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Özet 

Bu çalışmanın amacı işe yabancılaşma olgusu ile işgörenlerin demografik 

özellikleri arasındaki farklılaşmanın incelenmesidir. Bu amaçla Kuşadası’nda faaliyet 

gösteren dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin çalışanlarından anket tekniği kullanılarak 

veri toplanmıştır. Elde edilen veriler çok değişkenli analiz teknikleri kullanılarak 

incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular; işgörenlerin işe yabancılaşma düzeyleri 

ile eğitim durumu ve aylık gelir arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılaşma 

olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Sözcükler: İşe Yabancılaşma, Otel Çalışanları, Kuşadası, 4 ve 5 Yıldızlı 

Otel İşletmeleri 

Abstract 

The aim of this study was to analyse the differences between work alienation and 

employees’ demographic variables. The research has been conducted with hotel 

employees’ who work for five and four star hotel enterprises in Kusadasi. Data collected 

by structured questionnaires. The relationship between variables analysed by using a 

multivariate data analysis. Research findings show that there is a significant relationship 

between employees’ work alienation, education level and salary range.   

Keywords: Work Alienation, Hotel Employees’, Kuşadası (Turkey/Türkiye), 4 

and 5 Star Hotels. 
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GİRİŞ 

Yabancılaşma kavramı Türkçe’ye Batı dillerinden geçmiştir. Kavramın kökü 

Fransızca’daki “aléné”, İspanyolca’daki “alienado” ve İngilizce’deki “alienation” 

sözcüklerine dayanmaktadır. Yabancılaşma kavramı genel olarak insanın toplum içindeki 

varoluşunu anlamaya çalışırken özelde de kendisinden kopmuş insanı tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Ancak kavramın anlamsal kökeni ile ilgili çok daha gerilere gitmek 

gerekirse Calvin (1854) ve Luther’in (1908) dini söylemlerine ulaşılabilir. Bu ruhani 

liderlere göre yabancılaşma esasında insanın tanrının yolundan uzaklaşması durumudur 

(Xue, Manuel-Navarrate ve Buzinde, 2014). 

Günümüzde yabancılaşma kavramı, genelde insanın toplumsal hayatta karşısına 

çıkan gelişmelerin ve değişmelerin bir sonucu olarak ve yine çok boyutlu bir kavram 

olarak ele alınmaktadır (Seeman, 1991). Bireylerin içinde bulundukları dış dünyayı 

algılamaları ile kendi benlikleriyle ilgili düşüncelerinin zaman zaman bazı 

uyumsuzluklara neden olmasıyla ilgilidir. Yabancılaşan birey toplumsal dünyaya ve 

kendine olan inancını kaybetmektedir. Böyle bir durumda kişi işinden, çevresinden veya 

benliğinden uzaklaşma hissi duyarak dış dünyaya kendini kapatabilmektedir (Develioğlu 

ve Tekin, 2013). Örgütsel bağlamda yabancılaşma kavramının en çok çalışıldığı alan 

bürokrasi ve onun yarattığı otoritedir (Bonjean ve Grimes, 1970; Matheson, 2007). 

Kavramın turizm literatüründe ilk kez kullanılması MacCannell’ın (1976), 

gerçeklik arayan turistin yabancılaştığı iş ve ev çevresinden kaçmak için turizme 

yönelebileceği kuramıyla ortaya çıkmıştır. Ancak yazar yine de turistin aradığı gerçekliği 

turizm deneyiminde bulabileceği konusuna da şüpheyle yaklaşmaktadır ve turistin 

aradığını bulamaması durumunda yeni bir yabancılaşma biçiminin doğabileceğini 

savunmaktadır. 

Dini, felsefi, bireysel ve psikolojik boyutlarıyla pek çok farklı açıdan ele alınan 

yabancılaşma kavramı bu çalışmada post-endüstiyel yönüyle yani bireyin iş ortamına olan 

yabancılaşması kapsamında ele alınmıştır. İşe yabancılaşma günümüz iş dünyasında 

önemi gittikçe artan sorunlardan birisi olarak görülmektedir ve uzun zamandan beri 

üzerinde çalışmalar yapılmaktadır (Nair ve Vohra, 2010).  

Hizmet işletmeleri çalışanlarını yakından ilgilendiren bir kavram olan duygusal 

emek ile işe yabancılaşma arasında da pozitif yönlü anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. 
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Duygusal çelişkinin işe yabancılaşma üzerinde yüksek bir etkisi olduğu saptanmıştır 

(Kaya ve Serçeoğlu, 2013; Tokmak, 2014). Etik iklim türleri arasında yer alan kişisel 

ahlak ve kişisel çıkarın işe yabancılaşmayı etkilediği ve işe yabancılaşmanın işten ayrılma 

niyetini etkilediği yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur (Tuna ve Yeşiltaş, 2014). 

Kurtulmuş ve Yiğit (2016), Diyarbakır Anadolu Liselerinde görevli 400 öğretmen 

üzerinde yaptıkları çalışmada, işe yabancılaşmanın işten ayrılma niyetini anlamlı bir 

şekilde etkilediğini saptamışlardır. Turgut ve Kalafatoğlu (2016), hem hizmet ve hem de 

üretim sektöründen 230 kişi üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında, işe 

yabancılaşmanın dağıtımsal, işlemsel ve etkileşimsel adalet algılarını negatif yönde 

etkilediğini saptamışlardır. 

İşe yabancılaşma ile mücadele etmede en önemli yönetimsel araçlar arasında 

örgütsel bağlılık ve örgütsel destek gelmektedir. Yapılan bir çalışmada örgütsel bağlılık 

ve örgütsel destek algısının işe yabancılaşma üzerinde negatif bir etkisinin olduğunu 

saptanmıştır (Taştan, İşci ve Arslan, 2014). Demirez ve Tosunoğlu (2017), Gazi 

Üniversitesi idari personeli örneğinde 238 kişi üzerinde, anket tekniği ile 

gerçekleştirdikleri çalışmada, örgüt iklimi ve işe yabancılaşma arasında anlamlı, negatif 

yönde ve orta düzeyde bir ilişki saptamışlardır. Dolayısıyla örgüt iklimi pozitif olduğunda 

işe yabancılaşma azalabilmektedir. Atay ve Gerçek (2017), algılanan rol belirsizliğinin 

işe yabancılaşmayı orta düzeyde ve pozitif olarak etkilediğini saptamışlardır. Dolayısıyla 

daha etkili iş tanımlarının yapılması ve bireyden beklenenlerin açık seçik ifade 

edilmesinin işe yabancılaşma ile mücadelede etkili olabileceği ifade edilebilir. 

Alanyazında yer alan bu çalışmalardan anlaşılabileceği gibi, işe yabancılaşma 

olgusu işgören davranışlarını, örgüt psikolojisini ve yönetim tekniklerini içeren 

kavramlarla yakın bir ilişki içindedir. Dolayısıyla emek yoğunluğunun ve insan 

faktörünün ön planda olduğu hizmet işletmelerinde dikkate alınması gereken örgütsel 

etkilere sahiptir. Bu noktada konaklama işletmeleri gibi insan ilişkilerinin yoğun olduğu 

bir alanda işe yabancılaşma düzeyinin saptanması ve çalışanların demografik özellikleri 

olan etkileşiminin belirlenmesinin önemli örgütsel çıktılar sağlayabileceği göz önüne 

alınabilir.  

Bu çalışmada Kuşadası’nda bulunan dört ve beş yıldızlı konaklama işletmelerinde 

çalışan işgörenlerin işe yabancılaşma düzeyleri ile demografik özellikleri arasındaki 
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farklılaşmanın niteliğini ortaya koymak amaçlanmıştır. Böylelikle turizm sektöründe 

çalışan işgörenlerin işe yabancılaşma düzeyleri saptanarak sorunun ne derecede kritik 

olduğu tespit edilebilir. Ayrıca çalışanların demografik özellikleri ile işe yabancılaşma 

düzeyleri arasındaki farklılaşmanın bilinmesi, işe yabancılaşma sorununun daha etkili bir 

şekilde çözülmesine ve yöneticilerin çalışanlarının sorunlarını daha iyi ele almalarına 

yardımcı olabilir. 

İŞE YABANCILAŞMA KAVRAMI 

Oxford sosyoloji sözlüğüne göre yabancılaşma kavramı en genel hatlarıyla 

kişilerin birbirlerinden ya da belirli bir ortam veya süreçten uzaklaşmaları şeklinde 

tanımlanmaktadır (Scott ve Marshall, 2009). İşe yabancılaşma ise işgörenin işe yönelik 

öznel deneyimlerini içeren psikolojik bir yapı çerçevesinde ele alınmaktadır (Kobasa, 

Maddi ve Kahn, 1982) ve kabaca iş ve örgüt kaynaklı olumsuz faktörlerin bir sonucu 

olarak ele alınabilir (Yıldız ve Alpkan, 2015). Kavramı, bireyin işinde kendini gösterme 

ve performansını ortaya koyma becerisini göreli olarak kaybetmesi (Suárez-Mendoza ve 

Zoghbi-Manrique-de-Lara, 2008), kariyer amaçlarından sapması ve işin gereklerine 

uyum sağlayamaması neticesinde oluşan hayal kırıklığı şeklinde tanımlamak mümkündür 

(Aiken ve Hage, 1966). Böyle bir durumun ortaya çıkmasını tetikleyen olayların başında 

işgörenlerin işe yönelik ilgilerinin, bağlılıklarının, sevgilerinin ve rol bilincinin azalması 

gelmektedir (Hirschfeld ve Feild, 2000; Kanten ve Ülker, 2014; Sulu, Ceylan ve Kaynak, 

2010). Daha açık bir ifadeyle işin gerektirdiği roller ile çalışanın kişilik yapısının 

uyuşmaması işe yabancılaşmaya neden olabilmektedir (Mottaz, 1981). 

Seeman’a göre (1983-1991) yabancılaşma çok boyutlu bir kavramdır ve beş ayrı 

boyutu bulunmaktadır: 

1. Güçsüzlük: Kişinin özellikleriyle gerçekleşmesini umduğu şeylerin 

uyuşmaması ve bireyin bunu değiştirebilmek için elinden bir şey gelmemesi. Kişinin işte 

yapılması gereken şeyler üzerinde bir kontrol gücünün olmadığı yönünde duyduğu bir 

histir.  

2. Anlamsızlık: Kişinin yaptığı işin anlamlı ya da yararlı olmadığına yönelik 

geliştirdiği algısıdır, çünkü kişiye göre yaptığı işin artık toplum ve müşteriler açısından 

bir değeri yoktur.  
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3. Kuralsızlık: Kişinin hedef ve amaçlarına ulaşmada toplumsal kuralları 

gözetmeye olan inancını  kaybetmesi. 

4. Topluma Yabancılaşma: Toplum açısından değerli kabul edilen amaçlar 

ve inançların birey açısından artık anlamsızlaşması. 

5. Kendine Yabancılaşma: Kişinin davranışlarının geleceğe yönelik 

beklentileriyle uyuşmaması nedeniyle beklentilerinden farklı davranması. 

Güçsüzlük ve anlamsızlık boyutları, yabancılaşma olgusunun en çok ele alınan iki 

boyutudur. Bu boyutlar yabancılaşmanın işe yönelik bağlamıyla ilgili oldukları için; iş 

tatmini, iş performansı ve örgütsel vatandaşlık gibi iş çıktıları üzerinde güçlü etkilere 

sahiptirler (DeHart-Davis ve Pandey, 2005; McKinlay ve Marceau, 2011; Sarros vd, 

2002; Tummers ve Dulk, 2013).    

Eğer bir işletmedeki çalışanlarda işe yönelik bir yabancılaşma söz konusu ise 

işyerinde özerklik, sorumluluk alma, toplumsal etkileşim ve kendini gerçekleştirme gibi 

bireyin bir insan olarak değerini ortaya çıkaran unsurların sağlanamaması gibi sorunlar 

ortaya çıkabilir (Blauner, 1965). Ayrıca çalışanın işini anlamsız bulması, işyerinde 

kurduğu ilişkilerden doyum sağlayamaması; kendisini yalnız, yetersiz, güçsüz görmesi; 

geleceğe ilişkin umutlarını yitirmesi ve kendini sistemin bir çarkı olarak algılaması gibi 

daha spesifik sonuçlar da doğurabilmektedir (Elma, 2003).  

Kırıcı ve Özkoç (2017), Nevşehir Turist Rehberleri odasına bağlı 220 rehber 

üzerinde yaptıkları araştırmada, duygusal tükenme ve duyarsızlaşmanın turist 

rehberlerinin işe yabancılaşma eğilimlerini doğrusal yönde, kişisel başarı hissini de ters 

yönde etkilediğini belirlemişlerdir. Demografik değişkenlerle ilgili yapılan bir çalışmada 

ise eğitim düzeyinin artmasının işe yabancılaşmayı azalttığı saptanmıştır (Özbek, 2011). 

Atay ve Gerçek (2017), İstanbul’da 152 beyaz yakalı çalışan üzerinde yaptıkları 

çalışmada, işe yabancılaşma ve kurum kıdemi arasında anlamlı bir farklılaşma olduğunu 

saptamışlardır. Yapılan analizde 1-3 yıl arası kurum kıdemi olanların 4-6 yıl arası kıdemi 

olanlara göre işe yabancılaşma düzeylerinin daha yüksek olduğu, ayrıca 4-6 yıl arası 

kıdemi olan çalışanların 7 yıl ve daha fazla süredir kurumda çalışmakta olanlara kıyasla 

işe yabancılaşma düzeylerinin daha düşük olduğu saptanmıştır. Babür (2009)’ün 

Antalya’da bulunan beş yıldızlı otel işletmesi çalışanları üzerinde yaptığı çalışmasına 

göre işe yabancılaşma ile eğitim durumu, çalışılan departman, ve sektörde çalışma 
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süresine göre anlamlı farklılık bulunmaktadır. Yumuk’un (2011) otel işletmeleri üzerinde 

yaptığı çalışmasına göre, işe yabancılaşma ile cinsiyet, medeni durum ve iş ünvanı 

anlamlı farklılık göstermektedir. Çilesiz (2014), işgören yabancılaşması boyutları ile, 

medeni durum, eğitim, cinsiyet ve çalışılan departmanın anlamlı farklılık gösterdiğini 

saptamıştır. Diğer yandan Tanrıverdi ve Kahraman (2016) beş yıldızlı otel işletmelerinde 

yaptıkları çalışmada, işe yabancılaşma ve demografik faktörler arasında anlamlı bir 

farklılaşmaya rastlamamışlardır. 

ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu araştırma tarama modelindedir. Tarama modellerinde olayların doğası ve 

özellikleri incelenmektedir. Veriye yaklaşımda nicel ampirik desen tercih edilmiştir.  

Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile demografik 

değişkenleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık olup olmadığını 

açıklamaktır. Elde edilen bulgular, işe yabancılaşma olgusunun iş tatmini, örgütsel 

bağlılık, iş performansı, örgütsel vatandaşlık davranışı gibi iş çıktılarının daha iyi 

yönetilmesini sağlaması öngörülmektedir. 

Bu amaca ulaşmak için ortaya konulan hipotezler şunlardır: 

Araştırma Hipotezleri: 

H0a: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile cinsiyetleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1a: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile cinsiyetleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık vardır. 

H0b: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile yaşları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1b: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile yaşları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık vardır. 

H0c: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile medeni durumları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 
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H1c: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile medeni durumları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır. 

H0d: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile eğitim durumu arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1d: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile eğitim durumu arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır. 

H0e: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile çalışılan departman arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1e: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile çalışılan departman arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır. 

H0f: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile çalışma durumu arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1f: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile çalışma durumu arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır. 

H0g: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile aylık gelirleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1g: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile aylık gelirleri arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık vardır. 

H0h: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile sektörde çalışma süreleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1h: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile sektörde çalışma süreleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır. 

H0i: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile işletmede çalışma süreleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık yoktur. 

H1i: Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile işletmede çalışma süreleri 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık vardır. 
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Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Kuşadası’nda bulunan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri 

oluşturmaktadır. Turizm sektörü, emek-yoğun bir hizmet sektörü olduğu için, işe 

yabancılaşma olgusunun incelenmesinde uygun bir alan olarak göze çarpmaktadır. 

Yabancılaşma gibi işgörenlerin hizmet performansını olumsuz etkileyerek, müşteri 

memnuniyetini düşürebilecek bir olgunun ele alınması bu noktada önem arz etmektedir. 

Araştırma evreni olarak Kuşadası’nın seçilme nedeni, buradaki 4 ve 5 yıldızlı otel 

sayısının, turizm açısından öne çıkan diğer turistik çekimyerleri ile kıyaslandığında 

nispeten daha optimal bir sayıda olmasıdır. Bu sayede araştırma evreninin tamamına 

ulaşılabilmekte ve analizlerin daha iyi sonuç verebileceği varsayılmaktadır. Verilerin 4 

ve 5 yıldızlı otel işletmelerinden toplanma nedeni, bu düzeydeki işletmelerin daha 

profesyonel yönetileceğinin düşünülmesidir. Çalışmanın verileri düşük sezon olarak 

belirtilen dönemde 2015 Ocak ayında toplanmıştır.  Bu dönemde Kuşadası’nda  faaliyette 

olan beş yıldızlı otel sayısı 7, dört yıldızlı otel sayısı da 4’tür.  Toplam çalışan sayısı 

ortalama  900 kişi olarak saptanmıştır ve evrenin tamamı hedef kitle olarak belirlenerek, 

anket katılmak isteyen bütün işgörenlere dağıtılmıştır.  

Evren olarak kabul edilen 900 işgörenden kolayda örnekleme tekniğiyle 220 

kişiye ulaşılmıştır. Katılımcıların 183 tanesi 5 yıldızlı, 37 tanesi de 4 yıldızlı otellerde 

çalışmaktadırlar. Örneklem büyüklüğü hesaplamasında Yazıcıoğlu ve Erdoğan’ın (2014) 

tablosundan yararlanılmıştır ve hata oranı +- 0,05 olarak alınmıştır. Katılımcıların 

seçiminde gönüllülük esas alınmıştır ve herhangi bir departman sınırlamasına 

gidilmemiştir.  

Veri Toplama Tekniği ve Ölçek 

Araştırmada veri toplama sürecinde anket tekniğinden yararlanılmıştır. 

Araştırmada kullanılan İşe Yabancılaşma Ölçeği, Robert  R. Hirschfeld, Hubert S. Feild 

ve Arthur  G. Bedeian (2000) tarafından geliştirilmiş olan 5’li likert tipi, 10 ifadeli 

ölçektir. İfadelerde 1= Kesinlikle Katılmıyorum, 5= Kesinlikle Katılıyorum 

değerlendirmesini göstermektedir. 

Anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde katılımcıların 

demografik yapısını belirlemeye yönelik cinsiyet, yaş, medeni durum, eğitim durumu, 

departman, görev, çalışma durumu, aylık gelir, sektörde ve işletmede çalışma süresi 
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sorulmuştur. Anketin ikinci bölümünde ise işe yabancılaşma düzeyini ölçen on ifade yer 

almıştır. 

Ankette yer alan ifadelerin iç tutarlılıklarını ölçmek için güvenilirlik analizi 

yapılmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda anketin Cronbach’s Alpha değeri 0, 89 

olarak belirlenmiştir. Bir ölçeğin güvenilir olarak kabul edilebilmesi için bu değerin 0,50 

ve daha büyük bir değere sahip olması önerilir (Karasar, 1995), dolayısıyla güvenilirlik 

katsayısı kabul edilebilir düzeydedir. 

Verilerin Analizi 

Veri analizine başlamadan önce verilerin normal dağılım gösterip göstermediği 

normallik testi yapılarak incelenmiştir. Yapılan testte verilerin skewness ve kurtosis 

değerlerinin, sosyal bilimlerde normal dağılım sınırları kabul edilen + 1,5 ve – 1,5 

değerleri arasında yer aldığı görülmüştür (George ve Mallery, 2010; Tabachnick ve 

Fidell, 2013) dolayısıyla veri analizinde parametrik testler olan  Bağımsız Örneklemler 

Testi ve Anova Testi kullanılmıştır.    

BULGULAR 

Bu başlık altında öncelikle verilerin elde edildiği katılımcıların demografik 

özelliklerinden bahsedilecektir. Daha sonra katılımcıların işe yabancılaşma düzeylerini 

gösteren ortalama değerler ile yabancılaşma ve demografik özellikler arasındaki ilişkileri 

ortaya koyan tablolar incelenecektir. 

Tablo 1. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Değişkenler n % Değişkenler n % 

Cinsiyet 

Kadın 107  48,6  

Sektörde  

Çalışma  

Süresi 

1 yıldan az  15  6,8  

Erkek 110  50  1-3 yıl  45  20,5  

Kayıp Değer 3  1,4  4-6 yıl  50  22,7  

Medeni  

Durum 

Bekar  84  38,2  7-9 yıl  45  20,5  

Evli  109  49,5  10 yıl ve 

üzeri  

58  26,4  

Boşanmış  23  10,5  Kayıp Değer  7  3,2  

Kayıp Değer  4  1,8  1 yıldan az  57  25,9  
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Yaş 

Yirmi ve altı  9  4,1  

İşletmede 

Çalışma  

Süresi 

1-3 yıl  76  34,5  

21-25  32  14,5  4-6 yıl  35  15,9  

26-30  44  20,0  7-9 yıl  28  12,7  

31-35  49  22,3  10 yıl ve 

üzeri  

11  5,0  

36-40  49  22,3  Kayıp Değer  13  5,9  

41-45  24  10,9  

Departman 

Önbüro  35  15,9  

46-50  4  1,8  Kat 

Hizmetleri  

55  25,0  

51 ve üstü  2  9  Yiyecek-

İçecek  

66  30,0  

Kayıp Değer  7  3,2  Satış-

Pazarlama  

5  2,3  

Eğitim  

Durumu 

İlköğretim  70  31,8  Halkla 

İlişkiler  

4  1,8  

Lise  91  41,4  Muhasebe  21  9,5  

Ön Lisans  23  10,5  Teknik Servis  17  7,7  

Lisans  27  12,3  Güvenlik  10  4,5  

Master-

Doktora  

4  1,8  Meydancı  1  0,5  

Kayıp Değer  5  2,3  Bahçıvan  2  0,9  

Aylık  

Gelir 

500 ve altı  1  0,5  Kayıp Değer  4 1,9  

600-900  15  6,8  

Çalışma  

Durumu 

Kadrolu  142  64,5  

901-1200  130  59,1  Sezonluk  56  25,5  

1201-1500  42  19,1  Sözleşmeli  7  3,2  

1501 ve üstü  24  10,9  Kayıp Değer  15  6,8  

Kayıp Değer  8  3,6     

 

Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların cinsiyet oranları hemen hemen birbirine 

eşittir. Medeni durumlarına bakıldığında ise büyük çoğunluğunun evli olduğu 

görülmektedir. Katılımcılar ortalama olarak %45’i 31-40 yaş arası işgörenlerden 
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oluşmaktadır. Eğitim durumlarına bakıldığında katılımcıların %41,4’ünün lise, 

%31,8’inin de ilköğretim düzeyinde olduğu görülmektedir. Aylık gelir oranlarına 

bakıldığında katılımcıların büyük çoğunluğunu oluşturan %59,1’inin 901-1200 TL ücret 

aralığında olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların turizm sektöründe çalışma sürelerinin periyodlara olan dağılımları 

dengeli bir gruplaşma oluşturmaktadır. Ancak büyük çoğunluğu % 26,4 ile10 yıl ve üzeri 

çalışanlar oluşturmaktadır. Katılımcıların mevcut işletmede çalışma sürelerine 

bakıldığında ise  %34,5’inin 1-3 yıl arası aynı işletmede çalıştıkları görülmektedir. Bu iki 

bulgu karşılaştırıldığında Kuşadası örneğinde işgören devir hızının yüksek olduğu 

yargısına varılabilir. 

Departman dağılımlarına bakıldığında, katılımcıların %30 ile büyük 

çoğunluğunun yiyecek-içecek departmanında görev yaptığı görülmektedir.  

Katılımcıların İşe Yabancılaşma Düzeyi 

Tablo 2’de ankete yanıt veren işgörenlerin işe yabancılaşma düzeylerini gösteren 

ortalama değerler yer almaktadır. Bu değerler tabloda her soru için ayrı ayrı 

değerlendirilmiş haliyle görülmektedir ancak SPSS’de bütün ifadeler toplandıktan sonra 

ölçek tek bir değişkene dönüştürülerek değerlerin ortalaması da hesaplanmıştır. 

Tablo 2. Katılımcıların İşe Yabancılaşma Düzeyleri 

No İfade 
n 

St.  

Sapma 

Ort.  

Değer 

1 Yaşamak için çalışan kişiler, idareciler tarafından çıkar 

amaçlı kullanılmaktadırlar. 
220 1,422 2,49 

2 Çalışmanın ne işe yaradığını merak ediyorum. 218 1,302 2,26 

3 İş yaşamının çoğu anlamsız aktivitelerle heba 

olmaktadır. 
217 1,242 2,38 

4 Ne kadar sıkı çalıştığımın bir önemi yok, nasıl olsa 

istediklerimi elde edemeyeceğim. 
219 1,350 2,32 

5 İşe büyük bir heves göstermeyi hayal etmek çok zor. 220 1,194 2,39 

6 İnsanların sıkı çalışmasının bir önemi yok, sadece çok 

az bir kısmı gerçekten istediğini elde edebilir. 
219 1,325 2,69 
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7 Olağan çalışma hayatı gayret göstermek için çok 

sıkıcıdır. 
217 1,137 2,35 

8 İşte elimden gelenin en iyisini yapmak için çok az bir 

istek duyuyorum, nasıl olsa bu bir şeyi 

değiştirmeyecek. 

220 1,297 2,30 

9 İşten bir keyif almıyorum; işi sadece verdiğim zaman 

karşılığı kazandığım para olarak görüyorum. 
220 1,244 2,25 

10 İnsanların çalışmalarının asıl nedeninin topluma faydalı 

bir iş yapma düşüncesi olduğuna inanmıyorum. 
220 1,388 2,56 

  

Tablo 2’de de görüldüğü gibi katılımcıların işe yabancılaşma düzeyleri düşük 

seviyededir. Katılımcılar sorularda yer alan ifadelere katılmama eğilimindedirler. Ankette 

sorulan 10 soruya verilen yanıtların toplamının ortalaması 2,38 olarak saptanmıştır. Daha 

açık bir ifadeyle katılımcıların işe yabancılaşma olgusuna yönelik görüşleri katılmıyorum 

ve kararsızım değerleri arasında ve katılmıyorum değerine yakın olarak belirlenmiştir. 

İşe Yabancılaşma Olgusunun Katılımcıların Demografik Özellikleri İle İlişkisi 

İşe yabancılaşma olgusu ile katılımcıların demografik durumları arasındaki 

farklılıkları gösteren bulgular Tablo 3’te bir bütün olarak görülmektedir. 

Tablo 3: İşe Yabancılaşmanın Demografik Faktörlere Göre Farklılaşma Düzeyleri 

Hipotez F Sig. Sonuç 

H1a 

Cinsiyet 

 

Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile 

cinsiyetleri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık vardır. 

,573 ,250 Desteklenmedi 

H1b 

Yaş 

Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile 

yaşları arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir farklılık vardır. 

1,245 ,280 Desteklenmedi 

H1c 

Medeni 

Durum 

Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile 

medeni durumları arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık vardır. 

,237 ,789 Desteklenmedi 
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H1d 

Eğitim 

Durumu 

Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile 

eğitim durumu arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık vardır. 

3,305 ,012 Desteklendi 

H1e 

Çalışılan 

Departman 

Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile 

çalışılan departman arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık vardır. 

1,187 ,302 Desteklenmedi 

H1f 

Çalışma 

Durumu 

Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile 

çalışma durumu arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık vardır. 

,124 ,883 Desteklenmedi 

H1g 

Aylık Gelir 

Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile 

aylık gelirleri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir farklılık vardır. 

3,926 ,004 Desteklendi 

H1h 

Sektörde 

Çalışma S. 

Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile 

sektörde çalışma süreleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

vardır. 

1,145 ,337 Desteklenmedi 

H1i 

İşletmede 

Çalışma S. 

Çalışanların işe yabancılaşma düzeyleri ile 

işletmede çalışma süreleri arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık 

vardır. 

1,367 ,247 Desteklenmedi 

 

Tablo 3’te görüldüğü gibi katılımcıların işe yabancılaşma düzeyleri ile eğitim 

durumu ve aylık gelir arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmektedir.  

Diğer yandan cinsiyet, yaş, medeni durum, çalışılan departman, çalışma durumu, 

sektörde ve işletmede çalışma süresi ile işe yabancılaşma durumu arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir farklılık görülmemektedir. 

SONUÇ VE TARTIŞMA  

Genel olarak hizmet endüstrisinde çalışan işgörenlerin işe yabancılaşma düzeyleri 

göreli olarak düşük olsa da bu çalışmadan elde edilen bulgular işe yabancılaşma 

olgusunun Kuşadası’nda bulunan 4 ve 5 yıldızlı işletme çalışanları örneğinde düşük 
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olduğunu göstermektedir. Çalışma verileri düşük sezon olarak görülen Ocak ayı 

içerisinde toplandığı için genellikle daimi statüde çalışan işgörenler analiz edilmiştir. Bu 

bakımdan işgörenlerin hem iş yükleri az olduğu için hem de iş güvencesi algıları yüksek 

olduğundan bu şekilde olumlu sonuçlar saptanmış olabilir. Aynı çalışmanın yüksek 

sezonda yapılması durumunda sonuçların farklılaşıp farklılaşmayacağı gelecekteki 

araştırmacılar için alternatif bir araştırma sorusu olabilir. 

İşe yabancılaşma düzeyi ile çalışılan, eğitim durumu ve aylık gelir arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık görülmektedir. Eğitim düzeyi açısından en anlamlı 

farklılaşma ilköğretim ve lise düzeyindeki işgörenlerde görülmektedir. İşe yabancılaşma 

düzeyinin en yüksek olduğu eğitim grubu ilköğretim mezunları iken en düşük işe 

yabancılaşma düzeyi ise lise mezunlarında görülmektedir. Bu bulgu Özbek’in (2011) 

çalışmasında elde ettiği bulguyu desteklemektedir ve eğitim düzeyi arttıkça göreli de olsa 

işe yabancılaşmanın azaldığı söylenebilir. Eğitimli işgörenlerin örgüt içinde daha iyi 

yerlere gelebilme avantajları bu bulgunun sebebi olabilir. Eğitim düzeyi az olan 

işgörenlerin işe neden daha fazla yabancılaştıkları ise bir başka araştırma sorusu olarak 

karşımıza çıkmaktadır ve bu sorun yöneticilerin üzerinde durması gereken bir diğer 

sorundur. 

Bir diğer önemli bulguya göre, aylık gelir düzeyi azaldıkça işe yabancılaşma 

düzeyi artmaktadır. Aylık gelir durumuna göre en yüksek yabancılaşma 600-900 TL. 

arasında gelir elde eden işgörenlerde görülmektedir ve bu aralıkta yer alan işgörenler işe 

yabancılaşma ortalamas 3,18’dir. Daha açık bir ifadeyle bu işgörenler işe yabancılaşma 

olgularını belirtirken kararsızlık değerinden katılıyorum değerine yakın bir düzeye 

geçmişlerdir. Bu noktada yöneticilerin ücret düzeyi belirlerken bu tür olumsuz durumlara 

yol açmayacak ücret seviyeleri belirlemeye dikkat etmeleri önerilebilir. 

Bu çalışma Kuşadası ilçesinde yer alan 4 ve 5 yıldızlı konaklama işletmeleri 

örneklem alınarak yapılmıştır. Gelecekteki araştırmacılar aynı araştırma sorusunu seyahat 

acentaları, yiyecek içecek işletmeleri gibi farklı alanlarla da uygulayarak, işe 

yabancılaşma olgusunun daha geniş bir çerçevede anlaşılmasını sağlayabilirler.  
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