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ÖZET 
Çağdaş dünyada gelişen teknoloji ile birlikte müşteri istek ve 

beklentilerinin artması ve çeşitlenmesine karşın, kaynakların sınırlığının 
süregelmesi önemli risklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. İşletmeler yeni 
oluşumlar karşısında farklı faktörlerin etkisi altında daha yüksek ölçüde belirsiz 
ve riskli bir ortamda faaliyetlerini sürdürmek durumunda kalmaktadırlar. Bu 
durum işletmeler açısından krizlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlamakta ve 
beklenmedik anlarda beklenmedik olumsuzluklara yol açan kriz durumları 
yaşanmaktadır. Krizlerin olumsuz etkilerini azaltmak veya olumlu sonuçlara yol 
açabilecek şekilde yönetmek önemli bir avantaj olarak görülmektedir. Kriz 
yönetiminde etkin ve belirleyici unsurun krizin önceden tahmini ve doğru 
yönetsel kararların zamanında alınmasıdır. Bu çalışmanın amacı, konaklama 
işletmelerinde gerçekleştirilen bir araştırma sonuçlarından yararlanarak kriz 
tahmini ve yönetimi konusunda değerlendirmeler yapmaktır. Anket yoluyla veri 
toplamaya geçilmeden önce küçük bir örneklem üzerinde öngörüşme 
yapılmıştır. Ayrıca, veri analizinde ortaya çıkan ilginç bulguların 
aydınlatılması amacıyla bazı cevaplayıcılarla yeniden görüşülmüştür. 
Uygulama bölümünde, yöneticilerin krizi önceden öngörüleyebilmesinin 
işletmelerin ve yöneticilerin özelliklerine göre farklılık göstermesi ve 
yöneticilerin krizi daha çok tehdit olarak algılaması olmak üzere iki temel 
bulguya ulaşılmıştır. 

  
ABSTRACT 

In modern world, in spite of variation and increase on customer expectations 
and requests by developing technologies, continuity in limitations about 
sources, caused considerable risks to appear. Towards new constitutions, 
enterprises under the influences of various factors, have to continue their 
activities in a more risky and imperceptible environment. İn the aspect of 
enterprises, this situation causes crisis to appear and  crisis which brings about 
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unexpected negativeness in unexpected cases comes out. To reduce negative 
effects of crisis or manage in a manner that causes positive consequences is 
seen as a considerable advantage. Estimation of crisis and taking suitable 
managerial decisions at the right time are  effective and decisive components in 
crisis management. Objective of this article is making evaluations about 
estimation and managing of crisis by the help of a research achieved in 
hospitality enterprises. Before acquiring datas by questionnarie an interview 
carried out with a small sample group. Furthermore to clarify intresting results 
of data analysis, repetition interview with some indivisuals applied. On practice 
part, , two main findings obtained  that are ; foreseeing crisis by managers 
demonstrating diversity by enterprises , managers peculiarities and managers 
to perceive crisis mostly as a threat. 

 
 
GİRİŞ 
Günümüzde işletmeler küreselleşme ile birlikte geçmiş dönemlerden 

çok daha yoğun bir rekabet ve belirsizlik ortamında faaliyetlerini 
sürdürmektedirler.1 Söz konusu yoğun rekabet ve belirsizlikler de işletmelerin 
karşısına zaman zaman tehdit, zaman zaman da fırsat olarak çıkmakta ve onları 
sarmaktadır.2 Örgütlerin varlığını devam ettirebilmeleri, bu tehlikelerden 
korunmalarına veya fırsatları değerlendirebilmelerine bağlıdır.3 Bunun 
sağlanabilmesi için de öncelikle örgütlerde etkili bir kriz yönetim sisteminin 
oluşturulması gerekmektedir. Ancak kriz yönetim sisteminin oluşturulması tek 
başına yeterli değildir. Kriz yönetim sisteminin etkin bir şekilde işleyebilmesi, 
bir takım yöneticilik becerilerini gerektirmekte ve yöneticilere büyük 
sorumluluklar yüklemektedir.4 

Bu çalışma iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda kriz yönetimine 
ilişkin genel teorik bilgilere yer verilmektedir. İkinci kısımda ise Muğla ilinde 
faaliyet gösteren 100 konaklama işletmesi yöneticisi üzerinde gerçekleştirilen 
bir araştırma ile kriz durumunda yöneticilerin davranış ve tutumlarına ilişkin 
belirlemelere yer verilmektedir. Kriz durumunda yöneticilerin genel olarak 
krize yönelik değerlendirmelerinden yola çıkılarak  analizler yapılmış ve elde 
edilen bulgular yorumlanmıştır. 

 

                                                 
1 ARIKBOĞA, Şebnem; “Kriz Ortamlarında İşletme Yönetimi”, İktisat Dergisi, Sayı:410-411, 
Şubat-Mart 2001, s.52 
2 USLU, Aypar Topkara; “Ekonomik Kriz Dönemlerinde Stratejik Pazarlama Yönetimi ve 
Tüketici Davranışları”, Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, Yıl:1999, Cilt:XV, Sayı:1, s.465 
3 DİNÇER, Ömer; “Kriz Dönemlerinde Yönetim ve Plansız Değişmenin Sonuçları”, 3. Ulusal 
İşletmecilik Kongresi, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F., Ertem Matbaacılık, Kasım 1989, s.73 
4 PEARSON, Christine M. ve Ian MITROFF; “Managing the Unthinkable”, Organizational 
Dynamics, Autumn, 1997, Vol:26, No:2, s.52 
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I- KRİZ YÖNETİMİ 

A- Krizin Tanımı ve Özellikleri 
İşletme yönetimi açısından kriz kavramının genel kabul görecek bir 

tanımını yapmak oldukça zordur. Bir araştırmacı tarafından “ işletmenin ödeme 
gücünü durduran ve performansını etkileyen acil ve  beklenmeyen olaylar”5 
olarak ifade edilen kriz kavramı, bir diğer yazar tarafından da “ beklenmeyen ve 
önceden sezilemeyen acele cevap verilmesi gereken, örgütlerin önleme ve uyum 
mekanizmalarını etkisiz hale getirerek, mevcut değerlerini, amaçlarını ve 
varsayımlarını tehdit eden gerilim durumu” olarak tanımlanmaktadır.6 
Görüldüğü gibi her iki tanımda da bazı ortak noktalar bulunmakla birlikte 
işletmenin iç ve dış çevresinde meydana gelen her değişikliğin de kriz olarak 
algılanmaması gerekmektedir. Ortaya çıkan bir değişimin “kriz” olarak 
nitelendirilebilmesi için aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir:7    

- Kriz durumu tahmin edilemez. 
- Örgütün tahmin ve krizi önleme mekanizmaları yetersiz kalır. 
- Kriz, örgütün amaç ve varlığını tehdit eder. 
- Krizin üstesinden gelinmesi ve izlenmesi gereken yolların 

kararlaştırılması için yeterli bilgi ve zaman bulunmaz. 
- Kriz, ivedi müdahale gerektirir. 
- Kriz, karar veren kişilerde gerilim yaratır. 

B- Kriz Kaynakları 
Krizin kapsamı ve örgütsel kriz kavramının oluşumu ile ilgili olarak 

aşağıdaki süreçler önem taşımaktadır:8  
1- Krizin oluşmasına yol açan ortamlar; dışsal ve içsel çevre. 
2- Krize karşı gelişen tepkiler; bireysel ve örgütsel tepkiler. 
3- Krizi giderici önlemlerde bulunma; krizi önleyici veya giderici yolda 

gelişen ilişkiler. 
Krizler nakit sıkıntısı, satışların düşüşü, ani pazar değişikliği, 

uluslararası olumsuz olaylar, yeni hükümet düzenlemeleri, negatif kamu 
anlayışı, örgütün bilgi kaynaklarının yetersizliği, bilgilerin güncel olmaması ve 
yetersiz haberleşme gibi bir çok faktörden kaynaklanabilmektedir.9  

                                                 
5 JIMENEZ, David; “When You Are the Headline: A Guide to Understanding Crisis 
Management”, Franchising World, April 2001, Vol:33, No:3, s.54 
6 DİNÇER, Ömer; Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, Beta Yayınları, İstanbul, 1998, s.385 
7 AKAT, İlter, Gönül BUDAK ve Gülay BUDAK; İşletme Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir, 
1999, s.335  
8 MILBURN, Thomas W., Randall S. SCHULER and Kenneth H. WATMAN; “Organizational 
Crisis. Part I: Definition and Conceptualization”, Human Relations, Vol.36, No.12, 1983, s.1148-
1149 
9 CALLAHAN, Joseph; “How to Manage a Crisis”, Automotive Industries, September 1998, 
Vol:168, No:9, s.32 ve TUTAR Hasan, Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, Hayat Yayınları, 
İstanbul, Temmuz 2000, s. 21 
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Yukarıda belirtildiği gibi, krizleri ortaya çıkaran faktörler farklı ve çok 
çeşitli olduğundan, bu faktörlerin krizlerdeki ağırlığı da farklı boyutlarda 
olacaktır. Söz konusu faktörleri daha etkin bir şekilde incelemek amacıyla 
işletme dışı faktörler ve işletme içi faktörler olmak üzere iki temel grupta 
toplamak mümkündür. 

 1- İşletme Dışı faktörler: İşletmenin kontrolü dışındaki makro 
faktörlerdir. Aynı anda tüm ülkeyi hatta dünyayı kontrolü altına alarak pek çok 
işletmenin varlığına etkide bulunabilir. Dış çevre faktörlerinin hızlı değişmesi, 
işletmelerin de bu değişikliklere hızla uyum sağlamalarını gerektirir. Uyum 
sorunu krize zemin hazırlar. Değişimin gerisinde kalma, diğer bir değişle 
gecikilen her an krizin şiddetinin artmasına neden olur. İşletmelerde krize neden 
olabilecek dış çevre faktörleri; doğal şartların, toplumsal, ekonomik, teknolojik 
ve politik yapının değişimidir.10  

 2- İşletme İçi Faktörler: Örgütlerin krizle karşılaşmalarında, dış 
çevrede meydana gelen değişikliklerin büyük rolü olduğu kuşkusuzdur. Ancak 
dış çevrenin sabit bir denge halini koruyamaması ve sürekli değişmesinden çok, 
örgütün bu değişikliklere uyum yeteneğinin zayıf olması krize neden 
olmaktadır.11  Bu açıdan örgütlerde krizin, daha çok iç çevre yetersizliklerinden 
ve başarısızlıklarından kaynaklandığını söylemek yanlış olmaz.12 Örgüt içinde 
bulunduğu hayat safhasına bağlı olarak bile krizlerle karşılaşabilir.13 Söz konusu 
iç çevre faktörlerini iki temel grupta toplamak mümkündür:14  

- Örgütsel Yapı: Örgütsel yapı, çevresel değişmelere uyum 
gösteremeyecek derecede katı ise, sorunlara en yakın kişi veya grupların üst 
yönetime hızla ulaşmasına olanak tanımayan bir iletişim sistemi ve hiyerarşik 
yapı oluşturulmuşsa örgütün krizle karşılaşma olasılığı artar. Buna karşılık, 
krizin üstesinden gelme olanağı azalır. 

- Yönetimin Niteliği: Örgütlerin kriz durumuna düşmelerinin belki de en 
önemli nedeni, örgüt üst yöneticilerinin çevresel değişmeleri izleme, 
değişimlerle ilgili veri toplama, yorumlama ve değerlendirme konularındaki  
deneyimsizlikleri ve yetersizlikleridir.  

II- KRİZ YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLER 
Yönetim, farklı bilim dallarında farklı içeriklerle tanımlanmıştır.15  

Ortak bir amacı gerçekleştirmek için bireysel ve grupsal çabaların 
eşgüdümlenmesi olarak tanımlanan yönetim, davranışsal açıdan, örgüt 

                                                 
10 VERGİLİEL, Melek Tüz; Kriz ve İşletme Yönetimi, Alfa Yayınları, Ocak 2001, s.5 
11 ATAMAN, Göksel; İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2001, s.242 
12 DİNÇER, Ömer; (1989), a.g.e., s.75 
13 ROBBINS, Stephen P.; Organization Theory, Structure, Design and Applications, Prentice-Hall 
International. Inc., 1990, s.473 
14 CAN, Halil; Organizasyon ve Yönetim, Siyasal Kitabevi, Ankara, 1999, s.317 
15 Ayrıntılı bilgi için bkz.: AKAT, İlter vd.; İşletme Yönetimi, Barış Yayınları, İzmir, 1999, s.16-
17 ve DOĞAN, Muammer,  İşletme Ekonomisi ve Yönetimi, Genişletilmiş Yeni Baskı, İzmir, 
1995, s.175-176 
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amaçlarının ekonomik ve etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi için işletme 
faaliyetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yöneltilmesi ve kontrol edilmesi 
biçiminde ifade edilmektedir16. Tarihsel süreç içinde önemi sürekli olarak 
vurgulanan yönetim kavramı, toplumların ve insanların kaderini etkileyen bir 
niteliğe sahip olmuştur. 

Çağdaş dünyada artan riskler ve çevresel faktörlerin yapısal değişimi 
yönetimin ve dolayısıyla yöneticilerin önemini büyük ölçüde arttırmıştır. 
Yöneticiler daha çok rutin işlerin yönetiminden çok olağanüstü durumlarda 
gösterdikleri performans ve başarıyla öne çıkmaktadırlar. Kriz durumunda 
yöneticilerin davranışları ve yönetsel kararları işletme çalışanlarının moral ve 
motivasyonları üzerinde büyük rol oynamaktadır.  
 Krizlerin başlangıcını örgütsel körelme ve gizli kriz aşaması 
oluşturmaktadır. Bu aşamada işletme, dış çevresinde ortaya çıkan değişme ve 
gelişmeleri teşhis etme ve tanımlamada yetersiz kalmaya başlamıştır. Olayları 
önceden sezmek ve tahmin etmek zorlaşmıştır. Bu aşamada krize yönelik somut 
belirtiler olmamakla birlikte, personel sayısında artış, eskimiş yönetim süreçleri 
veya örgüt yapısının geçerliliğini kaybetmesi gibi krize yönelik bir takım 
problemler ortaya çıkmaya başlamıştır17. İşletme yöneticileri, bu sinyalleri 
zamanında kavrayıp yerinde tedbirler aldıkları ölçüde krizi önleme şansına 
sahiptirler. Yöneticilerin krizi tahmin etme ve değerlendirme oranlarının 
yüksekliği krize yönelik olarak hazırlıklı olduklarına dair bir bilgi olarak 
değerlendirilebilir. Yöneticiler belirli öngörülerle krizi önceden belirlemek 
suretiyle olası olumsuz etkilerden kurtulma yönünde karar alıp 
uygulayabilmektedirler. Yöneticilerin hangi durum ve şartlar altında krizi 
tahmin edebilmekte oldukları bu araştırmada ele alınmaktadır.  

Bununla birlikte kriz öncesi ve kriz sırasında işletmelerde uygulamaya 
konulan tedbirler araştırılmıştır. İşletmelerin kriz öncesi yapılan hazırlıkları ele 
alınmıştır. Ayrıca krizin çıktığı ve yoğun olduğu dönemde alınan tedbirler, 
işletmelerin sınıflarına göre kriz yaşam seyir eğrisinin aşaması, yöneticilerin 
eğitim düzeylerine göre, yöneticilerin işyerindeki pozisyonuna,  yöneticilerin iş 
tecrübesine ve yöneticilerin sektör deneyimine göre kriz yaşam seyir eğrisinin 
aşamaları inceleme konusu yapılmıştır. Bununla birlikte, kriz yaşam seyir 
eğrisinin aşaması ile yöneticilerin işyeri deneyimi yöneticilik tecrübeleri ve yaş 
düzeyleri arasında ilişkiler kurulmuştur. İşletmelerin sınıflarına ve yöneticilerin 
özelliklerine göre krizin konaklama sektörüne etkileri araştırma kapsamında ele 
alınan konular arasında yer almıştır. 

Kriz öncesi ve kriz sırasında işletmelerin uygulamaya koydukları 
tedbirlerle ilgili bulgulara da yer verilmiştir. Bu kapsamda işletme sınıflarına 
göre kriz tahmini konusu analiz edilmiştir. Ayrıca yöneticilerin eğitim 

                                                 
16 AKAT, İlter vd.; a.g.e., s. 8-9 
17 DİNÇER, Ömer; (1989), a.g.e., s.75 
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seviyeleri, pozisyonları ve deneyimleri ile kriz tahmini konusu arasındaki 
ilişkiler araştırılmıştır.  

III. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 
Araştırma ile ilgili ampirik verilerin toplanmasında görüşme ve anket 

teknikleri kullanılmıştır. Birden  fazla veri toplama tekniğinin kullanılmasıyla 
araştırma bulgularının daha güvenilir ve kapsamlı olacağı savunulmaktadır.18 
Anket yönteminin seçilmesinin nedeni ise geniş bir gruptan, çok miktarda 
veriyi, kısa zamanda kolayca ve ucuza toplama olanağı yaratmasıdır.19 Formun 
hazırlanmasında, özellikle “2001 Yılı Başında Çıkan Ekonomik Krizin 
Bodrum’daki Konaklama İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir 
Araştırma”20 isimli, genel anlamda da kaynakçada yer alan tüm eserlerden 
yararlanılmıştır. Literatür taraması bulgularına ve Muğla ilindeki bazı otel 
sahibi ve yöneticileriyle yapılan ön görüşmelere dayanılarak hazırlanan anket 
34 kişilik küçük bir örneklem grubuyla teste tabi tutulmuş, güvenilirlik oranının 
%80’in üzerinde çıkması üzerine gözden geçirilerek son haline getirilmiştir (F 
değeri = 41,7222; p<0,05 için). 100 anket doldurulduktan sonra yeniden yapılan 
analizde formun güvenilirliği %90’ın üzerinde saptanmıştır (F değeri = 
100,8757; p<0,05 için). Örneklem grubu olarak Marmaris merkez ve bağlı 
ilçelerdeki (İçmeler, Turunç, Kızkumu, Armutalan vs.,) 100 adet konaklama 
işletmesinden 100 adet yöneticiyle görüşülmüştür. 

Anket bulgularını desteklemek ve bazı hususlar hakkında derinlemesine 
bilgi sahibi olmak amacıyla 28 işletme yöneticisiyle yüz yüze veya telefonda 
görüşmeler yapılmıştır. Görüşme tekniği, bir konu hakkında ayrıntılı bilgi 
sağlaması ve esneklik gibi önemli avantajları nedeniyle tavsiye edilmektedir.21 
Anket bulgularının analizi için SPSS 9.0 for Windows istatistik paket programı 
kullanılmıştır. Görüşme bulgularının analizi için ise görüşme notları incelenerek 
benzer ve farklı yönler gruplandırılmış ve ortaya çıkan önemli temalar 
belirlenmiştir. 

 

 

 

                                                 
18  SEYİDOĞLU, Halil; Bilimsel araştırma ve Yazma El Kitabı, Geliştirilmiş 6. baskı, Güzem 
Yayınları, İstanbul, 1995, s. 29 
19 KÜHEYLAN, Sümer; Araştırma Yöntemleri, Dokuz Eylül Üniv. İİBF Yayınları, İzmir, 1989, 
s. 23 
20 OKUMUŞ, Fevzi; “2001 Yılı Başında Çıkan Ekonomik Krizin Bodrum’daki Konaklama 
İşletmeleri Üzerindeki Etkilerine Yönelik Bir Araştırma”, 2.Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu 
(6-7 Ekim) Tebliğler Kitabı, İzmir, 2001, s.  234-254 
21 KARASAR, Niyazi; Bilimsel Araştırma Yöntemi, 10. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 
2000, s. 166 
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IV. ARAŞTIRMA BULGULARI 

A. İşletme ve Yöneticilerle İlgili Genel Bulgular  
 

Tablo 1. Ankete Katılan İşletmelerle İlgili Bulgular 

 
Tablo 1’de veri toplanan konaklama işletmelerinin özellikleri 

sunulmuştur. Ana kütlenin yalnızca %18’ini oluşturan 1 yıldızlı işletmelerle 
ilgili rakamlara yıldızsız oteller ve moteller de dahildir. 4 ve 5 yıldızlı oteller ise 
örneklemin %44’ünü oluşturmaktadır. 5 yıldızlı işletmelerle ilgili rakamlara 
1.sınıf tatil köyleri de dahildir.  Söz konusu işletmelerin yarısından fazlasının 
(%56) oda sayısı 31-90 arasındadır ve önemli bir çoğunluğu (%71) bağımsız 
işletmelerdir. 

Tablo 2’de gösterildiği gibi anketlerin büyük çoğunluğu (%80) işletme 
sahibi, genel koordinatör, genel müdür gibi üst kademe yöneticiler tarafından 
cevaplanmıştır. İşyerindeki pozisyonu itibariyle diğer olarak adlandırılan grupta 
ise 1 adet muhasebe müdürü, 1 adet insan kaynakları uzmanı ve genel müdür 
olmadığı için yerine vekalet eden 6 adet ön büro şefi yer almaktadır. Çalışmaya 
konu olan yöneticilerin çoğunluğunun da 36-55 yaş arasında (%81), üniversite 
mezunu (%80) ve sektörde 10 yılın üzerinde tecrübesi olduğu (% 75) 
görülmektedir. Söz konusu yöneticilerin yarısından fazlasının (%63) 8 yıldan 
fazla yöneticilik tecrübesi vardır (Tablo 3).  
 
Tablo 2. Anketi Yanıtlayan Yöneticilerin Pozisyon, Yaş ve Eğitim 
Seviyeleri 
 

Eğitim 
Seviyesi 

İlköğretim Lise 
Dengi 

Üni.Farklı 
Alan 

Üniversite İlgili 
Alan 

Yük. Lis. ve 
Üstü 

Toplam 

N 1 19 34 36 10 100 
Yaş 25 ve altı 26-35 36-45 46-55 56&üstü Toplam 
N 1 9 49 32 9 100 
Pozisyon İşl. Sahibi Gn.Müd. İşl. Müd. Müd.Yar. Diğer Toplam 
N 49 28 6 9 8 100 

 
 
 
 
 
 
 

İşletmenin Sınıfı 1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız Toplam 
N 18 19 29 23 11 100 
Oda Sayısı 1-30 31-60 61-90 91-120 121 üstü Toplam 
N 16 27 29 8 20 100 
İşletme Türü Bağımsız                         71 Zincir                   29 Toplam   100 
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Tablo 3. Anketi Yanıtlayan Yöneticilerin Deneyimleriyle İlgili Bulgular 
 
İş Tecrü. 1-7 8-14 15-21 22-28 29 ve üstü Toplam 
N 6 20 23 22 29 100 
Sekt. Tec. 1-5 6-10 11-15 16-20 21 ve üstü Toplam 
N 12 13 26 22 27 100 
İşyeri Tec. 1-3 4-7 8-11 12-15 16 ve üstü Toplam 
N 11 14 23 19 33 100 
Yön. Tecr. 1-3 4-7 8-11 12-15 16 ve üstü Toplam 
N 17 21 25 7 30 100 

 
B. İşletme Sınıfları ve Yöneticilerin Özelliklerine Göre Krizi Tahmin 

Etme Oranlarına Yönelik Değerleme Sonuçları 
 Araştırma sonuçlarına göre yöneticilerin yalnızca 30’u krizi tahmin 
ettiğini belirtirken %35’i kısmen tahmin ettiğini geriye kalan %35’i ise krizi 
tahmin edemediğini belirtmiştir. Bu bulgular birinci bölümde krizin özellikleri 
arasında saydığımız tahmin edilemezlik önermesiyle de örtüşmektedir. Krizi 
tahmin etme oranları konusunda araştırmanın işletme sınıflarına yönelik 
hipotezleri aşağıdaki gibidir. 

Ho: İşletmelerin sınıfına göre yöneticilerin krizi tahmin etme oranları 
arasında fark yoktur. 

Hı: İşletmelerin sınıfına göre yöneticilerin krizi tahmin etme oranları 
arasında fark vardır. 
  
Tablo 4. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonucu  
 
İşletme  
Sınıfları 

Kareler 
Toplamı 

Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F F (tablo) Anlamlılık 
Düzeyi 

Gruplar arası 13,354 2 6,677 4,509 2,75 0,013 
Gruplar içi 143,646 97 1,481    
Toplam 157 99     

 
Bu hipotezleri cevaplamak açısından anket sonuçları Tek Yönlü 

Varyans Analizine tabi tutuldu. Tablo 4’teki sonuçlarda görüldüğü gibi 
işletmelerin sınıfına göre yöneticilerin krizi tahmin etme oranları arasında 
farklılık oldukça yüksek bir anlamlılık düzeyine sahiptir. Bu yüzden araştırma 
hipotezlerinden Ho: Red, Hı: Kabul edilir. Yani, işletmelerin sınıfına göre 
yöneticilerin krizi tahmin etme oranları arasında fark vardır. Gerçekten de 
araştırmaya katılan yöneticilerin yaklaşık %35’i ekonomik krizi daha önceden 
tahmin edememiştir. Geriye kalanın %35’i krizi kısmen tahmin ettiklerini 
belirtmiştir. İşletmelerin sınıflarına göre yöneticilerin krizi tahmin  etme  
oranları  incelendiğinde 1 ve 2  yıldızlı  otel  yöneticilerinde  krizi  tahmin etme 
oranı son  derece düşükken (%27,8 ve %15,8) 5 yıldızlı otel yöneticilerinde bu 
oran %54,5’e kadar çıkmıştır. Bu bağlamda 4 ve 5 yıldızlı otel yöneticilerinin 
krizi tahmin etme konusunda daha başarılı oldukları söylenebilir. 
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Tablo 5. İşletmelerin Sınıflarına Göre Krizi Tahmin Etme Oranları 
 

  
 Krizi tahmin etme oranları konusunda araştırmanın yöneticilerin eğitim 
seviyesine yönelik hipotezleri aşağıdaki gibidir. 

Ho:Eğitim düzeylerine göre yöneticilerin krizi tahmin etme oranları 
arasında fark yoktur. 

Hı: Eğitim düzeylerine göre yöneticilerin krizi tahmin etme oranları 
arasında fark vardır. 

Bu hipotezleri cevaplamak açısından anket sonuçları Tek Yönlü 
Varyans Analizine tabi tutuldu. Tablo 6’daki sonuçlarda görüldüğü gibi eğitim 
seviyesine göre yöneticilerin krizi tahmin etme oranları arasındaki farklılık 
oldukça yüksek bir anlamlılık düzeyine sahiptir. Bu yüzden araştırma 
hipotezlerinden Ho: Red, Hı: Kabul edilir. Yani, eğitim düzeylerine göre 
yöneticilerin krizi tahmin etme oranları arasında fark vardır.  
 
Tablo 6. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonucu  
 

 Kareler Toplamı Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Anlamlılık 
Düzeyi 

Gruplar 
arası 

18,632 2 9,316 13,266 0,000 

Gruplar içi 68,118 97 0,702   
Toplam 86,750 99    

 
Tablo 7. Yöneticilerin Eğitim Seviyesine Göre Krizi Tahmin Etme Oranları 
 
Eğitim 
Seviyesi 

İlköğretim Lise Dengi Ün.Farklı 
Alan 

Üniversite 
İlgili Alan 

Yük. Lis. ve 
Üstü 

Top. 

Hayır 1  (%100) 14 (%74) 15 (%44) 4   (%11) 2 (%20) 36 
Kısmen - 3   (%16) 9   (%27) 20 (%56) 2 (%20) 34 
Evet - 2   (%10) 10 (%29) 12 (%33) 6 (%60) 30 
Toplam 1 (%100) 19(%100) 34(%100) 36(%100) 10(%100) 100 

 
 Gerçekten de, frekans analizi bulgularına göre eğitim seviyesi yüksek 
olan yöneticilerin krizi tahmin etme oranları da son derece yüksektir ve 
yöneticilerin eğitim seviyesi  ile  kriz  öngörümlemesi  arasında  doğrusal  bir  
ilişki  vardır. Zira ilköğretim ve lise mezunu yöneticilerde  son derece düşük 
olan krizi  tahmin etme oranı (%0 ve %10,5), eğitim seviyesi yükseldikçe 
doğrusal bir şekilde artmakta ve yüksek lisans ve üstü mezunlarda %60’lara 
vurmaktadır. 

İşl.Snf./ 
Yanıt 

1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız Top. 

Hayır 11 (%61) 9   (%47) 6   (%21) 7  (%30) 2  (%18) 35 
Kısmen 2   (%11) 7   (%37) 15 (%52) 8  (%35) 3  (%27) 35 
Evet 5   (%28) 3   (%16) 8   (%27) 8  (%35) 6  (%54) 30 
Toplam 18(%100) 19(%100) 29(%100) 23(%100) 11(%100) 100 
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Krizi tahmin etme oranları konusunda araştırmanın yöneticilerin 
işyerlerindeki pozisyonlarına yönelik yapılan incelemelere göre işyerindeki 
pozisyonuna göre yöneticilerin krizi tahmin etme oranları arasında farklılık 
yeterli anlamlılık düzeyine sahip değildir (0,248). Gerçekten de, frekans analizi 
bulgularına göre yöneticilerin işyerindeki pozisyonu ile krizi tahmin etme 
oranları arasında bir istatistiki açıdan anlamlı bir fark yoktur. Genel 
Müdür/Genel Koordinatör seviyesindeki yöneticilerin krizi  tahmin  etme  
oranları  son derece yüksekken (%46,4), bu oran Müdür Yardımcıları’nda biraz 
düşmüş (%33,3), İşletme Sahipleri’nde %28,6’ya gerilemiş ve diğer olarak 
gruplandırdığımız Ön Büro Şefi gibi elemanlarda 0’a inmiştir. Bunun sebepleri 
araştırıldığında, Genel Müdür/Genel Koordinatör sıfatıyla çalışmaya konu olan 
yöneticilerin önemli bir çoğunluğunun turizm veya yöneticilik eğitimi almış 
profesyonel kişiler olduğu, Müdür Yardımcısı grubunun pek çok bireyinin 
sektörde deneyimsiz olduğu, İşletme Sahipleri’nin eğitim seviyelerinin düşük 
olduğu ve diğer grubundaki elemanların işyerlerinde çok yeni oldukları 
hususları göze çarpmıştır. 

Yöneticilerin yaşları, iş tecrübeleri, sektörde ve işyerinde bulunma 
süreleri ve yöneticilik tecrübeleri baz alınarak yapılan analizlerde kriz 
öngörümlemesi ve bu faktörler arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır 
(Tablo 8). 
 
Tablo 8. Yöneticilerin Deneyimlerine Göre Krizi Tahmin Etme Oranları 
 
İş Tecr. 1-7 8-14 15-21 22-28 29&üstü Top 
Hayır 2 (%33,3) 4 (%20) 8 (%34,8) 11 (%50) 7   (%24) 36 
Kısmen 2 (%33,3) 9 (%45) 6 (%26,1) 7  (%31,8) 14 (%48) 34 
Evet 2 (%33,3) 7 (%35) 9 (%39,1) 4  (18,2) 8   (%27) 30 
Toplam 6 (%100) 20 (%100) 23 (%100) 22 (%100) 29(%100) 100 
Sek.Tec 1-5 6-10 11-15 16-20 21 ve üstü Top 
Hayır 6 (%50) 1    (%7,7) 9  (%34,6) 6 (%27,3) 17    (%63) 36 
Kısmen 4 (%33,3) 7   (%54) 8  (%30,8) 7 (%31,8) 6   (%22,2) 34 
Evet 2 (%16,7) 5   (%39) 9  (%34,6) 9 (%40,9) 4   (%14,8) 30 
Toplam 12(%100) 13(%100) 26 (%100) 22(%100) 27  (%100) 100 
İşy.Tec 1-3 4-7 8-11 12-15 16 ve üstü Top 
Hayır 4 (%36,4) 6 (%42,9) 3  (%13) 6 (%31,6) 17 (%51,5) 36 
Kısmen 5 (%45,5) 7 (%50) 10(%43,5) 4 (%21,1) 8   (%24,2) 34 
Evet 2 (%18,2) 1 (%7,1) 10(%43,5) 9  (%47,4) 8   (%24,2) 30 
Toplam 11 (%100) 14 (%100) 23 (%100) 19 (%100) 33  (%100) 100 
Yön.Tec 1-3 4-7 8-11 12-15 16 ve üstü Top 
Hayır 6 (%35,3) 8 (%38,1) 4   (%16) 3 (%42,9) 15  (%50) 36 
Kısmen 8 (%47,1) 8 (%38,1) 9   (%36) 2 (%28,6) 7  (%23,3) 34 
Evet 3 (%17,6) 5 (%23,8) 12 (%48) 2 (%28,6) 8  (%26,7) 30 
Toplam 17 (%100) 21 (%100) 25 (%100) 7 (%100) 30 (%100) 100 
Yaş 25 ve altı 26-35 36-45 46-55 56 ve üstü Top 
Hayır 1 (%100) 2 (%22,2) 21 (%42) 11(%34,4) 1 (%11,1) 36 
Kısmen - 3 (%33,3) 14 (%29) 16(%46,9) 1 (%11,1) 34 
Evet - 4 (%44,4) 14 (%29) 5  (%18,8) 7 (%77,8) 30 
Toplam 1 (%100) 9 (%100) 49 (%100)  32(%100) 9 (%100) 100 
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Çalışmanın ilk kısmında belirttiğimiz gibi, örgütlerin kriz durumuna 
düşmelerinin belki de en önemli nedeni, örgüt üst yöneticilerinin çevresel 
değişmeleri izleme, değişimlerle ilgili veri toplama, yorumlama ve 
değerlendirme konularındaki  deneyimsizlikleri ve yetersizlikleridir. Her ne 
kadar varyans analizi bulguları yöneticilerin çeşitli alanlardaki tecrübeleriyle 
krizi tahmin etme oranları arasında bir ilişkinin varolmadığına işaret etse de (iş, 
sektör, işyeri ve yöneticilik tecrübesi için anlamlılık düzeyleri sırasıyla 0.176, 
0.140, 0.054, 0.120) frekans analizi sonuçları çerçevesinde bir inceleme 
yapılacak olursa yaş ve tecrübesi en yüksek ve en düşük grupların daha 
başarısız oldukları görülmektedir. 
 

Buradan yola çıkılarak deneyimin belirli ölçüde etkili olduğu ileri 
sürülebilir. Yaş ve tecrübesi en yüksek olan yönetici grubunun başarısızlığının 
nedeni ise ilerleyen yaşlarda yöneticilerin daha tepkisel davranmaları ve 
geleneksel yönetim anlayışlarını benimsemeleri gibi faktörlerle açıklanabilir.  

 
 
C. Kriz öncesi ve kriz sırasında işletmelerin uygulamaya koyduğu 

tedbirlerle ilgili bulgular 

 Tablo 9’da ekonomik krizi kısmen ya da tamamen tahmin ettiğini 
savunan 64 işletmenin krize karşı hangi hazırlıkları yaptığı verilmiştir. 
Yöneticilerden krize hazırlık için alternatif önlemlerden uygulamaya 
geçirdiklerini verdikleri önem seviyesine göre numara vererek sıralamalarını 
istediğimizde tablodaki altı seçenek ön plana çıkmıştır. Bu nedenle 1. sıraya 
yazılan her önleme 6, 2.ye 5 3.ye 4, 4.ye 3, 5.ye 2 ve 6.ya 1 puan verilerek 
aşağıdaki sıralama elde edilmiştir. 

 
Tablo 9. Kriz Öncesi Yapılan Hazırlıklar 
 

Sıra No Yapılan Hazırlığın Türü Puan 

1 İş bağlantıları gözden geçirildi 286 
2 İşletmenin borçları gözden geçirildi 226 
3 İşletmenin maliyetleri düşürüldü 216 
4 Pazarlama ve satış çalışmalarına ağırlık verildi 213 
5 İşletmenin alacakları gözden geçirildi 190 
6 Yatırımlar durduruldu 176 

 
 Yapılan görüşmelerde, krizi tahmin etmiş olsun ya da olmasın, 
yöneticilerin büyük bir çoğunluğunun krizin başlangıç anında ve yoğun olduğu 
dönemde stresli ve tedirgin olduğu gözlemlenmiştir. Kişilerin belirsizlik 
ortamından, maliyetlerin artmasından, yerli müşterilerin alım gücünün 
düşmesinden ve krizin daha da büyüyerek ülkede bir sosyal patlamanın 
çıkabileceği ve bunun da turizm sektörünü ve kendi işletmelerini olumsuz 
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etkileyebileceği endişesinden dolayı stresli ve tedirgin oldukları öğrenilmiştir. 
28 yöneticiden yalnızca 6 tanesi krizden umutlu olduğunu söylemiştir.  
 
Tablo 10. Krizin Çıktığı ve Yoğun Olduğu Dönemde Alınan Tedbirler 
 

Sıra 
No 

Yapılan Hazırlığın Türü Puan 

1 İşletmenin alacakları gözden geçirildi  433 
2 İş bağlantıları gözden geçirildi  416 
3 İşletmenin borçları gözden geçirildi 370 
4 Pazarlama ve satış çalışmalarına ağırlık verildi 353 
5 Krizin boyutları ve etkileri ile ilgili bilgi toplandı  353 
6 Yatırımlar durduruldu  326 
7 İşletmenin maliyetleri düşürüldü 316 

 
Tablo 10’da ekonomik krizin ortaya çıktığı ve yoğun olduğu dönemde 

yapılanlar ve alınan tedbirler sıralanmıştır. Krizle birlikte konaklama 
işletmelerinde nakit sıkıntısı ihtiyacı doğduğu ve işletmelerin alacaklarının 
tahsilinin iş bağlantılarından daha çok önem kazandığı araştırma bulguları 
arasındadır. Bu durum, birinci bölümde kriz tanımlanırken işletmenin ödeme 
gücünü durdurduğu yolundaki savla da örtüşmektedir. Burada kriz öncesi 
yapılan hazırlıklardan farklı olarak kriz sürecinde yöneticilerin krizin boyutu ve 
etkileriyle ilgili bilgi toplamış olması olumlu bir bulgu olarak yorumlanabilir. 
Bu bulgular incelendiğinde işletmelerin sınıfına ve yöneticilerin özelliklerine 
göre bir genelleme ortaya çıkmamıştır. 

Tablo 11 ve 12’de işletmelerin sınıfına göre ekonomik krizin yaşam 
seyir eğrisi hakkında elde edilen bulgular verilmiştir.  

Tablo 11. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonucu 
 
 Kareler 

Toplamı 
Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Anlamlılık 
Düzeyi 

Gruplar arası 13,354 2 6,677 4,509 0,013 
Gruplar içi 143,646 97 1,481     
Toplam 157,000 99       
 
 Ekonomik krizin yaşam seyir eğrisi konusunda araştırmanın 
işletmelerin sınıfına yönelik hipotezleri aşağıdaki gibidir. 
 Ho:İşletmelerin sınıfına göre yöneticilerin krizin yaşam seyir eğrisi 
hakkındaki görüşleri arasında fark yoktur. 
 Hı: İşletmelerin sınıfına göre yöneticilerin krizin yaşam seyir eğrisi 
hakkındaki görüşleri arasında fark vardır. Bu hipotezleri cevaplamak açısından 
anket sonuçları Tek Yönlü Varyans Analizine tabi tutuldu.  

Tablo 11’deki sonuçlarda görüldüğü gibi işyerindeki pozisyonuna göre 
yöneticilerin krizi tahmin etme oranları arasındaki farklılık son derece yüksek 



 153 

bir anlamlılık düzeyine sahiptir. Bu yüzden araştırma hipotezlerinden Ho: Red, 
Hı: Kabul edilir. Yani, işletmelerin sınıfına göre yöneticilerin krizin yaşam seyir 
eğrisi hakkındaki görüşleri arasında fark vardır. Gerçekten de frekans analizi 
bulguları incelendiğinde, 1 yıldızdan 5 yıldıza doğru gidildikçe krizin bazı 
sinyaller vererek başladığını ileri süren yöneticilerin oranının arttığı 
görülmektedir. (2 yıldızlı otel yöneticilerinden 2 (%10,5) , 3 yıldızlı otel 
yöneticilerinden ise 3 tanesi (%10,3) bu soruyu cevaplamamıştır). Bu tabloda 
yer alan sonuçlar, kriz öngörümlemesiyle ilgili tablodaki sonuçlarla 
örtüşmektedir.  

Elde edilen bu bulgulara ek olarak yapılan görüşmelerde yöneticiler bu 
konu hakkındaki görüşlerini “biz hep kriz içinde bir ülkeyiz”, “biz hiç krizden 
çıkmıyoruz ki” gibi ifadelerle belirtmişlerdir. Yine bir kısım yönetici de 
yapılacak olan seçimlerin krizlerin aşılmasında olumlu bir rol oynayabileceği 
yönündeki beklentilerini dile getirmişlerdir.  

 
 

 
Tablo 12. İşletmelerin Sınıflarına Göre Kriz Yaşam Seyir Eğrisinin 
Aşaması 
 
İşl.Snf./Yanıt 1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız Top. 
Aniden başladı ve bir 
süre sonra bitti 

- 4(%21) - 3(%13) 1(%9,1) 8 

Aniden başladı ve hala 
sürüyor 

11 
(%61,1) 

4(%21) 11(%38) 5(%22) 3(%27) 34 

Bazı sinyaller vererek 
başladı ve hala 
sürüyor 

7  
(%38,9) 

9 
(%48) 

15(%52) 7(%30) 5(%46) 43 

Bazı sinyaller vererek 
başladı ve sonra bitti 

- - - 8(%35) 2(%18) 10 

Toplam 
% 

18 
(%100) 

17 
(%89,5) 

26 
(%89,7) 

23 
(%100) 

11 
(%100) 

95 

 
 
Tablo 13. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonucu 
 
 Kareler 

Toplamı 
Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Anlamlılık 
Düzeyi 

Gruplar arası 18,632 2 9,316 13,266 0,000 
Gruplar içi 68,118 97 0,702   
Toplam 86,750 99    
 
 Ekonomik krizin yaşam seyir eğrisi konusunda araştırmanın 
yöneticilerin eğitim düzeylerine yönelik hipotezleri aşağıdaki gibidir. 
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 Ho:Eğitim düzeylerine göre yöneticilerin kriz yaşam seyir eğrisi 
hakkındaki görüşleri arasında fark yoktur.  
 Hı: Eğitim düzeylerine göre yöneticilerin kriz yaşam seyir eğrisi 
hakkındaki görüşleri arasında fark vardır.  

Bu hipotezleri cevaplamak açısından anket sonuçları Tek Yönlü 
Varyans Analizine tabi tutuldu. Tablo 13’teki sonuçlarda görüldüğü gibi eğitim 
düzeylerine göre yöneticilerin kriz yaşam seyir eğrisinin aşamaları hakkındaki 
görüşleri arasındaki farklılık son derece yüksek bir anlamlılık düzeyine sahiptir. 
Bu yüzden araştırma hipotezlerinden Ho: Red, Hı: Kabul edilir. Yani, Eğitim 
düzeylerine göre yöneticilerin kriz yaşam seyir eğrisi hakkındaki görüşleri 
arasında fark vardır. Gerçekten de, yöneticilerin eğitim seviyesine göre kriz 
yaşam seyir eğrisinin aşaması frekans analiziyle incelendiğinde, lise mezunu 
olanlarda krizin bazı sinyaller vererek başladığını ileri sürenlerin oranı son 
derece düşükken (%26), bu oran üniversitede ilgili alanlardan mezun olanlarda 
ve yüksek lisans yapmış olanlarda %70’lere kadar çıkmıştır (Lise mezunu 
yöneticilerden 1’i (%5,3) üniversite mezunlarından 3’ü (%8,3) yüksek lisans 
mezunlarından ise 1’i (%10) bu soruyu cevaplamamıştır). 
  
 
 
Tablo 14. Yöneticilerin Eğitim Düzeylerine Göre Kriz Yaşam Seyir 
Eğrisinin Aşaması 
 
Eğitim Seviyesi İlk 

Öğr 
Lise 
Dengi 

Ünv.İlgili  
Alan 

Üni.Fark  
Alan 

Yük.Lis. 
ve Üstü 

Top. 

Aniden başladı ve sonra 
bitti 

- - 2     
(%5,6) 

6 
(%17,6) 

- 8 

Aniden başladı ve hala 
sürüyor 

1 13 
(%68) 

9     
(%25) 

9  
(%26,5) 

2  
(%20) 

34 

Bazı sinyaller vererek 
başladı ve hala sürüyor 

- 5 
(%26,3) 

13 
(%36,1) 

18 
(%52,9) 

7  
(%70) 

43 

Bazı sinyaller vererek 
başladı ve sonra bitti 

- - 9     
(%25) 

1 
(%2,9) 

- 10 

Toplam 1 18 
(%94,7) 

33 
(%91,7) 

34 
(%100) 

9 
(%90) 

95 

 
 Kriz yaşam seyir eğrisinin aşamaları yöneticilerin işyerindeki pozisyonu 
dikkate alınarak incelendiğinde, farklı sıfatlarla anılan yöneticiler arasında ilgili 
soruya verilen cevaplar arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir 
(0,248). Bununla beraber, frekans analizi sonuçlarına göre kriz sinyallerini en 
iyi algılayan yöneticilerin Genel Müdür/Genel Koordinatör grubu (%75) olduğu 
söylenebilir (Tablo 15).  
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Tablo 15. Yöneticilerin İşyerindeki Pozisyonuna Göre Kriz Yaşam Seyir 
Eğrisinin Aşaması 
 
İşyerindeki 
Pozisyonu 

İşletme 
Sahibi 

Gn.Müd / 
Gn.Koord. 

İşletme 
Müdürü 

Müdür 
Yard. 

Diğ. Top. 

Aniden başladı ve 
sonra bitti 

4  
(%8,2) 

3  
(%10,7) 

- 1  
(%11,1) 

- 8 

Aniden başladı ve 
hala sürüyor 

18 
(%36,7) 

4  
(%14,3) 

5 
(%83,3) 

2  
(%22,2) 

5 
(%62,5) 

34 

Bazı sinyaller 
vererek başladı ve 
hala sürüyor 

26 
(%53,1) 

11 
(%39,3) 

1 
(%16,7) 

4  
(%44,4) 

1 
(%12,5) 

43 

Bazı sinyaller 
vererek başladı ve 
sonra bitti 

- 10 
(%35,7) 

- - - 10 

Toplam 48(%98) 28(%100) 6(%100) 8(%78) 6 (%75) 95 
 
Bunun sebepleri araştırıldığında, Genel Müdür/Genel Koordinatör 

sıfatıyla çalışmaya konu olan yöneticilerin önemli bir çoğunluğunun turizm 
veya yöneticilik eğitimi almış profesyonel kişiler olduğu göze çarpmıştır. Bu 
grubu  %53,1 ortalamayla İşletme Sahipleri izlemektedir.  Eğitim seviyesi 
düşük olmasına rağmen işletme sahipleri örgütün her biriminin faaliyetleri 
hakkındaki yetki ve sorumluluklarının yüksek olması ve herhangi bir kriz 
durumunda maaşlı çalışan profesyonel yöneticilerden daha fazla 
etkilenebilecekleri olgusu nedeniyle kriz sinyallerine daha duyarlı olabilirler. 
İşletme sahiplerinden biri (%2), müdür yardımcılarından ikisi (%22,2) ve diğer 
olarak adlandırdığımız ön büro şefi, insan kaynakları uzmanı gibi yöneticilerden 
de 2’si (%25) bu soruya cevap vermemiştir.  

Yöneticilerin iş, sektör tecrübesine göre kriz yaşam seyir eğrisinin 
aşaması incelendiğinde anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir (0.176, 0.140). 
Ekonomik krizin yaşam seyir eğrisi konusunda araştırmanın yöneticilerin şu 
anki işyerlerinde bulunma sürelerine yönelik hipotezleri aşağıdaki gibidir. 
 Ho: Şu anki işyerlerinde bulunma sürelerine göre yöneticilerin kriz 
yaşam seyir eğrisi hakkındaki görüşleri arasında fark yoktur. 
 Hı: Şu anki işyerlerinde bulunma sürelerine göre yöneticilerin kriz 
yaşam seyir eğrisi hakkındaki görüşleri arasında fark vardır.  
 
Tablo 16. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonucu 
 
 Kareler 

Toplamı 
Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Anlamlılık 
Düzeyi 

Gruplar arası 354,834 2 177,417 3,014 0,054 
Gruplar içi 5709,641 97 58,862   
Toplam 6064,476 99    
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Tablo 17. Yöneticilerin İşyeri Deneyimine Göre Kriz Yaşam Seyir 
Eğrisinin Aşaması 
 

İşyeri Tecrübesi 1-3 4-7 8-11 12-15 16 ve 
üstü 

Top 

Aniden başladı ve 
sonra bitti 

- 2 
(%14,3) 

1 
(%4,3) 

2 
(%10,5) 

3 
(%9,1) 

8 

Aniden başladı ve 
hala sürüyor 

6 
(%54,5) 

5 
(%35,7) 

4 
(%17,4) 

4 
(%21,1) 

15 
(%45,5) 

34 

Bazı sinyaller 
vererek başladı ve 
hala sürüyor 

2 
(%18,2) 

3 
(%21,4) 

14 
(%60,9) 

9 
(%47,4) 

15 
(%45,5) 

43 

Bazı sinyaller 
vererek başladı ve 
bir süre sonra bitti 

- 2 
(%14,3) 

4 
(%17,4) 

4 
(%21,1) 

- 10 

Toplam 8 
(%72,7) 

12 
(%85,7) 

33 
(%100) 

19 
(%100) 

33 
(%100) 

95 

 
Bu hipotezleri cevaplamak açısından anket sonuçları Tek Yönlü 

Varyans Analizine tabi tutuldu. Tablo 16’daki sonuçlarda görüldüğü gibi şu 
anki işyerlerinde bulunma sürelerine göre yöneticilerin krizi tahmin etme 
oranları arasındaki farklılık göreceli olarak yüksek bir anlamlılık düzeyine 
(0,054) sahiptir. Her ne kadar araştırma hipotezlerinden Ho: Kabul, Hı: Red 
ediliyor olsa da Hı hipotezinin %94’ün üzerinde güvenilirlik oranına sahip 
olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Yani, yöneticilerin şu anki işyerlerinde 
bulunma sürelerine göre kriz yaşam seyir eğrisi hakkındaki görüşleri arasında 
fark vardır şeklinde bir yorum yapmakta çok yanlış olmayacaktır. Gerçekten de 
konuyla ilgili olarak yöneticilerin işyeri deneyimine göre kriz yaşam seyir 
eğrisinin aşaması frekans analizi ile incelendiğinde şu anki işyerinde 7 yıldan 
daha az süredir bulunan yöneticilerde kriz sinyallerini algılama oranı düşükken, 
8 yıl ve daha fazla süredir aynı işyerinde bulunan yöneticilerde bu oranın %50 
civarında olduğu görülmektedir (Tablo 17). 

Yöneticilerin yöneticilik deneyimlerine ve yaşlarına göre kriz yaşam 
seyir eğrisinin aşaması hakkındaki görüşleri arasında fark yoktur (anlamlılık 
seviyesi sırasıyla 0,120 ve 0,711). 
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Tablo 18. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonucu 
  
 Kareler 

Toplamı 
Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Anlamlılık 
Düzeyi 

Gruplar arası 43,006 2 21,503 18,298 0,000 
Gruplar içi 113,994 97 1,175     
Toplam 157,000 99       
 
Ho: İşletmelerin sınıfına göre krizin 
konaklama sektörüne etkileri arasında 
fark yoktur. 
Hı: İşletmelerin sınıfına göre krizin 
konaklama sektörüne etkileri arasında 
fark vardır. 
 

 
Ho: Red 
 
 
Kabul  

 
İşletmelerin sınıflarına göre krizin konaklama sektörüne etkisi 

incelendiğinde, 1,2, ve 3 yıldızlı konaklama işletmeleri krizden olumsuz 
etkilenirken (yalnızca %5,3’ü olumlu etkilendiğini belirtmiş), 4 ve 5 yıldızlı 
otellerde bu oran %50’ye yaklaşmaktadır (Tablo 19). Zaten yapılan varyans 
analizi sonucunda da işletmelerin sınıfına göre krizin konaklama sektörüne 
etkileri arasında fark vardır şeklindeki Hı hipotezinin anlamlılık düzeyinin son 
derece yüksek olduğu görülmektedir (Tablo 18). Bu bulgulara ek olarak yapılan 
görüşmelerde 28 yöneticiden 10 tanesi krizin hem olumlu, hem de olumsuz bazı 
etkileri olduğunu belirtmişlerdir.  

Krizin olumlu etkilerinin neler olduğu konusunda ise en başta yabancı 
talebin artması sonra sırasıyla kur farkından dolayı fiyatlarda meydana gelen 
yükseliş ve hükümetin sektöre olan desteğinin artışı şeklinde görüş 
belirtmişlerdir. Ayrıca kriz yönetimi literatüründe yer alan yeni yönetim 
tekniklerinin uygulanmaya başlanması, temel sorunların açığa çıkması ve 
çekişmelerin geri planda kalması gibi etkiler de yöneticiler tarafından 
gözlemlenmiştir. Krizin olumsuz etkileri ise en başta yerli talebin düşüşü ve 
maliyetlerdeki artış olarak belirtilmiştir. Sonra sırasıyla alacak tahsili ve borç 
ödeme de yaşanan güçlükler, yatırımların durması ve döviz bazında fiyatlarda 
yapılan indirimler şikayet konusu olmuştur. Bunun yanısıra kamudan sağlanan 
hizmetlerin aksaması da yöneticiler tarafından krizle ilişkilendirilmiştir. Ayrıca 
kriz yönetimi literatüründe de yer alan işletme içinde stres ve huzursuzluğun 
artması olgusu yöneticiler tarafından da gözlemlenmiştir. 
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Tablo 19. İşletmelerin Sınıflarına Göre Krizin Konaklama Sektörüne 
Etkisi 
 

 
Yöneticilerin özelliklerine göre krizin konaklama sektörüne etkileri 

arasında fark olup olmadığının anlaşılabilmesi için aşağıdaki hipotezler 
kurulmuştur: 

Hı: Yöneticilerin yaş düzeylerine göre krizin konaklama sektörüne 
etkileri arasında fark vardır. 

H2: Yöneticilerin eğitim seviyesine göre krizin konaklama sektörüne 
etkileri arasında fark vardır.  

H3: Yöneticilerin işyerlerindeki pozisyonlarına göre krizin konaklama 
sektörüne etkileri arasında fark vardır. 

 
Tablo 20. Tek Yönlü Varyans Analizi Sonucu 
 
   Kareler 

Toplamı 
Serbestlik 
Derecesi 

Kareler 
Ortalaması 

F Anlamlılık 
Düzeyi 

Eğitim Gruplar arası 7,454 2 3,727 4,559 0,013 
  Gruplar içi 79,296 97 0,817   
  Toplam 86,750 99    
İş 
Deneyimi 

Gruplar arası 506,372 2 253,186 3,477 0,035 

  Gruplar içi 7063,868 97 72,823   
  Toplam 7570,240 99    
Yön.Tecr
übe 

Gruplar arası 560,420 2 280,210 4,454 0,014 

  Gruplar içi 6102,777 97 62,915   
  Toplam 6663,197 99    

H4: Yöneticilerin iş deneyimlerine göre krizin konaklama sektörüne 
etkileri arasında fark vardır. 

H5: Yöneticilerin sektörel deneyimlerine göre krizin konaklama 
sektörüne etkileri arasında fark vardır. 

H6: Yöneticilerin şu anki işyerlerinde bulunma sürelerine göre krizin 
konaklama sektörüne etkileri arasında fark vardır. 

H7: Yöneticilerin yöneticilik tecrübelerine göre krizin konaklama 
sektörüne etkileri arasında fark vardır. 

İşletme 
Sınıfı/ 
Yanıt 

1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız Top. 

Olumsuz 
etkilendik 

17 
(%94,4) 

7  (%36,8) 24 
(%82,8) 

4  (%17,4) 2 
(%18,2) 

54 

Etkisi Yok 1  (%5,6) 11(%58) 5(%17,2) 8(%34,8) 4(%36,4) 29 
Olumlu 
etkilendik 

- 1    (%5,3) - 11 
(%47,8) 

5 
(%45,5) 

17 

Toplam 18 
(%100) 

19 (%100) 29 
(%100) 

23 (%100) 11 
(%100) 

100 



 159 

Tablo 21. Yöneticilerin Özelliklerine Göre Krizin Konaklama Sektörüne 
Etkisi 

 
Kurulan bu yedi hipotezden yalnızca üçü yeterli anlamlılık düzeyine 

sahiptir. Bunlar, H2 (0,013), H4 (0,035) ve H7 (0,014)’dir. Yani, eğitim seviyesi 
farklı olan yöneticilerin yöneticilik yaptığı konaklama işletmeleri krizden farklı 
şekillerde etkilenmektedirler. Aynı şekilde, genel anlamda iş deneyimi ve 
özelde yöneticilik tecrübesi farklı olan yöneticilerin çalıştığı konaklama 
işletmelerinin krizden etkilenme şekilleri de farklıdır (Tablo 20). 

Durumun daha net anlaşılabilmesi amacıyla frekans analizi sonuçlarına 
başvurduğumuzda, yöneticilerin eğitim seviyesine göre krizin konaklama 
sektörüne etkisi incelendiğinde, ilköğretim, lise ve üniversitede farklı alandan 
mezun olanlarda işletmelerinin krizden olumlu etkilendiğini belirtenlerin 
oranlarının ortalamasının %9,6 iken, bu oranın üniversitede ilgili alandan 
mezun olanlarda %44,4’e kadar çıktığı görülmektedir (Tablo 21). 

Araştırmanın ilginç  sonuçlarından  biri  de,  yüksek  lisans  mezunu  
olanların  yöneticilik  yaptığı  işletmelerden  hiçbirinin  krizden  olumlu  
etkilenmemiş  olmasıdır. Bunun  nedenleri  araştırıldığında,  yüksek  lisans  
mezunu  yöneticilerin  pek  çoğunun  uzmanlıklarının  farklı  alanlarda  olduğu  

Eğitim Seviyesi İlköğret.  Lise Üni.İlgili Al Ün.Fark.Al Yük. Lis.  Top 
Olumsuz etkilendik 1 15(%78,9) 13(%36,1) 18(%52,9) 7  (%70) 54 
Etkilenmedik - 4 (%21,1) 7  (%19,4) 15(%44,1) 3  (%30) 29 
Olumlu etkilendik - - 16(%44,4) 1    (%2,9) - 17 
Toplam 1 19(%100) 36(%100) 34 (%100) 10(%100) 100 
İşyerindeki Pozis. İşl.Sah. Gn.Müd. İşl. Müd. Müd.Yard. Diğer Top 
Olumsuz etkilendik 36(%74) 5 (%17,9) 4(%66,7) 5 (%55,6) 4 (%50) 54 
Etkilenmedik 12(%24) 10(%35,7) - 3 (%33,1) 4 (%50) 29 
Olumlu etkilendik 1(%2) 13(%46,4) 2(%33,3) 1 (%11,1) - 17 
Toplam 49 28(%100) 6(%100) 9  (%100) 8(%100) 100 
İş Tecrübesi 1-7 8-14 15-21 22-28 29 ve üstü Top 
Olumsuz etkilendik 3(%50) 11(%55) 10(%43,5) 12(%54,5) 18(%58,6) 54 
Etkilenmedik 3(%50) 4  (%20) 3     (%13) 9  (%40,9) 10(%37,9) 29 
Olumlu etkilendik - 5  (%25) 10(%43,5) 1    (%4,5) 1 (%3,4) 17 
Toplam 6(%100) 20(%100) 23(%100) 22 (%100) 29(%100) 100 
Sektörel Tecrübe 1-5 6-10 11-15 16-20 21 ve üstü Top 
Olumsuz etkilendik 8(%67) 7(%53,8) 6(%23,1) 15(%68,2) 18(%66,6) 54 
Etkilenmedik 4(%33) 4(%30,8) 7(%26,9) 6  (%27,3) 8  (%29,6) 29 
Olumlu etkilendik - 2(%15,4) 13(%50) 1    (%4,5) 1    (%3) 17 
Toplam 12 13(%100) 26(%100) 22(%100) 27(%100) 100 
İşyeri Tecrübesi 1-3 4-7 8-11 12-15 16 ve üstü Top 
Olumsuz etkilendik 9(%82) 1    (%7,1) 13(%56,5) 8(%42,1) 23(%69,7) 54 
Etkilenmedik 1 (%9) 10(%71,4) 1    (%4,3) 7(%36,8) 10(%30,3) 29 
Olumlu etkilendik 1 (%9) 3  (%21,4) 9  (%39,1) 4(%21,1) - 17 
Toplam 11 14(%100) 23 (%100) 19(%100) 33(%100) 100 
Yönet. Tecrübesi 1-3 4-7 8-11 12-15 16 ve üstü Top 
Olumsuz etkilendik 7(%40) 9 (%42,9) 14(%56) 5(%71,4) 19(%63,3) 54 
Etkilenmedik 5(%30) 10(%47,6) 3  (%12) 1(%14,3) 10(%33,3) 29 
Olumlu etkilendik 5(%30) 2 (%9,5) 8  (%32) 1(%14,3) 1       (%3) 17 
Toplam 17 21(%100) 25(%100) 7 (%100) 30(%100) 100 
Yaş 25ve altı 26-35 36-45 46-55 56 ve üstü Top 
Olumsuz etkilendik - 5(%55,6) 29(%59,2) 14(%43,8) 6(%66,7) 54 
Etkilenmedik - 4(%44,4) 7  (%14,3) 15(%46,9) 3(%33,3) 29 
Olumlu etkilendik 1 - 13(%26,5) 3   (%9,4) - 17 
Toplam 1 9(%100) 49(%100) 32(%100) 9(%100) 100 
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ve  sektörde  deneyimsiz  oldukları  gözlemlenmiştir. Anket yapılan 
yöneticilerin işyerindeki pozisyonu dikkate  alındığında incelemelerde, Genel 
Müdür/Genel Koordinatör ve İşletme Müdürü gibi profesyonel yöneticilerde 
krizden olumlu etkilendiğini belirtenlerin oranı daha yüksekken (%46,4 ve 
%33,3), diğer gruplarda bu oran son derece düşüktür.  

Yöneticilerin iş, sektör, işyeri ve idari tecrübeleri ile yaşları, krizin 
konaklama sektörüne etkisi açısından frekans analizi ile incelendiğinde 
herhangi bir sonuca varılamamıştır. Bunun yanı sıra yapılan görüşmelerde 28 
yöneticiden 3’ü krizin işletmelerinin mali durumunu iyileştirdiğini öne 
sürerken, 12’si kötüleştirdiğini, 13’ü ise önemli bir etkisi olmadığını 
belirtmiştir. 

SONUÇ 
Kriz beklenmedik durumlarda ortaya çıkan bir belirsizlik durumudur ve 

işletmeler açısından önemli riskler içermektedir. Kriz durumunda başarılı 
olabilmek büyük ölçüde krizin iyi yönetilmesine bağlı bulunmaktadır. Kriz 
yönetimine ilişkin ilk bölümde verilen teorik bilgilerden yola çıkarak her 
örgütün kendi yapısına uygun kriz yönetimi yaklaşımlarını uygulaması 
gerekmektedir. 

Uygulama bölümünde iki temel bilgiye ulaşılmıştır. Bunlardan ilki 
yöneticilerin krizi önceden öngörüleyebilmesi işletmelerin ve yöneticilerin 
özelliklerine göre farklılık göstermektedir. 1 ve 2  yıldızlı  otel  yöneticilerinde  
krizi  tahmin etme oranı son  derece düşükken 5 yıldızlı otel yöneticilerinde bu 
oran yükselmiştir. Bu bağlamda 4 ve 5 yıldızlı otel yöneticilerinin krizi tahmin 
etme konusunda daha başarılı oldukları söylenebilir. Büyük işletmeler kendi 
alanlarında uzmanlaşmış yöneticilerin istihdamı konusunda daha hassas 
davrandıklarından krizleri ortaya çıkmadan önce tahmin edebilmektedirler. 
Çünkü araştırma sonuçlarına göre krizi tahmin etmede en etkili faktör 
yöneticilerin eğitim seviyesidir. Genelde yönetim, özeldeyse kriz yönetimi 
belirli ölçüde uzmanlık gerektirdiğinden tepe yöneticilerin eğitim, tecrübe ve 
benzeri gibi sahip oldukları özellikler krizlerden korunmada ve krizlerin 
aşılmasında anahtar bir rol oynayabilmektedir. Bunun yanısıra, yöneticilerin 
bulundukları işyerinde uzun süredir görev yapıyor olmasının da krizi tahmin 
etme üzerinde olumlu bir etkisinin olması, ilgi çekici bir başka sonuçtur. 
Buradan yola çıkarak kriz yönetiminde yöneticilerin dış çevre analizi kadar 
kendi işletmelerinin üstünlük ve zayıflıklarını tanımalarının da son derece 
önemli olduğu sonucuna varılabilir. Ayrıca sanılanın aksine, yaş, deneyim gibi 
faktörlerin krizi tahmin etmede herhangi bir etkisinin olmaması dikkat çekici bir 
husustur. Araştırmanın bir diğer ilginç sonucu da yaş ve tecrübesi en yüksek ve 
en düşük olan yöneticilerin krizi tahmin etmede daha başarısız oluşlarıdır. Örgüt 
üst yöneticilerinin çevresel değişmeleri izleme, değişimlerle ilgili veri toplama, 
yorumlama ve değerlendirme konularındaki deneyimsizlikleri ve 
yetersizliklerinin krizi tahmin etme olanağını azaltması doğal bir sonuçtur. 
Ancak yaş ve tecrübesi en yüksek olan yönetici grubunun başarısızlığının 
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nedeni ilerleyen yaşlarda yöneticilerin daha tepkisel davranmaları ve geleneksel 
yönetim anlayışlarını benimsemeleri gibi daha spesifik faktörlerle açıklanabilir. 
Bu çıkarsamaların ispatlanabilmesi de ancak bu alanda yapılacak daha farklı 
araştırmalarla mümkündür. Her ne kadar krizler tahmin edilemezlerse de çoğu 
zaman birdenbire de ortaya çıkmazlar. Etkin bir çevre analizinin sürekli hale 
getirilmesiyle ortaya çıkmadan önce krizlere yönelik bazı sinyalleri algılamak 
mümkündür. Zaten yöneticiler bu sayede krizleri tahmin edebilmektedirler. Bu 
kapsamda araştırmada kriz yaşam seyir eğrisinin aşamasına yönelik olarak elde 
edilen bulgular krizi tahmin etme ile ilgili olanlarla örtüşmektedir. Küçük 
işletmelerin yöneticileri krizin daha çok aniden başladığını ve hala devam 
ettiğini ileri sürerken büyük işletmelerdeki yöneticiler krizin bazı sinyaller 
vererek başladığını belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra, eğitim seviyesi yükseldikçe 
yöneticilerin kriz sinyallerini algılama oranları da artmıştır. 

Uygulamadan ortaya çıkan ikinci temel bilgi ise krizin yönetilmesiyle 
ilgilidir. Bilindiği gibi kriz yönetimi kriz henüz tam anlamıyla ortaya çıkmadan, 
kriz sinyallerinin algılanması ve buna uygun olarak çeşitli hazırlıkların 
yapılmasıyla başlar. Araştırmaya konu olan işletmelerden krizi daha önceden 
tahmin ettiğini ileri sürenler, kriz öncesinde hazırlık bağlamında daha çok iş 
bağlantılarını ve borçlarını gözden geçirme, maliyetleri düşürme gibi himayeci 
stratejileri benimsemişlerdir. Buradan yola çıkarak yöneticilerin krizi daha çok 
tehdit olarak algıladıkları sonucuna varılabilir. Oysa söz konusu ekonomik kriz 
kur farkı nedeniyle döviz bazında fiyatların düşmesine ve talep artışına neden 
olmuştur ve yüksek talep, sunulan kaliteli hizmetle avantaja dönüştürülebilir. 
Krizle birlikte konaklama işletmelerinde nakit sıkıntısı ihtiyacı doğduğu ve 
işletmelerin alacaklarının tahsilinin iş bağlantılarından daha çok önem 
kazandığı araştırma bulguları arasındadır. Burada kriz öncesi yapılan 
hazırlıklardan farklı olarak kriz sürecinde yöneticilerin krizin boyutu ve 
etkileriyle ilgili bilgi toplamış olması olumlu bir bulgu olarak yorumlanabilir. 
Ancak yine de pazarlama ve satış çalışmalarına ağırlık verme gibi krizi avantaja 
dönüştürebilecek politikaların izlenmemiş olması yöneticilerin kriz konusunda 
hala geleneksel yönetim anlayışının etkisinden kurtulamamış olduklarını 
göstermektedir. Eğitim seviyesi yüksek, iş deneyimi ve yöneticilik tecrübesi 
fazla olan yöneticilerin çalıştığı büyük işletmelerin krizden etkilenmedikleri 
veya olumlu etkilendikleri de araştırma bulguları arasındadır. Krizi tahmin 
etmede herhangi bir etkisi olmayan deneyim faktörü krizlerden korunmada veya 
krizleri avantaja dönüştürmede olumlu bir rol oynamıştır. Bu nedenle, 
işletmelerin yönetici seçiminde deneyim faktörünü de göz önünde 
bulundurmaları krizlerin oldukça sık yaşandığı ülkemizde krizlerden korunma, 
krizleri en az zararla atlatma ve krizleri avantaja dönüştürme de yarar 
sağlayabilir. 
 Yöneticilerin yaşları ve benimsedikleri yönetim yaklaşımlarının 
geleneksel ya da modern oluşu ile krizleri tahmin etme ve yönetme konusundaki 
başarıları arasındaki ilişkileri inceleyen bir araştırma tamamlayıcı olacaktır. Bu 
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tip çalışmalarda, verilerin toplanmasına geçilmeden önce, hangi soruların 
sorulacağı, problemlerin neler olduğu gibi konularda bir fikir sahibi olmak 
amacıyla küçük bir örneklem üzerinde ön görüşme yapılması yararlı olabilir. Ön 
görüşme sonuçlarından yararlanılarak düzenlenen bir anket formu yardımıyla 
toplanacak veriler daha sağlıklı olabilecektir. Ayrıca veriler analiz edildikten 
sonra ortaya çıkan ilginç bulguların nedenlerinin aydınlatılması amacıyla bazı 
cevaplayıcılarla yeniden görüşme ve faktör analizi yapılması akademik açıdan 
son derece yerinde bir davranış olacaktır.  
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