Tarım & Kıngır/JRTR 2017, 4 (Special Issue 1), 395-406

Journal of Recreation and Tourism Research
Journal home page: www.jrtr.org
ISSN:2148-5321

İŞ ETİĞİ UYGULAMALARI, ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE ÇALIŞAN
BAĞLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR
ARAŞTIRMA

Duygu TARIM a

Said KINGIR b

a

Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya, Türkiye (duygu_tarim@hotmail.com)

b

Sakarya Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Sakarya, Türkiye (saidkingir@sakarya.edu.tr)

ARTICLE HISTORY

Received:
31.03.2017
Accepted:
10.04.2017
Anahtar Kelimeler:
İş Etiği
Çalışan Memnuniyeti
Çalışan Bağlılığı
Otel İşletmeleri

ÖZ
Etik görüşler gün geçtikçe önem kazanan kavram olmakla birlikte otel
işletmelerinin etik görüşlere önem vermesi çalışanların memnuniyetlerini
etkilemiş ve çalışan memnuniyeti işletmeye olan bağlılık kavramını ortaya
çıkarmıştır. Bu çalışmada etik, iş etiği görüşlerinin çalışan memnuniyeti ve
çalışan bağlılığı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu
kapsamda İstanbul’da faaliyet gösteren dört ve beş yıldızlı otel
işletmelerinde çalışan 153 personele etik görüşler, çalışan memnuniyeti ve
çalışan bağlılığı anketi uygulanmıştır. Çalışmada anket yöntemi
kullanılarak likert tipi sorular sorulmuş ve veriler elde edilmiştir. Sonuçlar
istatistiksel analiz yöntemleri kullanılarak yorumlanmıştır. Yapılan
çalışmada otel işletmelerinde iş etiği boyutlarının çalışan memnuniyetine,
çalışan memnuniyetinin de çalışan bağlılığına etki ettiği saptanmıştır.
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Ethics opinions concept has been gaining importance day by day at the
same time importance of hotel enterprises to ethical opinions has affected
employees satisfaction and the concept of employee satisfaction led to the
concept of commitment to business. In this research, Ethics and business
ethics opinions evaluation of effect aimed on the, employee satisfaction
and employee commitment. Ethical opinions, employee satisfaction and
employee commitment survey has been implemented on the 153
employees of the four and five star hotels which have run in İstanbul.
Likert type questions were asked and data was obtained by using survey
method in the study. The results were interpreted using statistical analysis
methods. In the study conducted, it was determined that the dimensions of
business ethics in hotel enterprises affect employee satisfaction and
employee satisfaction also affect employee commitment.

