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KUŞADASI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ  
ARAŞTIRMASI RAPORU

Ekonomistler Derneği, 2000 yılından bu yana Türkiye’de 
ekonomi politikaları alanında referans bir kurum olma 
vizyonu ve Türkiye ekonomisinin güçlü ve güvenilir 
bir yapıda gelişimini sürdürebilmesine katkı sunma 
misyonu ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu misyon 
ve vizyon doğrultusunda kurumumuz çeşitli alanlarda 
araştırmalar yapmakta, etkinlikler düzenlemekte ve 
yerel, ulusal ve uluslararası ortaklarıyla projeler hayata 
geçirmektedir. 

Bu kitapçığın elinize ulaşmasının temel nedeni olan 
“Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle 
Bakıyor” başlıklı projemiz de Türkiye’nin en önemli 
sorunlarından biri olan işsizlik sorununun önemli bir alt 
başlığına dokunuyor. Avrupa Birliği ve T.C. Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteği ile Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği ve T.C. Nişantaşı Üniversitesi ortaklığı 
ile hayata geçirdiğimiz bu proje, turizm sektöründe 
kayıtlı istihdamın arttırılmasına yönelik çeşitli 
gerçekleştirdiğimiz bir dizi faaliyet ile birlikte 2017 yılı 
Haziran ayı sonunda tamamlanmış olacak. 

Proje kapsamında kurduğumuz Kayıtlı İstihdam Destek 
Ofisi (KİDO) ve bu ofis tarafından gerçekleştirilen 
etkinlikler ve destek faaliyetleri ile sosyal ortakların 
birlikte çalışabilmesine yönelik bir zemin oluşturulmaya 
çalışılırken, öte yandan saha araştırmaları kapsamında 

hazırladığımız “Akreditasyon Sistemi” ile ülkemizdeki 
sorunların sadece cezalarla değil, daha yenilikçi 
yöntemler ile ilgili paydaşların teşviki sayesinde de 
mümkün olabileceğini göstermeye çalıştık. 

Türkiye’de turizmin zor bir süreçten geçtiği bir dönemde 
başladığımız proje kapsamında birçok güçlük ile 
de karşılaştığımızı ifade etmek gerekir. Bölgedeki 
işletmelerin ve çalışanların bir nevi “can derdine” 
düştüğü bu dönemde Kuşadası Belediyesi ve Belediye 
Başkanı Sn. Özer Kayalı’nın desteği her zaman bizim 
için çok önemli bir motivasyon kaynağı oldu. Öte 
yandan proje ekibimizde yer alan Mustafa Berker, Fırat 
Polat, Filiz Ayseli, Cansu Ok ve Gamze Akın ise bu 
zorlu dönemde büyük efor sarf ederek bir çok zorluğu 
kolay hale getirdiler. Hepsine bu çalışma vesilesi ile 
bir kez daha teşekkür etmek isterim. Projenin hayata 
geçmesini sağlayan başta Avrupa Birliği, T.C. Çalışma 
Bakanlığı ve proje ortağı kurumlarımızın temsilcilerine 
ve çalışanlarına böylesi bir yenilikçi çalışmaya vesile 
oldukları için teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. 

Son olarak bu proje ile başlayan ve bundan sonra da 
aynı şevkle sürdüreceğimiz çalışmalarla ülkemizin bu 
yapısal sorununun çözümüne katkı sunmaya devam 
etmekten büyük mutluluk duyacağımızı ifade etmek 
isterim.

Saygılarımla,   

Dr. Oğuz Demir 
Yönetim Kurulu Başkanı

Ekonomistler Derneği  
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KUŞADASI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ  
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İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel 
Programı (İKG_OP) kapsamında ‘Kayıtlı İstihdamın 
Teşviki II Mali Destek Programı’nın temel amacı; 
genel amacı, Türkiye’de kayıtlı istihdamın teşvik 
edilmesine ve kayıt dışı istihdamın azaltılmasına 
katkı sağlamaktır.
Ekonomistler Derneği’nin bu amaç doğrultusunda 
geliştirdiği, TÜRSAB ve Nişantaşı Üniversite iş 
birliğindeki “Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe 
Güvenle Bakıyor” Projesi program tarafından 
desteklenmeye hak kazanmış olup 1 Temmuz 2016 
tarihinde başlamıştır. 12 ay sürecektir.

Projenin Amacı ve Beklenen Sonuçlar:
Genel Amaç:
Türkiye’de kayıtlı istihdamın artmasına katkı 
sağlamak, Kuşadası başta olmak üzere Türkiye’de 
turizm bölgelerinde kayıtlı istihdamın arttırılmasına 
ilişkin model uygulamalar geliştirmektir. 

Özel Amaçlar:
•Turizm sektöründe kayıt dışı istihdamın 
nedenlerinin tespit edilmesi, 
•Kayıtlı istihdamın arttırılması için turizm sektöründe 
paydaşların katılımıyla kamuoyu oluşturulması, 
•Sektörde işverenlere yönelik kayıtlı istihdam 
destek ve teşviklerine ilişkin detaylı bilgilendirme 
yapılmasıdır. 

Beklenen Sonuçlar
•Seyahat acentalarının oteller hakkında daha 
fazla bilgiye sahip olması sağlanarak, seyahat 
acentalarının müşterilerine sunmuş olduğu 
hizmetlerin kalitesini yükseltmek
•Turizm sektöründe yer alan bölgedeki işletmelere, 
kayıtlı istihdama yönelmelerine ilişkin kamusal 
devlet ve teşviklerden bahsedilerek, akreditasyon 
sistemi hakkında bilgi vermek ve sektörün konuya 
ilişkin bilgi düzeyi arttırmak,
•İşçilerin ve işverenlerin başvuruda 
bulunabilecekleri, hukuki danışmanlık alabilecekleri 
bir Destek Ofisi kurmak ve bu ofis bünyesinde 
bölgedeki gelişmelerin düzenli olarak takip 
edilerek ilgili kamu kurumlarına bildirmek ve 
seyahat acentaları için hazırlanacak akreditasyon 
çalışmalarına veri olarak sunmaktır.

Proje Faaliyetleri
1.Kayıtlı İstihdam Destek Ofisi (KİDO) Kurulması ve 
Destek Hizmetleri
2.Kayıtlı İstihdam Destek Ofisi Tanıtım Kampanyası
3.Sektörel – Bölgesel Analizler ve Vaka Çalışmaları
4.Seyahat Acentaları Bilgilendirme Seminerleri
5.Turizm İşletmeleri Bilgilendirme Seminerleri
6.İş birliği Toplantıları
7.Turizm Sektörü ve Kayıtlı İstihdam Konferansı

Proje Ortakları
•Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
•Nişantaşı Üniversitesi
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KUŞADASI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ  
ARAŞTIRMASI RAPORU

Kayıtlı istihdamın desteklenmesi ve özendirilmesi, 
Türkiye’de özellikle 1980’lerden sonra ortaya çıkan 
kayıt dışı istihdam sorununun çözülmesi hususunda 
önem kazanmaya başlamıştır. Kayıtlı istihdam ve 
hizmet kalitesi arasında özellikle turizm gibi emek 
yoğun sektörlerde ciddi bir ilişki bulunmaktadır. 
Bu nedenle, Türkiye ekonomisinin gelişmesinin 
önündeki en önemli engellerden biri olarak görülen 
kayıt dışı istihdamın turizm sektörü boyutunun 
belirlenmesi amacıyla Kuşadası pilot bölge olarak 
seçilmiştir. Bunu esas alan rapor, bölgedeki 
turizm çalışanlarına uygulanan memnuniyet anketi 
sonuçlarının detaylı yorumlarını ele almakla birlikte 
anket sonuçları neticesinde oluşturulan akreditasyon 
sistemini tanıtmayı amaçlamaktadır.

Turizm sektörü çalışanları üç alt bileşen olan ‘‘Yiyecek 
ve İçecek, Diğer Hizmet’’, ‘‘Konaklama ve Seyahat’’, 
ve ‘‘Tur ve Organizasyon’’ alt sektörleri bazında ve 

genel bir değerlendirmeye tabii tutulmuştur. Çalışan 
memnuniyet düzeyini ölçmeyi amaçlayan 26 soru 
uzman görüşüne göre ağırlıklandırılarak Kuşadası 
bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerde çalışan 
kişilere sorulmuştur. Rapor içerisinde cevapların 
hesaplanmasıyla oluşturulan akreditasyon sistemi 
içerisinde firmalar ve bulundukları sektörler hakkında 
detaylı yorumlar yer almaktadır.

Rapor kapsamında ‘Turizm Sektörü Çalışanları 
Geleceğe Güvenle Bakıyor’ Projesi’nin amaçlarıyla 
aynı doğrultuda olarak turizm sektörünün en 
önemli paydaşlarından biri olarak görülen sektör 
çalışanlarının katılımıyla bir kamuoyu oluşturulması 
hedeflenmiştir. Anket sonuçlarının yorumlanması ve 
akreditasyon sisteminin tanıtılması ile beraber turizm 
sektöründe yer alan bölgedeki işletmelere ve seyahat 
acentalarına bilgi vermek ve sektörün konuya ilişkin 
bilgi düzeyi arttırmak amaçlanmaktadır.
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KUŞADASI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ  
ARAŞTIRMASI RAPORU

TABLO LİSTESİ
Tablo 1: Çalışan Memnuniyeti Hesaplanmasında Kullanılmış Sorular
Tablo 2: Alınan Puanlara Göre Statüler
Tablo 3: Statülerine Göre Sektör Sıralamaları
Tablo 4: Tüm Sektörlerin Statülere Göre Dağılımı

ŞEKİL LİSTESİ
Şekil 1: Katılımcıların sosyoekonomik statüsü
Şekil 2: Turizm sektörünün bileşenlerinden hangisinde çalışıyorsunuz?
Şekil 3: Katılımcının cinsiyeti
Şekil 4: Yaptığınız işten ne derece memnunsunuz?
Şekil 5: Yaptığınız işten ne derece memnunsunuz?
Şekil 6: İmkânınız olsa başka bir işyerinde çalışmayı düşünür müsünüz?
Şekil 7: Peki, başka iş yerinde çalışma isteğinizin nedenleri nelerdir?
Şekil 8: İşyerinizde kaldırabileceğinizden fazla iş yüküne maruz kalıyor musunuz?
Şekil 9: İş yükünüzden fazlasına maruz kalmanızın nedenleri nelerdir?
Şekil 10: Aldığım ücretin, bölgede sektörün şartları dikkate alındığında, yeterli olduğunu düşünüyorum.
Şekil 11: İşyerimdeki terfi imkânlarının yeterli olduğunu düşünüyorum.
Şekil 12: Çalıştığım iş yerimde kendimle ilgili gelecek görebiliyorum.
Şekil 13: İşyerimde ücret dışı ödemelerden (fazla mesai, ikramiye vs.) memnunum.
Şekil 14: İş yerimdeki iş yoğunluğundan memnunum.
Şekil 15: İş yerimde kendimi geliştirmem için düzenli olarak eğitim programları düzenlenmektedir.
Şekil 16: İş yerimde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmaktadır
Şekil 17: İş yerimde ödenen ücretin bölgedeki diğer işletmelere oranla daha iyi olduğunu düşünüyorum.
Şekil 18: Mevcut işyerinizde ne kadar süredir çalışıyorsunuz?
Şekil 19: Mevcut işyerinizde ne kadar süredir çalışıyorsunuz? * S5. Şu an itibariyle çalıştığınız işyerinden ne derece 
memnunsunuz?
Şekil 20: Mevcut işyerinizde ne kadar süredir çalışıyorsunuz? * S6. Yaptığınız işten ne derece memnunsunuz?
Şekil 21: Mevcut işyerinizde ne kadar süredir çalışıyorsunuz? * S7. Bugüne kadarki deneyimlerinize dayanarak 
düşündüğünüzde çalıştığınız işyerinde çalışmayı çevrenizdekilere tavsiye eder misiniz?
Şekil 22: S10. İş yerinizde kaldırabileceğinizden fazla iş yüküne maruz kalıyor musunuz? * S9.10 İş yerimdeki iş 
yoğunluğundan memnunum.
Şekil 23: Çalışma durumunuz hangisine uymaktadır? * 9.7. Çalıştığım iş yerimde kendimle ilgili gelecek 
görebiliyorum.

KISALTMALAR
CATI: Bilgisayar Destekli Telefon Anketi
İKG_OP: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı
KİDO: Kayıtlı İstihdamı Destekleme Ofisi
T.C: Türkiye Cumhuriyeti
TÜRSAB: Türkiye Seyahat Acentaları Birliği
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KUŞADASI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ  
ARAŞTIRMASI RAPORU

Kayıtlı İstihdamın Teşviki II programı kapsamında 
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen “Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe 
Güvenle Bakıyor” isimli proje Ekonomistler Derneği, 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve T.C. 
Nişantaşı Üniversitesi iş birliği ile yürütülmektedir. 

“Turizm Sektörü Çalışanları Geleceğe Güvenle 
Bakıyor” isimli projenin genel amacı; Türkiye’de 
kayıtlı istihdamın artmasına katkı sağlamak, 
Kuşadası başta olmak üzere Türkiye’de turizm 
bölgelerinde kayıtlı istihdamın arttırılmasına ilişkin 
model uygulamalar geliştirmek olarak tespit 
edilmiştir. Bu çerçevede projenin özel amaçları ise 
turizm sektöründe kayıt dışı istihdamın nedenlerinin 
tespit edilmesi, kayıtlı istihdamın arttırılması için 
turizm sektöründe paydaşların katılımıyla kamuoyu 
oluşturulması, sektörde işverenlere yönelik kayıtlı 
istihdam destek ve teşviklerine ilişkin detaylı 
bilgilendirme yapılmasıdır. Bunu sağlarken turizm 
sektöründe sunulan hizmet kalitesinin saptanması ve 
artırılması konularını çalışan memnuniyeti üzerinden 
açıklamayı hedefleyen bir akreditasyon sisteminin 
de oluşturulması hedeflenmiştir.  

Günümüzde kurumsal sosyal sorumluluk, şirketler 
için en öncelikli unsurlardan biri haline gelmektedir. 
Bilinç düzeyi sürekli artan tüketiciler, çevre, enerji 
verimliliği, çocuk işçiliği, kayıt dışı işçilik, sunulan 
çalışma standartları gibi birçok konuda çok daha 
duyarlı davranmakta ve işletmelere bu konularda 

daha duyarlı olmaları yönünde baskı yaratmaktadır. 
Nitekim firmalar da özellikle son 10 yılda bu konuda 
önemli atılımlar yapmakta, yenilikçi eylemlere 
yönelerek tüketiciler nezdindeki itibarını arttırmaya 
çalışmaktadır. Bir anlamda, yasaların yaptırım 
gücünden çok daha etkili bir motivasyon kaynağı 
olarak ortaya çıkan bu unsur proje açısından da 
kullanılacak en önemli koz olacaktır. 

Kayıtlı istihdam ve hizmet kalitesi arasında özellikle 
turizm gibi emek yoğun sektörlerde ciddi bir ilişki 
bulunmaktadır. Akreditasyon sistemi, İngiltere, 
Almanya, Hollanda gibi bu tip duyarlılıkları gelişmiş 
yabancı turistler için en önemli tatil bölgelerinden 
biri olan Kuşadası’nda pilot olarak uygulanacaktır. 
Akreditasyon sistemindeki bilgiler düzenli olarak 
Kayıtlı İstihdamı Destekleme Ofisi (KİDO) tarafından 
güncellenecek ve turizm işletmeleri ile turist 
arasındaki bağlantıyı kuran seyahat acentalarının 
erişimine açık olarak acentaların sonuçları düzenli 
olarak takip etmeleri sağlanabilecektir. Böylelikle en 
önemli müşteri kaynağı olan seyahat acentalarına 
sunulacak bilgi ile turizm işletmelerinde kayıtlı 
istihdam, işçi-işveren ilişkilerini baz alan kurumsal 
sosyal sorumluluk bilinci güçlendirilebilecektir.

Bu rapor ise Kuşadası pilot bölgesinde uygulanmak 
üzere tasarlanan akreditasyon sisteminin; 
amacını, kapsamını, metodolojisini ve detaylarını 
derinlemesine incelemeyi ve bilgi vermeyi 
amaçlamaktadır.



METODOLOJİ 
VE ANKETİN 

KAPSAMI
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KUŞADASI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ  
ARAŞTIRMASI RAPORU

2. METODOLOJİ VE ANKETİN KAPSAMI

Proje kapsamında yürütülen çalışan memnuniyeti 
araştırması Kuşadası ilçesinde turizm sektörünün 
alt çalışma alanlarında (otelcilik, eğlence, tur ve 
organizasyon, yiyecek ve içecek) istihdam edilen 
kişileri kapsamaktadır. Bu bağlamda gerçekleştirilen 
anket çalışmasında tabakalı tesadüfi örnekleme 
kurallarına göre seçilen 247 sektör çalışanına 
yöneltilen 15 soru ile çalışanların turizm sektörü ve 
kendi çalışma alanlarına yönelik memnuniyetlerinin 
saptanması amaçlanmaktadır. Yürütülen anket 
çalışması bilgisayar destekli telefon görüşmesi 
(CATI) ve yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiş, güvenirlik analizi sonuçlarına göre 
yüksek güvenilir (%85-%88) sonuçlar elde edilmiştir.
Katılımcıların verdikleri cevaplar doğrultusunda 
sosyoekonomik durumları incelenmiştir. Ankete 
katılanların yüzde 5,3’ü A statüsünde, yüzde 24,7’si B 
statüsünde bulunmaktadır. Sosyoekonomik anlamda 
en iyi olan bu iki statüde soruları cevaplayanların 
toplam yüzde 30’u yer almaktadır. Sıralamayı takiben 
ortalama sınıf C1 ve C2 olarak iki gruba ayrılmıştır. Bu 
bağlamda katılımcıların yüzde 38,5’i C1, yüzde 28,7’si 
ise C2 gruplarında bulunmaktadır. D ve E gruplarında 
ise soruları yanıtlayanların yüzde 2,8’i yer almaktadır. 
Sosyoekonomik anlamda ankete katılanlar yoğun 
olarak B ve C gruplarında dağılım göstermektedir. 
Bu noktada anketi cevaplayan turizm sektörü 
çalışanlarının sosyoekonomik açıdan statülerinin iyi 
olduğu görülmektedir.

Şekil 1: Katılımcıların sosyoekonomik statüsü

Yaş dağılımı göz önünde bulundurulduğunda turizm 
sektöründe bilinen bir tablo olarak genç nüfusun ön 
plana çıktığı görülmektedir. Ankete katılanlar ağırlıklı 
olarak 25-30 (%23,5), 36-45 (%21,9), 18-24 (%21,5) 
yaş aralıklarında dağılım göstermekte olup, sıralamayı 
takiben katılımcıların 31-35 (%16,12), 46-54 (%11,7), 55-
64 (%5,3) yaş aralıklarında bulundukları görülmektedir. 
Cinsiyet dağılımında ise katılımcıların yüzde 21,1’i 
kadınlar, yüzde 74,9’u ise erkekler tarafından 
oluşmaktadır. 

Araştırmaya katılanlar eğitim durumlarına göre sıralandığında 
ise turizm sektöründe olduğu gibi kalifiye ve kalifiye olmayan 
işgücünden oluştukları görülmektedir. Bu noktada katılımcılar 
yoğun olarak lisans (örgün) (%29,6), ilk ve ortaokul (%27,9), 
lise mezunu (normal) (%24,3) ve lise mezunu (meslek) 
(%15,4) gruplarında dağılım göstermektedir. Devamında ise 
lise mezunu (açık öğretim) (%1,6) ve yüksek lisans/doktora 
(%1,2) grupları gelmektedir. Turizm sektöründe ve alt çalışma 
alanlarında her iki (nitelikli ve niteliksiz) işgücüne de ihtiyaç 
duyulduğu için eğitim dağılımının üniversite mezunu ve lise 
mezunu gruplarında yoğunlaşıyor olması oldukça normal bir 
çıktıdır.
Katılımcılar çalıştıkları sektörlere göre sıralandığında yüzde 
38,9’u yiyecek ve içecek, yüzde 29,1’i otelcilik, yüzde 17’si 
eğlence (bar, gece kulübü) ve yüzde 10,9’u ise tur ve 
organizasyon gibi turizmin alt sektörlerinde çalışmaktadırlar. 
Bu sektörler dışında diğer iş kollarında faaliyet gösteren 
işletmeler ise yüzde 4 olarak yer almaktadır.

Şekil 2: Turizm sektörünün bileşenlerinden 
hangisinde çalışıyorsunuz

Anket çalışmasında yer alan katılımcıların yüzde 76,1’ini 
düzenli çalışanlar oluştururken yüzde 23,9’unu ise 
geçici statü altında mevsimlik çalışanlar oluşturmaktadır. 
Turizm sektörünün genel olarak dönemsel işgücü 
ihtiyacı yüksek olduğundan, katılımcıların ufak da olsa 
belli bir kısmının mevsimlik olarak çalışması araştırmanın 
verimliliği açısından önem teşkil etmektedir. Böylelikle 
düzenli çalışanların yanında mevsimsel çalışanların 
da sektör ve çalıştıkları iş hakkındaki yorumları önem 
kazanmaktadır.
 
Şekil 3: Katılımcının cinsiyeti
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3. ANKET SONUÇLARI

Şekil 4: Yaptığınız işten ne derece 
memnunsunuz? 

Ankete katılanların çalıştıkları işyeriyle ilgili 
memnuniyetlerinin ölçülmesi amacıyla “Şu 
an itibariyle çalıştığınız işyerinden ne derece 
memnunsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Verilen 
cevaplar doğrultusunda katılımcıların yüzde 44,9’u 
“çok memnunum” cevabını verirken yüzde 37,7’si 
“memnunum” ifadesini onaylamışlardır. Olumsuz 
cevap olarak en çok öne çıkan ifade ise yüzde 9,3 
ile “memnun değilim” cevabıdır.

Genel olarak bakıldığında katılımcıların yüzde 
80’inden fazlası çalıştıkları işyeriyle ilgili olumlu 
değerlendirmeler yapmışlardır. Kuşadası ilçesinin 
turizm bölgelerinden biri olması ve sektörün son 
dönemlerdeki olumsuz seyri, anket katılımcılarının 
çalıştıkları işletmeler hakkındaki görüşlerini 
etkilememiştir.

Katılımcıların çalıştıkları işle ilgili memnuniyet 
durumunu ölçmek için “Yaptığınız işten ne derece 
memnunsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Alınan 
cevaplar doğrultusunda katılımcıların yüzde 47,4’ü 
çok memnun olduğunu dile getirirken, yüzde 38,9’u 
ise memnun olduğunu belirtmiştir.

Katılımcıların verdikleri cevaplar ilk sorudaki 
cevaplara paralel olarak dağılım göstermektedir. 
Bu noktada yine ilk soruda olduğu gibi, katılımcıların 
yüzde 80’inden fazlası çalıştığı işten memnun veya 
oldukça memnun olduklarını belirtmişlerdir.

Şekil 5: Yaptığınız işten ne derece 
memnunsunuz?

Araştırmaya katılanların iş yeri memnuniyetinin 
düzeyini ölçmek için “İmkânınız olsa başka bir 
işyerinde çalışmayı düşünür müsünüz?” sorusuna 
cevap vermeleri istenmiştir. Katılımcılar şu anki 
çalıştıkları iş yerleri hakkında yüzde 80’in üzerinde 
memnun olduklarını belirtmelerine karşın, yüzde 
42,1 oranında “evet düşünürüm” cevabını 
vermişlerdir.

İlk soruya verilen cevaba göre işletmelerin, 
çalışanları açısından memnun edici imkânlara 
sahip olduğu görülmektedir. Ancak, bu sorunun 
cevaplarına bakıldığında ise bu olanakların 
çalışanların gözünden değerlendirilerek 
geliştirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmaktadır

Şekil 6: İmkânınız olsa başka bir işyerinde 
çalışmayı düşünür müsünüz?

Hayır 
Düşünmem 

57,9
Evet 

Düşünürüm 
42,1

Başka bir işyerinde çalışmak istediklerini belirten 
katılımcılara bunun nedenleri sorulduğunda ise 
öncelikli olarak “daha iyi maaş” cevabının verildiği 
görülmektedir. Bu cevabı takiben katılımcıların 
yüzde 32,9’u “daha iyi çalışma koşulları” ve yüzde 
20,3’ü ise “daha iyi terfi imkânları” cevaplarını 
vermektedir.

Ankete katılan sektör çalışanlarının çoğunluğu 
mevcut işlerinden memnun olmalarına rağmen 
Şekil 7’de belirtilen imkânların yeterli olmamasından 
dolayı alternatif bir işte çalışabileceklerini 
belirtmişlerdir. Bu noktada sektör işletmeleri ilçe 
geneline kıyasla çalışanlarına daha elverişli bir 
çalışma ortamı sunmasına karşın bu koşulların 
daha da iyileştirilmesi gerektiği sonucu dikkat 
çekmektedir.

Şekil 7: Peki, başka iş yerinde çalışma 
isteğinizin nedenleri nelerdir?
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Araştırmaya katılanların iş yoğunlukları 
hakkındaki görüşlerini almak için “İşyerinizde 
kaldırabileceğinizden fazla iş yüküne maruz kalıyor 
musunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Alınan cevaplar 
incelendiğinde katılımcıların yüzde 78,5’inin “hayır 
kalmıyorum” cevabını verdikleri görülmektedir.

Şekil 8: İşyerinizde kaldırabileceğinizden fazla iş 
yüküne maruz kalıyor musunuz?

Katılımcılara iş yüküne maruz kalma nedenleri 
sorulduğunda ise yüzde 62,7’si personel yetersizliği 
nedeniyle iş yüküne maruz kaldığını belirtmiştir. Bu 
cevabın dışında sırasıyla katılımcıların; yüzde 25,4’ü 
“mesai saatlerinin düzenli olmaması” ve yüzde 5,1’i 
“ek ödemelerden faydalanmak için” cevaplarını 
verdiği görülmektedir.

Turizm sektöründe mevsimsel işçiliğin yoğun 
olması ve sektörde yaşanan durgunluğa bağlı 
olarak işletmelerin insan kaynakları maliyetlerini 
düşürmeye yönelik hamleler yapmaları, (çalışanların 
azaltılması) doğal olarak çalışanlar üzerindeki iş 
yükünün artmasına neden olmuştur. Bu noktada 
sektörün canlanması durumunda istihdam 
imkânlarının tekrardan artması ve iş yükünün eşit 
dağılımının sağlanması beklenmektedir.

Şekil 9: İş yükünüzden fazlasına maruz 
kalmanızın nedenleri nelerdir?

Araştırmanın bu bölümünde, katılımcılardan istenen, 
yöneltilen soruların en olumlu “kesinlikle katılıyorum”, 
en olumsuz “kesinlikle katılmıyorum” arasında yer 
alan ifadeleri kullanarak cevaplamalarıdır.
Araştırmaya katılanlardan aldıkları ücretler hakkında 
memnuniyetlerini anlamak için, ‘‘Aldığım ücretin, 
bölgede sektörün şartları dikkate alındığında, 
yeterli olduğunu düşünüyorum.” ifadesine cevap 
vermeleri istenmiştir.  Katılımcıların yüzde 48,6’sı 

bu ifadeye kesinlikle katılıyorum, yüzde 27,5’i 
katılıyorum, yüzde 3,6’sı kesinlikle katılmıyorum, 
yüzde 11,7’si katılmıyorum ve yüzde 8,5’i fikrim yok 
cevabını vermiştir.

Katılımcıların sektör bazında mevcut şartların ve 
durumların farkında olabildiklerini, ancak diğer 
işletmelerde uygulanan ücret politikalarına dair 
bir fikirlerinin olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle 
başka bir işte çalışmak isteyen katılımcıların, neden 
olarak daha iyi ücretleri göstermeleri normal bir çıktı 
olarak görülmektedir.

Şekil 10: Aldığım ücretin, bölgede sektörün 
şartları dikkate alındığında, yeterli olduğunu 
düşünüyorum.

Araştırmaya katılanların çalıştıkları işyerindeki 
gelecek beklentilerinin ölçülmesi için “İşyerimdeki 
terfi imkânlarının yeterli olduğunu düşünüyorum.” 
İfadesine cevap vermeleri beklenmiştir. Alınan 
cevaplar doğrultusunda yüzde 35,6 oranında 
katılımcının “kesinlikle katılıyorum” cevabını verdiği 
görülürken yüzde 24,3’ünün “katılıyorum” cevabını 
verdiği görülmektedir. Katılımcılardan –yüksek 
oranda terfi imkânına sahip olduğunu düşünenler 
hariç– yüzde 29,6 olumsuz cevap vermiştir.

Şekil 11: İşyerimdeki terfi imkânlarının yeterli 
olduğunu düşünüyorum.

‘‘Çalıştığım iş yerinde kendimle ilgili gelecek 
görebiliyorum.’’ ifadesine; araştırmaya katılan 
kişilerin yüzde 38,5’i ‘‘kesinlikle katılıyorum’’, yüzde 
24,7’si ‘‘katılıyorum’’, yüzde 12,6’sı ‘‘kesinlikle 
katılmıyorum’’, yüzde 11,3’ü ‘‘katılmıyorum’’ ve 
yüzde 13’ü ‘‘fikrim yok’’ cevaplarını vermiştir.

Katılımcıların çalıştıkları iş yerlerinde kendileriyle ilgili 
bir gelecek görmeleri, iş yerindeki terfi edebilecek 
imkanlarının yeterli olduğunu düşünmeleri, iş 
yerindeki sosyal olanaklardan memnuniyetleri 
ve maaşlarının zamanında ödenmesi durumları 
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arasında pozitif bir korelasyon (ilişki) olduğunu 
söylenebilir.

Şekil 12: Çalıştığım iş yerimde kendimle ilgili 
gelecek görebiliyorum.

“İşyerimde ücret dışı ödemelerden (fazla mesai, 
ikramiye vs.) memnunum.” ifadesine; araştırmaya 
katılan kişilerin yüzde 27,9’u “kesinlikle katılıyorum”, 
yüzde 25,9’u “katılıyorum”, yüzde 20,6’sı “kesinlikle 
katılmıyorum”, yüzde 13’ü “katılmıyorum”, yüzde 
12,6’sı “fikrim yok” cevaplarını vermiştir.

Genel işyeri memnuniyeti cevaplarına kıyasla 
katılımcıların ücret dışı ödemelerden yeterli 
memnuniyete sahip olmadıkları görülmektedir. 
Araştırmaya katılan çalışanlardan alınan cevapların 
genel olarak olumlu olmasına karşın ücret dışı 
ödemelerle ilgili yorumları sektör yetkilileri tarafından 
özellikle incelenmelidir.

Şekil 13: İşyerimde ücret dışı ödemelerden (fazla 
mesai, ikramiye vs.) memnunum.

Katılımcılar “İş yerimdeki iş yoğunluğundan 
memnunum.” ifadesine yüzde 24,7 oranında 
‘‘kesinlikle katılıyorum’’ ve yüzde 36,4 oranında 
‘‘katılıyorum’’ cevaplarını vererek çalışma 
koşullarından memnun olduklarını dile getirmişlerdir. 
Çoğunluğun iş yoğunluğundan memnun olmasına 
karşın yüzde 38 oranında katılımcının bu konuda 
olumsuz ve tereddütte kalarak cevap vermesi, 
sektörde bazı firmaların çalışma koşullarında 
düzenleme yapması gerektiğini göstermektedir.

Şekil 14: İş yerimdeki iş yoğunluğundan 
memnunum.

“İş yerimde kendimi geliştirmem için düzenli olarak 
eğitim programları düzenlenmektedir.” ifadesine; 
araştırmaya katılan kişilerin yüzde 19’u ‘‘kesinlikle 
katılıyorum,’’ yüzde 20,6’sı ‘‘katılıyorum’’, yüzde 31,2’si 
‘‘kesinlikle katılmıyorum’’, yüzde 17’si ‘‘katılmıyorum’’ 
ve yüzde 12,1’i ‘‘fikrim yok’’ cevaplarını vermiştir.

Genel anket cevaplarına kıyasla en olumsuz 
sonuçların bu ifade altında alındığı görülmektedir. 
Sektör çalışanlarının yaklaşık yüzde 50’sinin çalıştığı 
kurumdan kendini geliştirecek herhangi bir eğitime 
tabi olmaması, çalışanların gelir ve terfi imkanlarını 
sınırlandırdığı gibi işletmelerin gelişimlerinin önünde 
bir engel olarak görülmektedir. 

Şekil 15: İş yerimde kendimi geliştirmem 
için düzenli olarak eğitim programları 
düzenlenmektedir.

‘‘İş yerimde kadınlara pozitif ayrımcılık 
yapılmaktadır.’’ İfadesine araştırmaya katılan 
kişilerin yüzde 24,7’si ‘‘kesinlikle katılıyorum’’, 
yüzde 17,8’i ‘‘katılıyorum’’, yüzde 29,1’i ‘‘kesinlikle 
katılmıyorum’’, yüzde 15’i ‘‘katılmıyorum’’ ve yüzde 
13,4’ü ‘‘fikrim yok’’ cevaplarını vermiştir. Gerek iş 
yaşamında gerek yaşamın hemen her alanında 
karşılaşılan cinsiyetler arası eşitsizliği ‘‘en aza 
indirme’’ politikalarından biri kadınlara pozitif 
ayrımcılık uygulamalarıdır. Araştırmaya katılan 
kişilerin önemli bir kısmının çalıştıkları yerlerde 
kadınlara pozitif bir ayrımcılık yapılıyor fikrine 
katılmadıklarını belirttikleri söylenebilir. 

Şekil 16: İş yerimde kadınlara pozitif ayrımcılık 
yapılmaktadır.

‘‘İş yerimde ödenen ücretin bölgedeki diğer işletmelere 
oranla daha iyi olduğunu düşünüyorum.’’ ifadesine 
cevap veren kişilerin yüzde 31,2’si bu ifadeye ‘‘kesinlikle 
katılıyorum’’, yüzde 26,3’ü ‘‘katılıyorum’’, yüzde 6,5’i 
‘‘kesinlikle katılmıyorum’’, yüzde 13,4’ü ‘‘katılmıyorum’’ 
ve yüzde 22,7’si ise bu ifadeye ‘‘fikrim yok’’ cevabını 
vermiştir. İş ve iş memnuniyeti konularında verilen olumlu 
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yanıtların aksine kadınlara pozitif ayrımcılık uygulanması 
konusu sektör çalışanları genelinde olumsuz bir intiba 
bırakmaktadır. Kadınların iş gücüne katılımlarının teşvik 
edilmesi ve süreç boyunca bu teşvik hareketinin her 
işletme yöneticisi tarafından desteklenmesi tüm alt 
sektör figürleri açısından önem taşımaktadır.
 
Şekil 17: İş yerimde ödenen ücretin bölgedeki 
diğer işletmelere oranla daha iyi olduğunu 
düşünüyorum
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Araştırmanın bu bölümünde sektör katılımcıları 
çalışma sürelerine göre gruplandırılmış ve 
vermiş oldukları cevaplar incelenmiştir. Böylelikle 
çalışanlar ve sektör açısından iş koşullarında 
meydana gelen değişim sürecinin anlaşılması 
amaçlanmıştır.

Şekil 18: Mevcut işyerinizde ne kadar süredir 
çalışıyorsunuz?

Araştırmaya katılan kişilerin mevcut iş yerlerindeki 
çalışma süreleri ile şu an itibariyle çalıştığı iş yerinden 
memnuniyet durumlarını karşılaştırdığımızda; 
1-3 yıl arası çalışanların yüzde 83,7’si çalıştıkları 
iş yerinden memnun olduklarını, yüzde 12,2’si 
memnun olmadıklarını; 4-6 yıl arası çalışanların 
yüzde 81,9’u çalıştıkları iş yerinden memnun 
olduklarını, yüzde 12,7’si memnun olmadıklarını, 
7-9 yıl arası çalıştığını söyleyen kişilerin ise yüzde 
80’i çalıştıkları iş yerinden memnun olduklarını, 
yüzde 15’i ise memnun olmadıklarını belirtmiştir. 
10 yıl ve üzeri çalışan kişilerin yüzde 80’i çalıştıkları 
iş yerinden memnun iken, yüzde 16’sı memnun 
olmadığını belirtmiştir.

Karşılaştırmada görüldüğü üzere kişilerin mevcut iş 
yerlerindeki çalışma süreleri uzadıkça iş yerlerinden 
memnuniyetsizlik düzeylerinde de doğrusal bir 
artış olduğu söylenebilir. Özellikle 10 yıl ve üzeri 
çalışanlarda, çalışanların işlerinden ya çok memnun 
olduğu ya da hiç memnun olmadığı görülmektedir. 
Bu soruya ‘‘memnunum’’ cevabını veren kişilerde 
ciddi bir düşüş gözlemlenmektedir.

Şekil 19: Mevcut işyerinizde ne kadar süredir 
çalışıyorsunuz? *  S5. Şu an itibariyle çalıştığınız 
işyerinden ne derece memnunsunuz

Katılımcıların iş memnuniyetleri çalıştıkları yıllar ile 
kıyaslandığında verilen cevapların oldukça olumlu 
olduğu gözlemlenmektedir. Ancak çalışma süresi 
itibariyle verilen olumsuz cevaplar incelendiğinde 
ise 1-3 yıl arası çalışanların yüzde 8,8’i, 4-6 yıl arası 
çalışanların yüzde 9,1’i, 7-9 yıl arası çalışanların 
yüzde 15,0’ı ve 10 yıl ve üzeri çalışanların ise 
yüzde 8’inin çalıştıkları işten memnun olmadıklarını 
belirtmişlerdir.

İlk ifadede alınan cevapların aksine bir durum iş 
memnuniyetinde gözlemlenmektedir. Katılımcıların 
çalışma yılları artmasına karşın memnuniyetlerinde 
yaşanan dalgalanma, özellikle sektörde uzun 
süredir yer alan çalışanların çalıştıkları işten 
daha yüksek memnuniyet seviyesinde olduklarını 
göstermektedir.

Şekil 20: Mevcut işyerinizde ne kadar süredir 
çalışıyorsunuz? * S6. Yaptığınız işten ne derece 
memnunsunuz?

Araştırma genelinde olduğu gibi katılımcıların 
çalıştıkları işi tavsiye edip etmedikleri sorulduğunda 
ise oldukça olumlu geri dönüşler alınmıştır. 
Ancak, çalışma yılları baz alındığında ise çalışma 
sürelerinde yaşanan artışa bağlı olarak olumsuz 
cevapların arttığı görülmektedir.

Sektörde 1 ile 3 yıl arası çalışanların yüzde 15’i 
sorulan soruya olumsuz cevap verirken, 4-6 yıl 
arası çalışanların yüzde 23,7’si olumsuz cevap 
vermektedir. Bu cevapları takiben 7-9 yıl arası 
çalışan katılımcıların yüzde 20’sinin, 10 yıl ve üzeri 
çalışanların ise yüzde 16’sının olumsuz cevap 
verdiği görülmektedir.
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Şekil 21: Mevcut işyerinizde ne kadar süredir 
çalışıyorsunuz? * S7. Bugüne kadarki 
deneyimlerinize dayanarak düşündüğünüzde 
çalıştığınız işyerinde çalışmayı çevrenizdekilere 
tavsiye eder misiniz?

Anket çalışmalarında katılımcıların iş 
yoğunluğundan memnuniyet durumları 
sorulduğunda ise iş yüküne maruz kalanların 
yüzde 41,6’sı bu durumdan memnun olduklarını 
belirtirken, yüzde 39,6’sı memnun olmadıklarını 
dile getirmiştir. Fazla iş yüküne maruz kalmayan 
anket katılımcılarının ise yüzde 66,5’i çalıştıkları 
işletmedeki iş yoğunluğundan memnun olduklarını 
dile getirmişlerdir.

Şekil 22: S10. İş yerinizde kaldırabileceğinizden 
fazla iş yüküne maruz kalıyor musunuz? * S9.10 
İş yerimdeki iş yoğunluğundan memnunum.

Düzenli ve mevsimsel çalışanlar iş yerlerindeki 
geleceklerine göre kategorize edildiklerinde 
düzenli çalışanların yüzde 60,6’sının, mevsimsel 
çalışanların ise yüzde 71,2’sinin kendileriyle ilgili 
gelecek gördükleri belirtmiştir.
 
Olumsuz cevaplara bakıldığında ise düzenli 
ve mevsimsel çalışanların verdikleri cevapların 
aynı seviyelerde olduğu görülmektedir. Bu 
noktada verilen olumsuz cevaplar iki farklı şekilde 
incelenebilir. Sektörün yaşadığı sıkıntıdan kaynaklı 
olarak mevsimsel ve düzenli çalışanların aynı 
beklentiye sahip olduğu veya mevsimsel işçilik 
ayrımının Kuşadası’nda veya sektörde gözetilmediği 
yorumu getirilebilir. Mevsimsel çalışanların düzenli 
bir geliri olmaması ve bölgede turizm sezonu 
bitiminden sonra kendilerini garanti altına alacak bir 
işlerinin bulunmaması gibi sebepler, bu çalışanların 
geleceğe dair planlama yapma kapasitelerini 
sınırlandırmaktadır.

Şekil 23: Çalışma durumunuz hangisine 
uymaktadır? * 9.7. Çalıştığım iş yerimde kendimle 
ilgili gelecek görebiliyorum.

Araştırmaya katılan kişilerin çalıştıkları alt sektör 
kollarına göre çalıştıkları iş yerinden memnun 
olma durumları karşılaştırıldığında; otelcilik alt 
sektöründe çalışanların yüzde 79,2’si şu an 
çalıştıkları iş yerinden memnun olduklarını, yüzde 
13,9’u memnun olmadıklarını, yüzde 6,9’u fikirlerinin 
olmadıklarını söylemiştir. Eğlence alt sektöründe 
çalışanların yüzde 95,2’si iş yerinden memnun 
olduklarını, yüzde 4,8’si memnun olmadıklarını 
dile getirmiştir. Tur ve organizasyon sektöründe 
çalışanların yüzde 81,4’ü memnun olduklarını 
belirtirken, yüzde 14,8’i memnun olmadıklarını, 
yüzde 3,7’si fikirlerinin olmadıklarını belirtmiştir. 
Yiyecek ve içecek alt sektöründe çalıştığını 
belirten kişilerin yüzde 81,2’si memnun olduğuna 
değinirken, yüzde 14,6’sı memnun olmadıklarını, 
yüzde 4,2’si fikrinin olmadığını söylemiştir. Bu 
sektörler dışında sınıflandırılamayan iş kollarından 
rastgele verilen cevaplardan oluşan diğer kısmında 
ise katılımcıların yüzde 70’inin çalıştıkları işyerinden 
memnun olduklarını, yüzde 20’si memnun 
olmadığını, yüzde 10’u ise fikirlerinin olmadıklarını 
belirtmiştir.
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5. FİRMALARIN FAALİYET ALANLARINA 
GÖRE ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE 
AKREDİTASYON SİSTEMİ

Karşılaştırmada görüldüğü üzere kişilerin mevcut 
iAydın’ın Kuşadası ilçesinde ‘‘Yiyecek ve İçecek, 
Diğer Hizmet’’, ‘‘Konaklama ve Seyahat’’ ve ‘‘Tur 
ve Organizasyon’’ alt sektörleri içerisinde faaliyet 
gösteren 247 firma çalışanına memnuniyet anketi 
uygulanmıştır. Anket kapsamında çalışanlara 
yöneltilen 15 sorunun 9 adedi uzman görüşüne 
göre ağırlıklandırılarak firmaların ve sektörlerin 
çalışan memnuniyeti açısından başarı sıralamaları 
hesaplanmıştır. Hesaplama içerisine; çalışanların iş 
yaşamlarından ne derece memnun oldukları, sosyal 
haklara erişimleri, iş yükleri, yönetici davranışları 

gibi kapsamlı sorular dâhil edilerek turizm sektörü 
çalışanlarının memnuniyet düzeyleri çok yönlü 
olarak ele alınmıştır.

Turizm sektöründe sağlanan hizmet kalitesinin 
saptanması ve artırılması konularını çalışan 
memnuniyeti üzerinden açıklamayı hedefleyen bir 
akreditasyon sistemi oluşturulmuştur.  Akreditasyon 
sistemi kapsamında yapılan araştırma ve masa başı 
çalışmaları ile birlikte firmalar sınıflara ayrılmıştır. 
Sistem 100 puan üzerinden hesaplanarak turizm 
alt sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların 
değerlendirilmesi ve sıralaması yapılmıştır. Yapılan 
sınıflandırmada aşağıdaki tabloda verilen sorular ve 
ağırlıkları dikkate alınmıştır.

Soru Ağırlık
S.5. Şu an itibariyle çalıştığınız işyerinden ne derece memnunsunuz? 5
S.6. Yaptığınız işten ne derece memnunsunuz? 5
S.7. Bugüne kadarki deneyimlerinize dayanarak düşündüğünüzde çalıştığınız işyerinde çalışmayı çevreniz-
dekilere tavsiye eder misiniz?

5

S.8. Bugün yeniden işe girecek olsanız, çalıştığınız işyerine yine çalışmak üzere başvurur muydunuz? 5
S. 9. 18 alt soruya sahiptir. Her bir soru 3 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

S. 9.1. İş yerinde yaptığım işin yeteneklerine uygun olduğunu düşünüyorum. 3
S. 9.2. Çalıştığım iş yerinde yaptığım işten memnunum. 3
S. 9.3. Aldığım ücretin bölgede sektörün şartları dikkate alındığında yeterli olduğunu düşünüyorum. 3
S. 9.4. İş yerimde ödenen ücretin bölgedeki diğer işletmelere oranla daha iyi olduğunu düşünüyorum. 3
S. 9.5. İş yerimde personel maaşları zamanında ödeniyor. 3
S. 9.6. İş yerimdeki terfi imkânlarının yeterli olduğunu düşünüyorum. 3
S. 9.7. Çalıştığım iş yerimde kendimle ilgili gelecek görebiliyorum. 3
S. 9.8. İş yerimdeki sosyal olanaklardan (servis, yemek vb.) memnunum. 3
S. 9.9. İş yerimde ücret dışı ödemelerden (fazla mesai, ikramiye vs.) memnunum. 3
S. 9.10. İş yerimdeki iş yoğunluğundan memnunum. 3
S. 9.11. İş yerimde çalışanlara sağlanan sağlık hizmetleri yeterli düzeydedir. 3
S. 9.12. Günlük veya haftalık çalışma saatlerinden fazla iş yüküne maruz kalmıyorum. 3
S. 9.13. İş yerimde iş kazalarını önlemeye yönelik teknik alt yapı yeterlidir/ önlem alınır. 3
S. 9.14. İş yerimde üst yöneticilerimin bana karşı davranışlarından memnunum. 3
S. 9.15. İş yerimde kendimi geliştirmem için düzenli olarak eğitim programları düzenlenmektedir. 3
S. 9.16. Başkalarına görev aldığım işletmede çalışmayı tavsiye ederim. 3
S. 9.17. İş yerimde kadınlara pozitif ayrımcılık yapılmaktadır. 3
S. 9.18. İş yerimden iş dışı sorumluluklarım ortaya çıktığında izin alabiliyorum. 3
S.10. İş yerinizde kaldırabileceğinizden fazla iş yüküne maruz kalıyor musunuz? 5
S.12. İmkânınız olsa başka bir işyerinde çalışmayı düşünür müsünüz? 5
S.14. Çalışma durumunuz hangisine uymaktadır?  8
S.15. Mevcut işyerinizde ne kadar süredir çalışıyorsunuz? 8
TOPLAM AĞIRLIK 100

Tablo 1: Çalışan Memnuniyeti Hesaplanmasında Kullanılmış Sorular
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Firma ve alt sektör puanlarının hesaplanmasıyla 
oluşturulan akreditasyon sisteminde işletmeler 
aldıkları puanlar dikkate alınarak ‘‘Platin’’, ‘‘Altın’’, 
‘‘Gümüş’’ veya ‘‘Bronz’’ işletme statüsünü 
kazanmışlardır. Yeterli puanı alamamış işletmeler 
ise sınıflandırma dışı tutularak akreditasyon sistemi 
içerisine dahil edilmemiştir.

Tablo 2: Alınan Puanlara Göre Statüler

Derece Puan Aralığı
Platin İşletme 90 – 100 Arası 
Altın İşletme 80 – 90 Arası 
Gümüş İşletme 70 – 80 Arası 
Bronz İşletme 60 – 70 Arası 
Sınıflandırma Dışı 60 Altı 
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6. ANKET CEVAPLARININ 
DEĞERLENDİRİLMESİ

6.1. Alt Sektör Değerlendirmesi

Aydın’ın Kuşadası ilçesi pilot bölge olarak 
belirlenerek, hazırlanan memnuniyet anketi turizmin 
üç alt sektöründen 247 çalışana uygulanarak 
tamamlanmıştır. Konaklama ve Seyahat Sektöründen 
90, Tur ve Organizasyon Sektöründen 17, Yiyecek 
ve İçecek, Diğer Hizmet Sektöründen ise 140 kişinin 
katılımıyla işletmeler ve faaliyet gösterdikleri sektörler 
akreditasyon sistemi içerisinde sıralanmıştır. 
Bu sıralamalar kapsamında ‘‘Konaklama ve 
Seyahat Sektörü’’ işletmelerinin yüzde 42,2’lik 

dilimi 60 puanın altında kalarak sınıflandırma dışı 
olarak değerlendirilmiştir. Bu bağlamda yüzdesel 
olarak değerlendirildiğinde tüm sektörler arasında 
işletmelerin en fazla sınıflandırma dışı kaldığı sektör 
‘‘Konaklama ve Seyahat’’ sektörü olmuştur. Sektörde 
akreditasyon sisteminde statü kazanan işletmeler 
sırasıyla; Gümüş (20), Altın (13), Bronz (12) ve Platin 
(7) olmuştur.

‘‘Tur ve Organizasyon Sektörü’’ işletmeleri yüzde 29,4 
Altın ve yüzde 35,3 Gümüş statüleri ile akreditasyon 
sisteminde orta sıralarda yer almışlardır. Yüzdesel 
anlamda en az Platin işletmeye sahip olan sektörün 
genel durumu diğer iki sektöre kıyasla daha az 
sayıda çalışanın yanıtlarıyla belirlenmiştir.

‘‘Yiyecek ve İçecek, Diğer Hizmet Sektörü’’ ise yüzde 
17,9 ile en az sınıflandırma dışı kalan işletmeye sahip 
olan sektör olarak ön plana çıkmaktadır. Sektörün 
bir diğer başarısı ise Platin işletmeye sahip olma 
oranının diğer iki sektörün toplamından dahi daha 
fazla oluşudur. Bu iki faktör dikkate alındığında 
sektördeki işletmeler her ne kadar yüzde 32,9 
Gümüş ve yüzde 20,0 Bronz statüye sahip olsalar 
da sınıflandırma dışı işletmelerin azlığı ve Platin 
statüsündeki işletmelerin çokluğu bu durumu 
dengelemektedir.

6.2. Sektörler Genel Değerlendirmesi
Kuşadası pilot bölgesinde uygulanan turizm 
sektörü çalışanları memnuniyet anketi ‘‘Yiyecek ve 
İçecek, Diğer Hizmet’’, ‘‘Konaklama ve Seyahat’’ ve 

‘‘Tur ve Organizasyon’’ alt sektörleri akreditasyon 
sisteminin oluşturulması kapsamında genel olarak 
değerlendirilmiştir. Statülere göre ele alındığında 
ise en yüksek değerin yüzde 29,1 ile Gümüş 
olduğu gözlemlenmektedir. Hesaplamada 60 puan 
ve altında değerlendirilen işletmelerin yer aldığı 
sınıflandırma dışı statüsünün yüzde 27,1 ile tüm 
sektörlerde en yüksek ikinci payı alması dikkat 
çekmektedir. Bu sıralamayı Altın ve Bronz statüleri eşit 
ve yüzde 16,6 ve Platin statüsü yüzde 10,5 ile takip 
etmektedir. Yalnızca 90-100 puan alan işletmelerin 
bulunduğu Platin statüsündeki işletmelerin azlığı 
ve sınıflandırma dışı kalan işletmelerin fazla olması 
sektördeki turizm çalışanlarının memnuniyet 
düzeyinin yüksek seyretmediğine işaret etmektedir.

Platin Altın Gümüş Bronz Sınıflandırma Dışı

Konaklama ve Seyahat Sektörü
7

(%7,8)

13

(%14,4)

20

(%22,2)

12

(%13,3)

38

(%42,2)

Tur ve Organizasyon Sektörü
1

(%5,9)

5

(%29,4)

6

(%35,3)

1

(%5,9)

4

(%23,5)

Yiyecek ve İçecek, Diğer Hizmet 
Sektörü

18

(%12,9)

23

(%16,4)

46

(%32,9)

28

(%20,0)

25

(%17,9)

Platin Altın Gümüş Bronz Sınıflandırma Dışı

Tüm Sektörler 26

(%10,5)

41

(%16,6)

72

(%29,1)

41

(%16,6

67

(%27,1)

Tablo 3: Statülerine Göre Sektör Sıralamaları

Tablo 4: Tüm Sektörlerin Statülere Göre Dağılımı
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7. GENEL DEĞERLENDİRME

Aydın ili Kuşadası mevkiinde turizm alt sektörlerinde 
faaliyet gösteren işletmelerde görev alan toplam 247 
kişiye ‘‘Çalışan Memnuniyeti Anketi’’ kapsamında 
ağırlıkları farklı 26 adet değerlendirme sorusu 
doğrultulmuştur. Anket, Konaklama ve Seyahat 
Sektöründen 90, Tur ve Organizasyon Sektöründen 
17 ve Yiyecek ve İçecek, Diğer Hizmet Sektöründen 
ise 140 çalışanın yanıtları alınarak tamamlanmıştır. 

Bu sorular ile çalışanların memnuniyet düzeyleri 
tespit edilmeye çalışılmıştır. Verilen cevapların 
detaylı analizleri yapıldıktan sonra bölgedeki 
turistlere sunulan hizmet kalitesini artırmayı 
hedefleyen akreditasyon sistemi kurulmuştur. 
Tamamıyla çalışanların cevapladıkları sorular ve 
belirttikleri görüşler üzerine oluşturulan işletme 
akreditasyon puanları bölgedeki seyahat acentaları 
tarafından görüntülenebilecek ve bu sayede 
yurtiçi ve yurtdışından gelen turistler yüksek puanlı 
işletmeleri tercih etmeleri için acentalar tarafından 
motive edileceklerdir.

Anket kapsamında turizm sektörü çalışanlarının; 
eğitim seviyeleri, çalışma koşulları ve durumları 
(mevsimsel-düzenli), ücretleri, mesai saatleri, 
çalışma yılları, sosyal haklara erişimleri, kariyer 
olanakları gibi faktörler üzerinden genel bir 
memnuniyet şeması çıkarılmış ve yanıtlanan sorular 
uzman görüşüne göre belirlenen öncelik sırasına 
göre ağırlıklandırılmıştır. 

Kuşadası’ndaki turizm çalışanlarının verdikleri 
cevapların analiz edilmesiyle beraber öne çıkan 
hususlar aşağıdaki gibidir:

Katılımcıların yarısından fazlası eğitim durumlarını 
lise mezunu (meslek lisesi hariç) ve altı olarak 
değerlendirirken yalnızca üçte biri herhangi bir 
üniversiteden lisans derecesine sahip olduğunu 
belirtmiştir. Bu hususta sektörde ihtiyaç duyulan 
insan kaynağı tipi (beyaz yaka-mavi yaka) titizlikle 
belirlenmeli ve uygun politikalar üretilmelidir. (S14)

Katılımcıların yaş dağılımlarının genel ağırlığı 18-30 
yaş aralığında olduğundan ötürü çalışanların genç 
yaşlardan başlayarak alanlarında uzmanlaşmaları 
ve bu sayede uzun vadede sunulan hizmet kalitesini 
artırabilme kapasitesine sahip olduklarına işaret 
etmektedir. (S2)

Yapılan iş tanımı, işyeri koşulları ve işyerini 
başkalarına tavsiye etme konularında çalışanlar 
oldukça olumlu cevap vererek hem yaptıkları 
işten hem de işyerlerinden memnun olduklarını 
belirtmişlerdir. (S5, S6, S7, S8)

Katılımcılar işyerlerinin sağladığı sosyal olanaklar 
bakımından iyi bir tablo çizerken, terfi imkanları 
çalışanların üçte biri tarafından yetersiz bulunmuştur. 
Bu durum aynı zamanda çalışanların kendilerini 
geliştirmeleri için düzenlenen eğitim programlarının 
yetersiz bulunmasıyla da ilişkilendirilmektedir. 
Bu hususta çalışanların yaptıkları işler hakkında 
yeterince profesyonel eğitime tabii tutulmamaları ve 
bu yüzden daha fazla yeterliliğe ihtiyaç duyan terfi 
olanaklarını kısıtlı görmelerine yol açmakta olduğu 
saptanmıştır. (S9.6, S9.15)

Katılımcıların yalnızca beşte biri iş yerlerinde 
kaldırabileceklerinden fazla iş yüküne maruz 
kaldıklarını belirtmişlerdir. Ancak, bu beşte 
birlik dilimin dahi yarıya yakını iş yerindeki iş 
yoğunluğundan memnun olduklarını ifade etmiştir. 
İki durum beraber incelendiğinde ise turizm sektörü 
çalışanlarının önemli bir çoğunluğunun yaptığı işten 
ve iş yerinden memnun olduğu, iş yükünü fazla bulan 
çalışanların azımsanmayacak bir kısmı dahi bu 
yoğunluktan memnun olduklarını belirtmeleri genel 
anlamda oldukça yüksek seviyede bir memnuniyet 
algısı yaratmaktadır. (S9.8, S9.12)

Katılımcılar her bir alt sektör bazında incelendiğinde 
cevaplayanların çok önemli bir çoğunluğunun 
bulunduğu sektörde memnuniyetle çalışıyor 
olduklarını belirtmeleri Kuşadası bölgesindeki 
işletmelerin yerli ve yabancı turistlere yüksek kalite 
hizmet verebilme kapasitelerinin olduğuna işaret 
etmektedir. Buna ek olarak, Eğlence alt sektörü 
çalışanlarının yüzde 95,2’lik kısmının şu anda çalıştığı 
işten memnun olduklarını belirtmeleri bu alt sektörün 
başarısını bir kez daha ön plana çıkarmaktadır. 
Bu seviyede bir memnuniyetin oluşmasında üst 
yöneticilerin çalışanlarına karşı davranışları başta 
olmak üzere; ücret dışı ödemeler, iş yerinin sunduğu 
sosyal imkanlar ve maaşların zamanında ödenmesi 
gibi çalışanların motivasyonlarını üst seviyede tutan 
etmenler rol oynamaktadır. (B, S5, S9.5, S9.9, S9.10, 
S9.11, S9.14, S9.18, S10)
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B. Turizm sektörünün bileşenlerinden 
hangisinde çalışıyorsunuz?

S1. Katılımcının cinsiyeti

Erkek
 74,9

S2. Yaşınız nedir?

S3. Eğitim durumunuz nedir?

 

S4. Katılımcıların sosyoekonomik statüsü

S5. Şu an itibariyle çalıştığınız işyerinden ne 
derece memnunsunuz?

S6. Yaptığınız işten ne derece memnunsunuz? 

S7. Bugüne kadarki deneyimlerinize dayanarak 
düşündüğünüzde çalıştığınız işyerinde 
çalışmayı çevrenizdekilere tavsiye eder misiniz?

S8. Bugün yeniden işe girecek olsanız, 
çalıştığınız işyerine yine çalışmak üzere 
başvurur muydunuz?
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S9. Aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı 
belirtir misiniz?  
(1-Kesinlikle katılmıyorum 2-Katılmıyorum 3-Fikrim 
yok 4-Katılıyorum 5-Kesinlikle katılmıyorum)
9.1‘‘İş yerinde yaptığım işin yeteneklerine uygun 
olduğunu düşünüyorum.’’

9.2 “Çalıştığım iş yerinde yaptığım işten 
memnunum.’’

9.3 ‘‘Aldığım ücretin bölgede sektörün 
şartları dikkate alındığında yeterli olduğunu 
düşünüyorum.’’ 

9.4 ‘‘İş yerimde ödenen ücretin bölgedeki 
diğer işletmelere oranla daha iyi olduğunu 
düşünüyorum.’’

9.5 ‘‘İş yerimde personel maaşları zamanında 
ödeniyor.’’

9.6 ‘“İş yerimdeki terfi imkânlarının yeterli olduğunu 
düşünüyorum.’’ 

9.7 ‘‘Çalıştığım iş yerimde kendimle ilgili gelecek 
görebiliyorum.’’

9.8 ‘‘İş yerimdeki sosyal olanaklardan (servis, 
yemek vb.) memnunum.’’

9.9 ‘‘İş yerimde ücret dışı ödemelerden (fazla 
mesai, ikramiye vs.) memnunum.’’ 

9.10 ‘‘İş yerimdeki iş yoğunluğundan memnunum.’’

9.11 ‘‘İş yerimde çalışanlara sağlanan sağlık 
hizmetleri yeterli düzeydedir.’’

9.12 ‘‘Günlük veya haftalık çalışma saatlerinden 
fazla iş yüküne maruz kalmıyorum.’’ 
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KUŞADASI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ  
ARAŞTIRMASI RAPORU

9.13 ‘‘İş yerimde iş kazalarını önlemeye yönelik 
teknik alt yapı yeterlidir/ önlem alınır.’’ 

9.14 ‘‘İş yerimde üst yöneticilerimin bana karşı 
davranışlarından memnunum.’’ 

9.15 ‘‘İş yerimde kendimi geliştirmem için düzenli 
olarak eğitim programları düzenlenmektedir.’’ 

9.16 ‘‘Başkalarına görev aldığım işletmede 
çalışmayı tavsiye ederim.’’ 

9.17 ‘‘İş yerimde kadınlara pozitif ayrımcılık 
yapılmaktadır.’’

9.18 ‘‘İş yerimden iş dışı sorumluluklarım ortaya 
çıktığında izin alabiliyorum.’’ 

S10. İş yerinizde kaldırabileceğinizden fazla iş 
yüküne maruz kalıyor musunuz? 

S11. İş yükünüzden fazlasına maruz kalmanızın 
nedenleri nelerdir?

S12. İmkânınız olsa başka bir işyerinde 
çalışmayı düşünür müsünüz?

S13. Peki, başka iş yerinde çalışma isteğinizin 
nedenleri nelerdir?

S14. Çalışma durumunuz hangisine uymaktadır?

Hayır 
kalmıyorum                              

78,5

Evet 
düşünürüm                    

42,1               

Hayır 
düşünmem                                                      

57,9

Evet 
Kalıyorum                              

21,5
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S15. Mevcut işyerinizde ne kadar süredir çalışıyorsunuz
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KUŞADASI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ  
ARAŞTIRMASI RAPORU
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EK-2: 
ÇAPRAZ 

ŞEKİLLER
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KUŞADASI ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ  
ARAŞTIRMASI RAPORU

S15. Mevcut işyerinizde ne kadar süredir 
çalışıyorsunuz? * S5. Şu an itibariyle çalıştığınız 
işyerinden ne derece memnunsunuz?

S15. Mevcut işyerinizde ne kadar süredir 
çalışıyorsunuz? * S6. Yaptığınız işten ne derece 
memnunsunuz?

S15. Mevcut işyerinizde ne kadar süredir 
çalışıyorsunuz? * S7. Bugüne kadarki 
deneyimlerinize dayanarak düşündüğünüzde 
çalıştığınız işyerinde çalışmayı çevrenizdekilere 
tavsiye eder misiniz?

S15. Mevcut işyerinizde ne kadar süredir 
çalışıyorsunuz? * S8. Bugün yeniden işe girecek 
olsanız, çalıştığınız işyerine yine çalışmak üzere 
başvurur muydunuz? 

S10. İş yerinizde kaldırabileceğinizden fazla 
iş yüküne maruz kalıyor musunuz? * S9.10 İş 
yerimdeki iş yoğunluğundan memnunum.

S14. Çalışma durumunuz hangisine 
uymaktadır? * 9.7. Çalıştığım iş yerimde kendimle 
ilgili gelecek görebiliyorum.

S15. Mevcut işyerinizde ne kadar süredir 
çalışıyorsunuz? * 9.4. İş yerimde ödenen ücretin 
bölgedeki diğer işletmelere oranla daha iyi 
olduğunu düşünüyorum.  

B. Turizm sektörünün bileşenlerinden 
hangisinde çalışıyorsunuz? * S5. Şu an itibariyle 
çalıştığınız işyerinden ne derece memnunsunuz?

B. Turizm sektörünün bileşenlerinden 
hangisinde çalışıyorsunuz? * S6. Yaptığınız işten 
ne derece memnunsunuz?
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B. Turizm sektörünün bileşenlerinden 
hangisinde çalışıyorsunuz? * S9.16 Başkalarına 
görev aldığım işletmede çalışmayı tavsiye ederim.
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