
Bu çal mada otel i letmelerinde yat r mc lar ve yöneticiler aras ndaki 
ili kilerin vekâlet teorisi perspektifinde incelenmesi amaçlanm t r. Ara t rmada 
nicel ve nitel yöntem bir arada kullan lm t r. Nicel veriler Turizm Yat r mc lar  
Derne ine kay tl  otel yat r mc lar  ve yöneticilerinden anket yöntemi ile toplanm , 
bu a amada 134 ki iye ula lm t r. Nicel verilerin analizinde frekans, yüzde, Mann 
Whitney U ve Kruskal-Wallis testlerinden yararlan lm t r. Bu analiz sonuçlar na 
göre; otel i letmelerinin büyük bir k sm nda geleneksel aile i letmesi yap s  
hâkimdir, taraflar aras nda yaz l  sözle me yapma oran  dü üktür ve vekâlet 
sürecinde iki taraf n en fazla önemsedi i boyut etiktir. Nicel ara t rma sonucunda, 
nitel k s mda kullan lacak görü me sorular  ve temalar da olu turulmu tur. Nitel 
veriler görü me yöntemi ile toplanm t r. Görü mecilerin belirlenmesinde kartopu 
örnekleme yöntemi kullan lm  ve bu süreçte toplam 36 ki iye ula lm t r. Toplanan 
veriler içerik analizi yap larak de erlendirilmi tir. Bu k s mdan elde edilen analiz 
sonuçlar  ise en önemli vekâlet probleminin yetkilendirme ve ters seçim oldu unu; 
otel i letmelerindeki vekâlet ili kilerinin taraflar n beklentilerini kar lamad n  
ortaya koymu tur.   
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This study aims to investigate the relationships between the investors and 
managers in hotels in the perspective of agency theory. In the field research of this 
study, quantitative and qualitative methods were used together. The data were 
collected from the hotel investors and hotel managers who are the members of The 
Association of Tourism Investors and 134 participants were reached. Frequency, 
percentage, Mann-Whitney U and Kruskal-Wallis tests were used for the analysis of 
the quantitative data. Following the quantitative research; it has been stated that the 
structure of traditional family business dominates most of the hotels, the rate of 
making a written agreement between the sides is low and ethics is the most 
important dimension for the two sides in the agency process. The interview 
questions and themes used in the qualitative part are composed at the end of the 
quantitative research. The qualitative data were collected by face-to-face interview 
method. Snowball sampling method was used to determine the interviewers and 36 
participants were reached in this process. The data collected were evaluated by 
content analysis. In respect of the analysis results, the most notable agency problem 
is authorisation and adverse selection, it is also pointed out that the agency 
relationships don’t meet the expectations of the sides in hotels.   
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Vekâlet 
Teorisi (VT)



vekâlet problemleri



davran  odakl  
sözle melerin 

sonuca 
yönelik bir sözle me yap lmal  



ilk 
a amas

sözle me, örgütsel unsurlar, çevresel unsurlar, etik unsurlar, bilgi sistemleri 
ve denetleme mekanizmalar

ikinci a amas , 



aquapark 

üçüncü a amas nda

 Dördüncü a ama,

Be inci a amada, 

Alt nc  a amada,



yedinci a amada ise 

Nicel Bulgular 



Tablo 1. VT Boyutlar  



 
Nitel Bulgular 

vekâlet nedeni, yetki devrine bak  aç s , 
bilgi asimetrisi alanlar , ahlaki tehlike ve risk durumu, sözle me, vekâlet-
performans ili kisi, denetleme faaliyetleri, ön kontrol ve vekâlet 
maliyetleridir.



“…yat r mc n n ne bekledi i önemli, bizim mal sahibimiz bu oteli prestij 
olsun diye açm …” “Baz lar  ego yat r m  olarak yap yor bunu, 
yani adam diyor ki; ben be  y ld zl  patronum, be  y ld zl  otel yapar m…”

“Ben 
yat r m yapmasam sen olmayacaks n diyor, dolay s yla benim dedi im 
olacak diyor.”, “…sonuçta son söz hakk  patronda…” “…kendi dü ünce 
ve isteklerini zorla empoze etmeye çal yorlar”



“Genelleme yap lamaz”, 
“…her grubun içerisinde iyiler de vard r, kötüler de…” “bu çok ki iye 
ba l  bir durum…” 

“…patronum acaba ne der bask s  
varsa…”, “…ama att  her ad m sorgulan yorsa, ki i orada durur…”, 
“…birçok yönetici de yetkilerini kullanma korkusu oluyor.” “…kendisi 
olmasa bile çocuklar  veya aile mensuplar  müdahil olmaya ba lay nca 
yönetici de risk al p inisiyatif kullanmak istemiyor”

“…kâ tta kalabilece ini dü ünüyorum”, “…sözle me falan 
hikâye…”, “bu sözle me de il, anlay  meselesi…”, “çok fazla sözle me 
yap ld n  söyleyemem”, “yaz l  bir ey Türk i letmelerinde pek olmuyor”, 
“sözle me ile kendilerini ba lamak istemezler…” ve “valla bu i ler 
sözle meyle çözülecek eyler de il” 

 







“…ba ar s z bir yöneticiye verilen para onun i letmeden götürdüklerinin 
yan nda devede kulak kal r”, “… irketin yapabilece ini yapt rmamas  



irkete milyon dolarlar zarar verebilir”, “biz maliyetleri zaten hesapl yoruz, 
hesaplayamad m z maliyet bize yüktür ki bu genel müdürün alaca  yanl  
kararlardan kaynaklan r”  “zaman nda yapmas  gereken çal malar  
yapmazsa, hissedemezsiniz ve fark etti inizde i  i ten geçmi  olur”



 



 





  


