminde yapılmıştır. Benzer araştırmaların sezonluk otel 
işletmelerinde de tekrarlanması önemlidir. Ayrıca benzer araştırmaların farklı 
hizmet işletmelerinde (seyahat acentesi, restoran, havaalanları gibi) yapılması da 
önemlidir. Son olarak, bu araştırmanın verileri, turizm sektörünün kötü şartlar 
altında olduğu bir dönemde toplanmıştır. Turizm sektörünün daha iyi olduğu bir 
dönemde yapılacak benzer bir araştırmada, farklı sonuçların çıkması muhtemeldir. 
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