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Abstract 
The purpose of this research is to determine the effect of job alienation levels of 

employees on cyberloafing behaviors. Another aim of the study is to reveal the 

relationship between these two variables. In line with the purpose of the research, 

data were collected from 401 individuals working in banks operating in Şanlıurfa, 

by online and face-to-face survey method. The data were obtained by 

convenience sampling method, which is one of the non-random sampling 

methods. The data obtained in the research were analyzed using the SPSS 

program. Regression analysis and Pearson correlation analysis were performed 

for the analysis of the data. As a result of the analysis, it was determined that the 

sub-dimensions of work alienation, powerlessness, social alienation and self-

alienation, were effective on cyberloafing behaviors. At the same time, it has 

been determined that there is a weak positive relationship between work 

alienation and cyberloafing behaviour. 
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Sanal Kaytarma Davranışlarının Arkasında Yatan Neden İşe 
Yabancılaşma Mı? Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma 

Anahtar Kelimeler 
Sanal kaytarma, İşe 

Yabancılaşma, 
Banka Çalışanları. 

Özet 
Bu araştırmanın amacı, iş görenlerin işe yabancılaşma düzeylerinin, sanal 

kaytarma davranışlarına olan etkisini belirlemektir. Araştırmanın bir diğer amacı 

da,  bu iki değişken arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırmanın amacı 

doğrultusunda, Şanlıurfa ilinde faaliyette bulunan bankalarda çalışan 401 

bireyden online ve yüz yüze anket yöntemi ile veri toplanmıştır. Veriler, tesadüfi 

olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan kolayda örnekleme yöntemi ile elde 

edilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler, SPSS programı kullanılarak analiz 

edilmiştir.  Verilerin analizi için,  regresyon ve pearson korelasyon analizleri 

yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda,  işe yabancılaşmanın alt boyutlarından 

güçsüzlük,  toplumsal yabancılaşma ve kendine yabancılaşma boyutlarının sanal 

kaytarma davranışları üzerinde etkili olduğu tespit edilmiştir. Buna ilaveten, işe 

yabancılaşma ve sanal kaytarma davranışları arasında pozitif yönlü zayıf bir 

ilişkinin olduğu tespit edilmiştir. 
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1. Giriş 

Günümüz modern iş piyasasında, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde 
etmelerinde rol oynayan en önemli unsur, şüphesiz ki insan kaynağıdır. İnsan 
kaynağı (emek), diğer üretim faktörlerine kıyasla, işletmenin sahip olduğu en 
önemli ve en değerli faktördür. İnsan kaynağını bu kadar önemli ve değerli kılan 
unsur ise; insan kaynağının, taklit edilemez ve sahip olduğu bilgi, deneyim ve 
davranışların kısa sürede kopyalanamaz olmasından kaynaklanmaktadır  (Saa-
Perez ve Garcia-Falcon, 2002, s. 125).  

İnsan kaynağı, bir örgütün en üst basamağından, en alt basamağına kadar her 
kademesinde aktif olarak yer almaktadır. Bu nedenle işletmeler açısından stratejik 
bir öneme sahiptir. Aynı zamanda insanın düşünen, etkilenen ve bu çerçevede 
düşündüren ve etkileyen sosyal bir varlık olması,  insanı diğer üretim 
faktörlerinden ayıran en önemli noktadır.  

Bu özelliklerinin yanı sıra,  örgütlerin etkin ve verimli bir biçimde yararlanmada en 
çok zorlandığı kaynak da, yine insan kaynağıdır. Çünkü iş görenler, sadece rasyonel 
değil, aynı zamanda duygusal varlıklardır. Bu sebeple, örgüt içerisinde gelişen her 
türlü olumlu ve olumsuz durumlar, öncelikli olarak çalışanların örgüte karşı 
duygularının değişmesinde, daha sonra ise davranışlarının şekillenmesinde rol 
oynamaktadır.  Bu durum ise, genel anlamda çalışanların performansını, artı ya da 
eksi yönde etkilemektedir. 

Örgütlerde, bireyler tarafından sergilenmesi istenilmeyen birçok örgütsel davranış 
mevcuttur. Bu davranış türlerinden ikisi, sanal kaytarma ve işe yabancılaşma 
davranışlarıdır. Sanal kaytarma genel anlamda, örgüt tarafından iş görenlere 
sağlanan ve örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda kullanılması istenilen 
internetin, iş görenler tarafından örgüt dışı her türlü amaç ve hedef doğrultusunda 
kullanılması durumu olarak tanımlanabilir. Kaytarma olgusu günümüzde 
Türkiye’de ve yurt dışında faaliyette bulunan örgütlerin en büyük sorunlarından 
bir tanesidir. Bu durum daha somut bir ifade ile şu şekilde belirtebilir: 

Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı’na bağlı, Bureau of Labor Statistics’in 
(BLS) verilerine göre, Amerika’da bir iş görenin mesaisi günlük ortalama 8,8 
saattir. Fakat istatistikler, bu sürenin tamamen aktif çalışmada kullanılmadığını 
göstermektedir. Uzmanlar tarafından “zaman çalıcılar” olarak adlandırılan bu 
sürenin içerisinde şu tür kaytarma faaliyetleri yer almaktadır (www.capital.com.tr, 
2022): 

 İnternet sitelerini okumak (1 saat 5 dakika) 

 Sosyal medyayı kontrol etmek (44 dakika) 

 İş arkadaşları ile iş dışı sohbet etmek (40 dakika) 

 Yeni iş aramak (26 dakika) 

 Sigara molası (23 dakika) 

 Mesajlaşmak (14 dakika) 

Bulgular incelendiğinde, Amerika’daki bir iş görenin internet sitelerini okumak, 
sosyal medyayı kontrol etmek, yeni iş aramak ve mesajlaşmak gibi teknoloji odaklı 
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yani sanal kaytarmaya ayırdığı süre, yaklaşık olarak 2 saat 49 dakikadır.  İş 
arkadaşları ile iş dışı sohbet etmek ve sigara molası gibi fiziksel kaytarma 
faaliyetlerine ayırdığı süre ise,  1 saat 5 dakikadır. Yani Amerika’da çalışan bir iş 
gören,  günlük 8.8 saat aktif çalışma süresinin yaklaşık %45’ini fiziksel ve sanal 
kaytarma faaliyetlerine zaman ayırarak tamamlamaktadır.  

Türkiye’de faaliyet gösteren örgütlerde de durum, Amerika’dakine benzer 
niteliktedir.  4857 Sayılı İş Kanunu’na göre bir iş gören mesai saatleri içerisinde 1 
saati yemek ve 15’er dakikalık olmak üzere iki mola hakkına sahiptir. Yani iş 
görenin mesai saatleri içerisinde 1 saat 30 dakika hariç kalan süre aktif çalışma 
süresi olarak adlandırılmaktadır. Fakat teknolojik gelişmeleri mobil internetin 
yaygınlaşması ve kapalı alanlarda sigara içme yasağı gibi durumlar nedeniyle bu 
sürelere uyulmadığı görülmektedir (www.capital.com.tr, 2022). 

Capital ve Yenibiriş’in ortak çalışması ile 2018 yılında hazırlanan ve 667 çalışanın 
katıldığı  “mesai saatler ve molalar”  konulu anket sonuçlarına göre, iş görenler 
molalarını şu şekilde değerlendirdiklerini belirtmişlerdir (www.capital.com.tr, 
2022): 

 Katılımcıların  %55’i kahve, çay ve sigara nedeniyle, 

 Katılımcıların  %22’si, sohbet nedeniyle, 

 Katılımcıların  %10’u, diğer nedenler doğrultusunda, 

 Katılımcıların  %9’u, kişisel internet kullanımı nedeniyle, 

 Ve katılımcıların %4’ü ise, sosyal medya kullanımı nedeniyle fazla mola 
kullandıklarını belirtmişlerdir.  

Türkiye’de faaliyet gösteren örgütler özelinde yapılan araştırmada görüldüğü 
üzere, iş görenler mesai saatleri içerisinde, iş dışı amaçlar doğrultusunda fazla 
mola kullanarak, sanal ve fiziksel kaytarma faaliyetlerinde bulunabilmektedir. 
Burada sergilenen kaytarma davranışının oranı, sektörden sektöre ve aynı 
zamanda bu sektörlerde çalışanların mavi ya da beyaz yakalı olma durumuna göre 
değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, beyaz yakalılar daha çok masa başı işlerde, 
fiziksel güçlerinden ziyade, zihinsel güçleriyle ve bilgisayar odaklı çalıştıkları için 
sanal kaytarma davranış gösterme oranları, fiziksel kaytarma gösterme oranlarına 
kıyasla daha yüksek olabilirken, mavi yakalılarda ise bu durumun tam tersi bir 
senaryo olma ihtimali oldukça yüksektir.  

Bir diğer negatif örgütsel davranış türü ise, işe yabancılaşmadır. İşe yabancılaşma, 
en öz hali ile, çalışanın işine karşı ilgi ve alakasını kaybetmesi durumudur 
(Hirschfeld ve Feild, 2000). Örgütsel davranış yazınında, işe yabancılaşma konusu, 
araştırmacıların üzerinde en çok çalıştığı, negatif davranış türlerinin başında 
gelmektedir. Bu konunun bu kadar dikkat çekmesinde rol oynayan en temel faktör 
olarak ise, iş görenlerin günün en az üçte birlik kısmını iş yerinde geçirmeleri 
gösterilebilir. Çünkü iş görenler bu süreç içerisinde bireysel, örgütsel ve çevresel 
faktörlü birçok sorunla karşı karşıya kalabilmektedir. Eğer ortaya çıkan bu 
sorunlar giderilmezse iş görenler, psikolojik ve sosyal açıdan işe yabancılaşma 
sorunu yaşayabilirler. İşe yabancılaşma sorunu ise, örgüt içerisinde farklı 

http://www.capital.com.tr/
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sorunların ortaya çıkmasına ya da var olanların artış göstermesine neden 
olabilmektedir. Bu sorunlardan bir tanesi de sanal kaytarmadır. 

Literatürde, bu iki kavramın, farklı kavramlarla olan ilişkisini araştıran birçok 
çalışma olmasına rağmen,  iki kavram arasındaki ilişkiyi ele alan makale 
çalışmalarının son 4 yılda alan yazında yer almaya başladığı ve bu sebeple de 
oldukça kısıtlı sayıda araştırmanın var olduğu görülmektedir. Ayrıca bu 
çalışmaların hiçbirinde araştırma alanı olarak bankacılık sektörünün seçilmediği 
görülmektedir. Şüphesiz ki yoğun çalışma koşullarında çalışan bankacıların, bu 
süreçte işe yabancılaşma düzeylerinde artış olacağı ve bu durumun sanal kaytarma 
davranışlarını tetikleyeceği öngörülmektedir.  

Kavramlar arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmalar ve bu çalışmalar sonucunda elde 
edilen bulgular şu şekildedir: 

Babadağ (2018) çalışmasında,  işe yabancılaşmanın sanal kaytarma davranışlarına 
etkisini belirlemek amacıyla, bir belediyede çalışan 187 memurdan, anket yöntemi 
ile veri toplamıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, işe yabancılaşmanın, 
sanal kaytarma davranışlarını ve aynı zamanda sanal kaytarma davranışlarının alt 
boyutları olan önemli ve önemsiz sanal kaytarma davranışlarını pozitif yönde ve 
anlamlı etkilediğini göstermiştir. 

Yıldırım (2018) tarafından yapılan başka bir çalışmada, Erzurum ilinde hizmet 
veren yıldızlı otellerde çalışan 225 iş görenden toplanan veriler doğrultusunda, işe 
yabancılaşmanın sanal kaytarma davranışlarına olan etkisi belirlenmeye 
çalışılmıştır. Araştırmacı, yaptığı analizler sonucunda işe yabancılaşmanın,  iş 
görenlerin önemli ve önemsiz sanal kaytarma davranışlarını anlamlı ve olumlu 
olarak etkilediğini tespit etmiştir. 

Seçkin (2020) tarafından Malatya iline bağlı merkez ilçe belediyesinde çalışan 237 
idari personel kapsamında yapılan farklı bir araştırmada işe yabancılaşmanın, 
algılanan sosyal mübadele- önemli sanal kaytarma ilişkisinde aracılık etkisi 
belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizler sonucunda aracı etki tespit edilmiştir.  
Yani çalışanların algıladığı sosyal mübadele arttıkça, işe yabancılaşma düzeyleri 
azalmakta ve azalan işe yabancılaşma ile birlikte çalışanlar daha az önemli sanal 
kaytarma davranışında bulunmaktadır. 

Altınışık ve Onağ (2021)  Ege Bölgesi’ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı spor 
örgütlerinde istihdam edilen 190 personeli kapsayan çalışmalarında, sanal 
kaytarma davranışlarının örgütsel yabancılaşmaya olan etkisini incelemiştir. 
Araştırma sonucunda, sanal kaytarma davranışlarının örgütsel yabancılaşma 
üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  Yine 
benzer bir çalışma da,  Kasap (2021) tarafından yapılmıştır. Araştırmacı 
çalışmasında,  örgütsel yabancılaşma ile sanal kaytarma davranışları arasındaki 
ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda, Bursa ilinde faaliyet gösteren 
tekstil firmalarında çalışan 325 iş görenden veri toplanmıştır. Elde edilen veriler 
doğrultusunda yapılan analizler sonucunda, önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
davranışları ile örgütsel yabancılaşmanın (kendinden uzaklaşma, çevreden 
uzaklaşma, işten uzaklaşma, güçsüzlük, anlamsızlık ve normsuzluk) alt boyutları 
arasında yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir. Yani sanal kaytarma davranışı 
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sergileyen bireylerin aynı zamanda örgütsel yabancılaşma düzeyleri de 
artmaktadır. 

Kavramlar çerçevesinde yapılan ampirik çalışmalar bir bütün olarak 
değerlendirildiğinde, farklı sektörler kapsamında işe yabancılaşma ile sanal 
kaytarma davranışları arasındaki ilişkisinin incelendiği görülmektedir. Ayrıca bu 
çalışmaların bulguları değerlendirildiğinde, araştırmaların tamamında işe 
yabancılaşma ile sanal kaytarma davranışları arasında pozitif bir ilişkinin olduğu 
tespit edilmiştir. Daha somut bir ifade ile belirtmek gerekirse, artan işe 
yabancılaşma beraberinde sanal kaytarma davranışlarında da artışa neden 
olmaktadır.  

Yukarıda verilen teorik ve ampirik çalışmalar çerçevesinde, araştırmanın 
hipotezleri şu şekilde belirlenmiştir: 

H1: Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, 
işe yabancılaşma düzeylerinin sanal kaytarma davranışlarına etkisi 
vardır. 

H2: Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, 
işe yabancılaşma düzeyleri ile sanal kaytarma davranışları 
arasında anlamlı bir ilişki vardır.  

2. Kuramsal Çerçeve  

2.1. Sanal Kaytarma Davranışları  

Bilimsel çerçevede kaytarma kavramından ilk kez, F. W. Taylor, 1911 yılında 
kaleme aldığı “Bilimsel Yönetimin İlkeleri” adlı eserinde söz etmiştir. Taylor 
eserinde, kaytarmayı iki farklı şekilde tanımlamıştır: İlk tanımlamasında 
kaytarmayı; iş görenlerin işin kolayına kaçma ve aldırmama yönündeki eğilimleri 
ve doğal içgüdülerinden kaynaklanan diğer bir ifadeyle doğal tembellik şeklinde 
ifade ederken, ikinci tanımlamasında ise kavramı, daha karmaşık ve sistematik bir 
ikincil düşüncenin ürünü olarak açıklamıştır (Taylor,  1911). 

İş görenleri kaytarma davranışlarına yönlendiren etkenleri açıklarken, bu 
davranışları, işyerinde bilgisayar ve internet teknolojisi kullanım öncesi ve sonrası 
kaytarma davranışları dönemi olmak üzere iki ayrı kategori çerçevesinde 
incelemek, konunun anlaşılabilir olması açısından oldukça önemli bir husustur. 
Burada, bizi bu ayrıma yönlendiren temel faktör ise iş görenlerde kaytarmaya 
neden olan değişkenlerin iki dönemde de farklılık göstermesidir. 

Bilgisayar ve internet teknolojisinin iş yaşamında yer almadığı dönemlerde, 
bireylerin mesai saatleri içerisinde sergiledikleri kaytarma davranışlarının büyük 
bir çoğunluğu kahve, çay, sigara ve sohbet gibi fiziksel kaytarma davranışlarından 
oluşmaktadır. Ancak internet teknolojisinin iş yaşamında yer alması ile birlikte iş 
görenler, fiziksel kaytarmanın yanı sıra, teknoloji odaklı kaytarma davranışları da 
sergilemeye başlamışlardır. Alan yazında bu kaytarma türü, sanal kaytarma olarak 
adlandırılmıştır. 

Sanal kaytarmaya ilişkin literatürde yer edinmiş en genel tanım, Lim tarafından 
yapılmıştır. Lim (2002, s. 677) sanal kaytarmayı, örgütlerin belirlenen amaç ve 
hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla, iş görenlere sağladığı bilgisayar ve 
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internet teknolojisinin, iş görenler tarafından mesai saatleri içerisinde, kendi  
kişisel işlerini yapmak amacıyla kullanmaları olarak ifade etmiştir. Daha sonraki 
zamanlarda birçok araştırmacı (Anandarajan ve Simmers, 2004; Blanchard ve 
Henle, 2008; Vitak vd., 2011; Kim ve Byrne, 2011; Özkalp vd., 2012; Köse vd., 2012; 
Kaplan ve Öğüt, 2012; Örücü ve Yıldız, 2014), tarafından yapılan tanımlamaların 
da, Lim’in yapmış olduğu sanal kaytarma tanımı ile benzer özellikler  gösterdiği 
görülmektedir. Bazı alan araştırmalarında ise Lim tarafından yapılan tanımlamanın 
içeriği genişletilerek,  iş görenlerin cep telefonu ve tablet gibi diğer mobil araçlarla 
da mesai saatleri içerisinde, iş dışı faaliyetlerde bulunmaları da sanal kaytarma 
davranışı çerçevesinde değerlendirilmiştir (Askew, 2012, s. 4; Klotz ve Buckley, 
2013;Yıldız vd., 2016, s. 148; Çavuşoğlu ve Palamutçuoğlu, 2017, s. 432). 

Kavram tanımından yola çıkıldığında, cevaplandırılması gereken önemli soru, 
“Neden iş gören, mesai saatleri içerisinde sanal kaytarma davranışları 
sergiler?” Konuya ilişkin yapılan birçok teorik ve uygulamalı çalışmada, 
araştırmacılar bu sorunun cevabını aramıştır.  

Bu konuda en önemli çalışmalardan bir tanesini Doorn (2011) yapmıştır. Doorn, 
araştırmasında iş görenleri, sanal kaytarma davranışlarına yönlendiren nedenleri 
örgütsel, kişisel ve işin yapısı ile ilgili nedenler olmak üzere üç başlık altında 
inceleyerek bir model önerisinde bulunmuştur. Lim ve Tea (2005) örgütsel 
adaletsizlik,  Blanchard ve Henle (2008) dış denetim odaklılık, Örücü ve Hasırcı 
(2021) sinizm, Vitak ve Diğerleri (2011) demografik faktörler,  Kaplan ve 
Çetinkaya (2014) artan eğitim düzeyi, Güğercin ve Sığırcıkoğlu (2019) ile Sawitri 
(2012) rol belirsizliği, Güğercin ve Çavuş (2021) yıkıcı yönetim algısı, Merdan ve 
Diğerleri (2022) Boreout Sendromu ile sanal kaytarma davranışları arasında 
pozitif yönde ilişki tespit etmiştir. 

Mesai saatleri içerisinde, internet ve teknoloji ekipmanları iş görenler tarafından 
çeşitli amaç ve hedeflerler doğrultusunda kullanılabilmektedir. Örgütsel amaçlar 
dışında hangi amaçla kullanılırsa kullanılsın, bu durum sanal kaytarma 
davranışlarının bir parçasını oluşturmaktadır. Ancak burada üzerinde durulması 
gereken en önemli nokta, sergilenen sanal kaytarma davranışının boyutudur. Daha 
somut bir ifade ile belirtmek gerekirse,  mesai saatleri içerisinde kişisel e posta 
göndermek ya da sanal bahis oynamak, her iki faaliyette sanal kaytarma 
davranışıdır. Fakat bu iki davranışı sergileyen iş görenin, örgüt tarafından tespit 
edilmesi durumunda, örgütlerin iş görenlere uygulayacağı yaptırımlar farklılık 
gösterebilmektedir.  

Sanal kaytarma davranışlarının değerlendirilmesine ilişkin literatür taraması 
yapıldığında, bu davranışların, farklı boyutlarda incelenmiş olduğu görülmektedir. 
Anandarajan ve Diğerleri (2004) yıkıcı aktiviteler, eğlence amaçlı aktiviteler, 
kişisel öğrenme aktiviteleri ve belirsiz aktiviteler olmak üzere dört boyut altında,  
Mastrangelo ve Diğerleri (2006) yıkıcı/zarar verici ve üretkenlik karşıtı sanal 
kaytarma aktiviteleri olmak üzere iki boyut altında, Blanchard ve Henle (2008) ise 
yazında en kabul görmüş sınıflandırmayı yapmış olup, sanal kaytarma 
faaliyetlerini önemli ve önemsiz olmak üzere  iki boyut altında incelemişlerdir. Bu 
çalışmada da Blanchard ve Henle (2008), tarafından yapılan sınıflandırma temel 
alınarak, sanal kaytarma davranışları, önemli ve önemsiz olmak üzere iki boyut 
altında incelenmiştir.  
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2.2. İşe Yabancılaşma 

Geçmişi insanlık tarihi kadar eski olan yabancılaşma kavramının kökü Latince  
“alienatio” kelimesine dayanmaktadır. Kavram, anlamını “bir şeyin sahipliğini bir 
başkasına bırakmak”  olan “alienare” fiilinden almıştır (Ersoy, 2007, s. 18). 
Yabancılaşma, oldukça geniş bir perspektif ile değerlendirilmesi gereken bir olgu 
olup, kavram çerçevesinde tek bir alanı kapsayan tanımlama yapmak ya da 
kavramın ortaya çıkış nedenlerini ve sonuçlarını yine tek bir alana bağlayarak 
incelemek,  kavramın anlaşılabilirliği açısından yetersiz kalacaktır. Bu nedenle alan 
yazında, kavram kapsamında yapılmış tanımlamaların çeşitlilik gösterdiği 
görülmektedir. Yabancılaşma farklı alanlarda faaliyet gösteren öncü yazar, 
araştırmacı ve bilim adamları tarafından çeşitli tanımlamalarla açıklanmaya 
çalışılmıştır.  

Çalışmalarında, yabancılaşma kavramını ilk kez kullanan ve tanımlayan Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel (1910)  olmuştur.  Hegel kavramı felsefi açıdan incelemiş 
olup, yabancılaşmayı bireyin çevresinden ve kendi benliğinden kopması olarak 
tanımlamıştır. Daha sonraki yıllarda kavram iktisadi, siyasi ve ekonomik anlamda, 
Karl Marx tarafından incelenmiştir. Marx yabancılaşmayı,   bireyin yaptığı iş 
üzerinde özerkliğini kaybetmesi ve  yaptığı işi kendi dışında algılaması durumu ya 
da hissi olarak tanımlamıştır (Sarros vd., 2002, s. 287). Gerek Hegel gerek Marx 
kavramı, kendi çalışma alanları çerçevesinde tanımlamış olmalarına rağmen,  
kavramı boyutlandırmamışlardır. Ancak sonraki yıllarda kavram, Melvin Seeman 
tarafından daha geniş bir perspektifte incelenmiştir. Seeman (1975) çalışmasında, 
yabancılaşmanın toplumsal koşullar ve duygusal kişiliğe bağlı durumlar sonucunda 
ortaya çıkan bir hastalık olduğunu ve bu sebeple, kavramın tek bir tanımla 
sınırlandırılamayacağını ifade etmiştir.  Ayrıca araştırmacı  (1959) kaleme aldığı 
çalışmasında, yabancılaşmayı kendinden önce yapılan çalışmalarda olduğu gibi tek 
bir boyutta değil; kavramı derinlemesine araştırarak güçsüzlük, anlamsızlık, 
normsuzluk, izolasyon ve kendine yabancılaşma olmak üzere 5 boyutta 
tanımlamıştır (Seeman, 1959, s. 783). Seeman, bu boyutları şu şekilde 
tanımlamıştır (Seeman, 1959):  

 Güçsüzlük: Bireyin, içinde bulunduğu şartlara müdahale edememesi ve 
sonucunu değiştirebilmek amacıyla herhangi bir şey yapamadığını 
düşünmesi sonucunda oluşan his 

 Anlamsızlık: Bireyin, içinde bulunduğu olaylara ilişkin anlayış durumunu 
ifade eder. Ya da diğer bir ifadeyle, bireyin neye inanıp inanmaması 
gerektiği konusunda yaşadığı belirsizlik 

 Normsuzluk: Belirli bir hedefe ulaşmak için, toplumsal olarak 
onaylanmayan davranışların gerekli olduğuna dair yüksek beklenti. 

 İzolasyon: Toplum tarafından oldukça değerli görülen amaç ve hedeflerin 
birey tarafında herhangi bir anlam ifade etmemesi durumu 

 Kendine Yabancılaşma: Bireyin, sergilediği herhangi bir davranışın 
gelecekteki beklentileri ile uyuşmaması. Yani bireyin, beklentileri dışında 
davranış sergilemesi durumu 
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Yukarıda açıklamalarda görüldüğü üzere yabancılaşma kavramı, farklı 
dönemlerde,  öncü araştırmacılar tarafından farklı şekillerde tanımlanmış ve aynı 
zamanda kavram doğrultusunda birçok ölçek geliştirme çalışması da yapılmıştır. 
Bu ölçek geliştirme çalışmalarının çoğu bireyin işe, kendine, topluma ve kültüre 
yabancılaşmasını ölçmeye yönelik olup, aynı zamanda geliştirilen ölçeklerde 
araştırmacıların, Seeman’ın kavramsallaştırdığı boyutlardan bazılarını ele aldıkları 
görülmektedir (Şirin, 2010, s. 166). Ancak yapılan ampirik çalışmalar 
incelendiğinde, Seeman’ın (1959), kavramsallaştırdığı yabancılaşma boyutlarının 
sıklıkla araştırmalarda kullanıldığı tespit edilmiştir (Şirin, 2010, s. 166).  Hoy 
(1972) bu durumun gerekçesini, Seeman’ın belirlediği boyutların ampirik 
çalışmalara daha uygun bir yapıya sahip olduğunu ifade ederek açıklamıştır. 

Yabancılaşma, şüphesiz ki günümüz modern insanının en önemli sosyo-psikolojik 
sorunlarından biridir (Şirin, 2010, s. 166). Bu sorun, bireylerin iş yaşamında 
sistemli bir biçimde yer almaya başlamasıyla birlikte, hem örgütler hem de iş 
görenler açısından istenmeyen bir durum olan işe yabancılaşma probleminin 
ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.  

İşe yabancılaşma, en genel tanımı ile iş görenin yaptığı iş ile bağının kopması 
durumudur (Nair ve Vohra, 2009).  Bir başka tanıma göre ise işe yabancılaşma; iş 
görenin örgüt  içindeki mevcut pozisyonu nedeniyle yaşadığı hayal kırıklığı (Hoy 
vd., 1983),  ya da  beklentileri, ihtiyaç ve değerleri ile uyuşmayan  çalışma koşulları 
nedeniyle içinde bulunduğu psikolojik durum  (Mottaz, 1981), olarak 
tanımlanmaktadır. 

Örgütsel davranış yazınında araştırmacılar, birçok teorik ve uygulamalı araştırma 
yaparak, işe yabancılaşmanın artmasında ve azalmasında rol oynayan değişkenleri 
belirlemeye çalışmışlardır. Cheung (2008) iş tatminsizliği ve tükenmişliğin,   
Michaels ve Diğerleri (1996) rol belirsizliği ve rol çatışmasının, Jefferson (1990) 
örgüt tarafından önemsenmemenin,  Sarros ve Diğerleri (2002)  geleneksel liderlik 
davranışlarının, Kanten ve Ülker (2014) otokratik yönetim modelinin, Akpolat ve 
Oğuz (2015) örgütsel sinizmin, Taboli (2015) tükenmişliğin, Mendoza ve  Lara 
(2007), kişi örgüt uyumsuzluğunun, Kaya ve Serçeoğlu (2013) 
geçici/sözleşmeli/çağrı çalışma statüsünün, Sulu ve Diğerleri (2010) adaletsizliğin, 
Üstün ve Çamlıca (2017) örgütsel sessizliğin, Shantz ve Diğerleri (2014) sağlık 
problemlerinin, Seçkin (2020) algılanan sosyal mübadelenin  iş görenlerin işe 
yabancılaşma davranışlarında artırıcı rol oynadığını tespit etmiştir/etmişlerdir. 
Bunun yanı sıra  Ramaswami ve Diğerleri (1993) örgütsel bağlılığın,  Özbek (2011)  
örgüte duyulan güven ve örgütsel uyumun, Aiken ve Hage (1966) iş tatminin, Öcal 
& Barın (2016) otantik liderlik tarzının, Sarros ve Diğerleri (2002) dönüşümcü 
liderlik tarzının, Aydemir ve Akdoğan (2018) pozitif psikolojik sermayenin,  Demir 
(2020) örgütsel özdeşleşmenin iş görenlerin işe yabancılaşma davranışlarında 
azaltıcı rol oynadığını tespit etmiştir/etmişlerdir. 

Yukarıdaki kavram çevresinde yapılan çalışmalar ve elde edilen bulgular 
değerlendirildiğinde, işe yabancılaşma,  her ne kadar örgütler tarafından bir 
hastalık gibi görünse de (Babadağ, 2018, s. 2013), hastalığın kısa sürede 
giderilmesi ve çalışanın eski performansını kazanması ya da bunun tam tersi 
olarak, hastalığın daha da artması ve ölümcül boyuta ulaşması uygulanacak tedavi 
yönteminin doğruluğuna bağlamıştır. Daha net ifadelerle belirtmek gerekirse, işe 
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yabancılaşma negatif bir örgütsel davranıştır. Eğer bu davranış, diğer negatif 
örgütsel davranışlarla  (örgütsel sinizm, örgütsel sessizlik tükenmişlik, rol 
çatışması, sosyal mübadele,  iş tatminsizliği vb.) ya da katı yönetim modelleri ile 
tedavi edilmeye çalışılırsa iş görenlerin işe yabancılaşma düzeyleri daha da artış 
gösterecek ve hastalık ölümcül boyuta ulaşacaktır.  Bunun aksine işe yabancılaşma 
pozitif örgütsel davranışlarla  (pozitif psikolojik sermaye, örgütsel bağlılık, 
örgütsel güven, örgütsel uyum, örgütsel özdeşleşme ve iş tatmini vb.) ve modern 
liderlik yöntemleri (otantik liderlik, dönüşümcü liderlik vb.)  ile tedavi edilmeye 
çalışılırsa iş görenlerin işe yabancılaşma düzeyleri azalış gösterecek ve hastalık 
kısa sürede giderilecektir.  

3. Yöntem 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın temel amacı, Şanlıurfa ili sınırları içerisinde hizmet veren 
bankalarda çalışan iş görenlerin işe yabancılaşma düzeylerinin sanal kaytarma 
davranışlarına etkisini ortaya koymaktır.  Çalışmanın diğer amacı ise her iki 
değişken arasındaki ilişkiyi belirlemektir.  

3.2. Örnekleme Süreci 

Araştırma için ihtiyaç duyulan verilerin toplanmasında zaman, maliyet ve verilerin 
güncelliğini kaybetmesi gibi kısıtlar olması nedeniyle veriler, örnekleme yoluyla 
toplanmıştır. Araştırmanın ana kütlesini, Şanlıurfa  ili sınırları içerisinde  hizmet 
veren bankalarda çalışan bireyler oluşturmaktadır. Veriler, yüz yüze ve online 
anket yöntemi kullanılarak toplanmıştır. Araştırma için ihtiyaç duyulan veriler 
toplanırken, tesadüfi olmayan örnekleme yöntemlerinden biri olan, kolayda 
örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Anketler, 09.10.2021 ile 01.04.2022 tarihleri 
arasında 401 banka çalışanına, gönüllülük esasına dayalı olarak uygulanmıştır. 

3.3. Veri Toplama Yöntemi ve Aracı 

Araştırma için ihtiyaç duyulan birincil veriler, anket metodu kullanılarak 
toplanmıştır. Araştırma için hazırlanan anket formu üç bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde, Çevik (2019)’un çalışmasında  kullandığı, 24 maddelik “işe 
yabancılaşma ölçeği” yer almaktadır. Ölçek; güçsüzlük (1-4),  anlamsızlık (5-9), 
kuralsızlık (10-14), toplumsal yabancılaşma (15-18) ve kendine yabancılaşma (19-
24), olmak üzere 5 alt boyuttan oluşmaktadır. İkinci bölümde, Blanchard ve Henle 
(2008) tarafından geliştirilen ve Kayapalı Yıldırım’ın (2016) çalışmasında 
kullandığı, 20 maddelik “sanal kaytarma davranışı ölçeği” yer almaktadır. Ölçek, iki 
alt boyuttan oluşmakta olup, ilk 11 madde önemsiz sanal kaytarma davranışlarını, 
kalan 9 madde ise önemli sanal kaytarma davranışlarını, ölçmeye yöneliktir. 
Anketin üçüncü bölümünde ise ankete katılım sağlayan bireylerin demografik 
özelliklerini belirlemeye yönelik (gelir, yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim 
durumu ve toplam çalışma süresi) sorular yer almaktadır. 
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Şekil 1: Araştırmanın modeli 
 
 
 

 

 

3.4. Etik Kurul İzni 

Araştırma anketinin etik açısından uygun olup olmadığının tespiti için, Harran 
Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu’na başvuru yapılmıştır. Kurul, 
09.06.2020 tarihli 220/43 numaralı karar ile, araştırmanın bilimsel etik 
kurallarına uygun olduğuna oy birliği ile karar vermiştir. 

3.5. Verilerin Analizi 

Araştırmanın amacı doğrultusunda banka çalışanlarından toplanan veriler, SPSS 
programı ile analiz edilmiştir. Veriler değerlendirilirken, tanımlayıcı istatiksel 
metotlardan yararlanılmıştır. Toplanan verilerin, normal dağılıma uygunluk 
düzeyini belirlemek amacıyla, normallik testleri analizi yapılmış ve aynı zamanda 
verilerin basıklık çarpıklık değerleri kontrol edilmiştir. Yapılan analizler 
sonrasında verilerin, normal dağılıma sahip olduğu tespit edilmiştir. İşe 
yabancılaşmanın sanal kaytarma davranışı üzerindeki etkisini belirlemek için 
regresyon analizi yapılmıştır. İlaveten, işe yabancılaşma ve sanal kaytarma 
davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek için, Pearson korelasyon analizi 
yapılmıştır. Yapılan analizlerin güvenilir sonuç vermesi, ölçeklerin güvenilir 
olmasına bağlıdır. Bu doğrultuda,  araştırmada Cronbach Alpha ile ölçeklerin ve alt 
boyutların güvenirlikleri belirlenmiştir. Ayrıca, açımlayıcı faktör analizi yapılarak, 
ölçeklerin yapı geçerliği test edilmiştir. 

3.5.1. Güvenilirlik Analizi 

Tablo 1: Güvenirlilik analizi sonuçları 

Faktör Adı 
Cronbach's 

Alpha 
Madde Sayısı 

İşe Yabancılaşma ,921 24 

Sanal Kaytarma Davranışları ,897 20 

Eğer, analiz sonucunda elde edilen Cronbach Alpha değeri .00<α< .40  arasında ise 
ölçek güvenilir değil, .40<α< .60  arasında ölçeğin güvenilirliği düşük, .60<α< .80  
arasında ölçek oldukça güvenilir ve .80 <α< 1.00 arasında  ise ölçek oldukça yüksek 
bir güvenilirliğe sahip, yorumu yapılmaktadır (Arslan ve Nur, 2018, s. 342; Nur vd., 
2020, s. 15; Arslan, 2020, s. 3396).  Bu bağlamda, bu çalışma ekseninde kullanılan 
ölçeklerin Cronbach Alpha değerleri işe yabancılaşma için ,921 iken, sanal 
kaytarma  davranışları için ,897 olarak bulunmuştur.  Bu doğrultuda, ölçeklerin 
yüksek derecede güvenilirliğe sahip olduğu tespit edilmiştir. 

 

İşe Yabancılaşma Sanal Kaytarma 

Davranışları 
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3.5.2. Açıklayıcı Faktör Analizi 

Tablo 2: İşe yabancılaşma düzeyine yönelik değişkenlerin KMO örneklem yeterliliği ölçeği 
ve Bartlett Küresellik Testi Değeri 

                  KMO ,855 

 
 

      Bartlett Küresellik Testi 

Yaklaşık Ki-Kare 10232,007 

Df. 276 

Sig. ,000 

Tablo 2 incelendiğinde, işe yabancılaşmanın KMO değeri (0,855) ve Bartlett testi 
Significance=0,000 olarak bulunmuştur. Analizler sonucunda bulunan p değerinin, 
<0.05 olması, verilen faktör analizi için uygun yapıya sahip olduğunu 
göstermektedir. Aynı zamanda, analizler sonucunda işe yabancılaşma ölçeğindeki 
maddelerin, beş alt boyutta toplandığı tespit edilmiştir. 

Tablo 3: İşe yabancılaşma düzeyini ölçmeye yönelik değişkenlerin faktör analizi sonuçları 

Ölçek 
Alt Boyutları 

Maddeler 
Yük 

Değerleri 

Açıklanan 
Varyans 

(%) 
 
 
 

Güçsüzlük 
 
 
 

Yapacağım işlerin içeriği benim dışımdaki 
kişiler tarafından belirleniyor. 

,591 
 
 
 
 

49,622 
 

Yaptığım işlerin kıymetsiz bir parçası haline 
geldiğimi hissediyorum. 

,632 

İşlerimle ilgili ortaya çıkan sorunlarla 
mücadele etme gücümü yitirdiğimi 
hissediyorum. 

,613 

Yaptığım işlerde kontrolün tam olarak bende 
olmadığını düşünüyorum 

,659 

 
 
 
 
 

Anlamsızlık 

İşletmede gerçekleşen olayların birçoğuna 
anlam veremiyorum. 

,838 
 
 
 

       12,141 
 
 

Uygulanan kuralların gerçekten anlamlı 
olmadığını düşünüyorum. 

,673 

İş hayatında dürüst olup olmamak başarılı 
olmak açısından herhangi bir anlam ifade 
etmiyor 

,728 

İşletmede yapılanların doğru veya yanlış 
olduğuna tam olarak karar veremiyorum. 

,748 

İşletmede ortaya konulan doğruları anlamlı 
bulmuyorum. 

,649 

 
 
 
 

Kuralsızlık 
 
 

Önemli amaçlara ulaşabilmek için gerekirse 
kurallar göz ardı edilebilir 

,703 
 
 
 
 
           

8,093 
 
 

Gerektiğinde kurallara uymayabileceğime 
inanıyorum 

,734 

İşler görüldükten sonra kurallara uyulup 
uyulmadığı çok önemli değildir 

,743 

İşletmede bulunan birçok kuralın beni 
kısıtladığını düşünüyorum. 

,859 

Başarılı olabilmek için bazen kuralların dışına 
çıkılması gerektiğini düşünüyorum. 

,722 

 
 

Çevremdeki insanlara kendimi yabancı gibi 
hissediyorum 

,700 
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Toplumsal 

Yabancılaşma 
 

Kendimi çevremdeki insan topluluğunun bir 
parçası olarak göremiyorum. 

,659 
3,968 

Çevremdeki insanların yanında kendimi yalnız 
hissediyorum. 

,683 

Çevremdeki insanların çok önem verdiği 
şeylerin benim için o kadar da önemli 
olmadığını düşünüyorum 

,629 

 
 

   Kendine 
Yabancılaşma 

 
 

Yaptığım işin, bana hayata kendimi kanıtlama 
fırsatı vermediğini düşünüyorum. 

,723 
 
 
 

3,764 
 

Yaptığım işin beni ifade etmediğini 
düşünüyorum. 

,775 

Yaptığım iş ile yaşam tarzımın uyuşmadığını 
düşünüyorum 

,618 

Daha iyi yaşamak için çalışan değil de sadece 
çalışmak için yaşayan birine dönüştüğümü 
düşünüyorum 

,705 

Hayattan beklentilerimin sürekli değiştiğini 
fark ediyorum 

,673 

Gelecekten beklentilerim ile içinde 
bulunduğum koşulların uyuşmadığını 
düşünüyorum 

,823 

Toplam Açıklanan Varyans (%): 77,588 

 
Tablo 4:  Sanal kaytarma davranışına yönelik değişkenlerin KMO örneklem yeterliliği 

ölçeği ve Bartlett Küresellik Testi Değeri 
KMO ,724 

 
 

Bartlett Küresellik Testi 

Yaklaşık Ki-Kare 4933,077 
Df. 190 
Sig. ,000 

Tablo 4 incelendiğinde, sanal kaytarma davranışlarının  KMO değeri (0,724) ve 
Bartlett testi Significance=0,000 olarak bulunmuştur. Analizler sonucunda bulunan 
p değerinin, <0.05  olması, verilen faktör analizi için uygun yapıya sahip olduğunu 
göstermektedir. Aynı zamanda, yapılan analizler sonucunda, sanal kaytarma 
davranışları ölçeğindeki maddelerin, iki alt boyut altında toplandığı görülmektedir. 

Tablo 5: Sanal kaytarma davranışını ölçmeye yönelik  değişkenlerin faktör analizi 
sonuçları 

Ölçek 
Alt Boyutları 

Maddeler 
Yük 

Değerleri 

Açıklanan 
Varyans 

(%) 

 
 
 
 
 

Önemsiz 
Sanal 

Kaytarma 
 
 

İşle ilgili olmayan e-postalarımı kontrol ederim ,660  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

İşle ilgili olmayan e-postalar gönderirim. ,608 
Haber sitelerine bakar ve haberleri okurum ,619 
Hisse senedi/ borsa ve yatırım ile ilgili internet 
sitelerini takip ederim. 

,657 

Sporla ilgili web sitelerine göz atarım. ,752 
İşle ilgili olmayan e-postalar alırım ,796 
Bankacılık ve finansla ilgili internet sitelerine 
girerim 

,677 

Kişisel ihtiyaçlarım için internetten alışveriş ,628 
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 yaparım  
 
 

33,174 
 
 
 

Sanal açık artırmaların (müzayede) ortamların 
olduğu internet sitelerini ziyaret ederim. 

,678 

Tatil yeri ve seyahatler için rezervasyon 
yaparım 

,706 

İş arama ve istihdam sitelerini ziyaret ederim. ,709 

 
 
 
 
 
 
 

Önemli Sanal 
Kaytarma 

 
 
 

Facebook, Twitter, Instagram ve Whatsapp vb. 
görüşme araçları ile anlık sohbet mesajları alır 
ve gönderirim. 

,763 
 
 
 
 
 
 
 
 

14,024 
 
 
 

Sanal oyunlara katılırım. ,696 
Sohbet odalarına (ağlarına) katılırım ,607 
Tartışma guruplarını ve ilan panolarını ziyaret 
ederim 

,731 

Sanal toplulukları (ortak ilgi alanına sahip 
kişilerin oluşturduğu sanal forumlar) ziyaret 
ederim. 

,750 

Kendime ait internet sitemde düzenlemeler 
yaparım. 

,644 

İnternetten müzik indiririm. ,638 
Sanal bahis sitelerini ziyaret ederim. ,726 
Blogları (ağ üzerinde geçmişten bugüne 
düşüncelerin paylaşıldığı sitedeki yazıları) 
okurum. 

,707 

Toplam Açıklanan Varyans (%): 47,198 

3.6. Demografik Bulgular 

Tablo 6: Katılımcıların demografik özellikleri 
  N % 

Cinsiyet 
Kadın 206 51,4 

Erkek 195 48,6 

Medeni durum 
Evli 309 77,1 

Bekar 92 22,9 

Yaş 

18-28 51 12,7 

29-38 221 55,1 

39-48 99 24,7 

49-58 30 7,5 

Eğitim düzeyi 

Ön lisans 32 7,9 

Lisans 282 70,3 

Lisansüstü 87 21,8 

Gelir durumu 

5000 TL ve altı 38 9,5 

5001 TL- 7000 TL 74 18,5 

7001 TL- 9000 TL 89 22,2 

9001 TL- 11000 TL 122 30,4 

11001 TL ve üzeri 78 19,4 

Çalışma süresi 

1-5 67 16,7 

6-10 159 39,6 

11-15 80 19,9 

16 ve üzeri 95 23,8 
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Katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin detaylı bilgi Tablo 6’da sunulmuştur. 
Bulgular  değerlendirildiğinde, ankete katılım sağlayan iş görenlerin, %51,4’ü 
kadın, %48,6’sı ise erkek iş görenlerden oluştuğu görülmektedir. Yaş aralıkları 
bağlamında katılımcılar değerlendirildiğinde, %55,1’inin 29-38 yaş aralığında 
olduğu görülmektedir. Eğitim seviyeleri açısından katılımcılar  incelendiğinde, 
katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (%70,3'ünün)  lisans düzeyi eğitim 
seviyesine sahip olduğu tespit edilmiştir. Katılımcıların gelir düzeyleri 
incelendiğinde, %30,4’ünün 9001TL ile 11000 TL arasında bir gelire sahip 
oldukları tespit edilirken,  iş tecrübeleri açısından ise,  katılımcıların %39,6’lık bir 
kısmının 6-10 yıl arasında iş tecrübesine sahip oldukları tespit edilmiştir. 

3.7. Hipotezlerin Test Edilmesi 

H1: Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, işe 
yabancılaşma düzeylerinin sanal kaytarma davranışlarına etkisi vardır.  

Tablo 7: İşe yabancılaşma düzeyinin sanal kaytarma davranışlarına üzerindeki etkisini 
tespitine yönelik regresyon analizi sonucu 

              Model 1 

Bağımlı Değişken: Sanal 

Kaytarma Davranışı 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) 1,663 ,105  15,612 ,000 

 İşe Yabancılaşma ,120 ,035 ,167 3.390 ,001 

R:0,167  R2:0,102 Düzeltilmiş R2:0,090 F:11.491  p:0,001 

 
Tablo 8: İşe yabancılaşma düzeyinin alt faktörlerinin sanal kaytarma davranışlarının 

etkisini belirlemeye yönelik regresyon analizi sonucu 
 

Model 2 
Bağımlı Değişken: Sanal 

Kaytarma  Davranışı 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
        t            Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 1,533 ,105  14,645 ,000 
Güçsüzlük ,240 ,047 ,385 5,065 ,000 
Anlamsızlık -,054 ,047 -,093 -1,156 ,248 
Kuralsızlık -,033 ,051 -,053 -,635 ,526 
Toplumsal Yabancılaşma ,151 ,052 ,252 2,894 ,004 
Kendine Yabancılaşma ,137 ,041 ,245 3,336 ,001 
R:0,319  R2:0,28 Düzeltilmiş R2:0,26 F:8,930  p:0,000 

Katılımcıların işe yabancılaşma düzeylerinin, sanal kaytarma davranışlarına olan 
etkisini belirlemek amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda; iş görenlerin, işe 
yabancılaşma düzeylerinin sanal kaytarma  davranışları üzerinde etkili olduğu 
tespit edilmiştir  (t:3,390 p:,001). Ayrıca işe yabancılaşma düzeyinin alt 
boyutlarının sanal kaytarma davranışlarına etkisini belirlemeye yönelik regresyon 
analizi sonucunda ise  “güçsüzlük” (t:5,065 p:,000), “toplumsal yabancılaşma” 
(t:2,894 p:,004) ve “kendine yabancılaşma” (t:3,336 p:,001) boyutlarının sanal 
kaytarma davranışı üzerinde etkili olduğu sonucu elde edilmiştir. Bu doğrultuda, 
H1 hipotezi desteklenmiştir. 
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H2: Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, işe 
yabancılaşma düzeyleri ile sanal kaytarma davranışları arasında anlamlı bir ilişki 
vardır.  

Tablo 9: İşe yabancılaşma ve sanal kaytarma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemeye 
yönelik pearson korelasyon analizi sonucu 

 
İşe 

Yabancılaşma 
Sanal 

Kaytarma 

Önemsiz 
Sanal 

Kaytarma 

Önemli 
Sanal 

Kaytarma 

İşe Yabancılaşma 
Pearson Correlation 1 ,167** ,203** ,073 

Sig. (2-tailed)  ,001 ,000 ,146 
N 401 401 401 401 

Sanal Kaytarma 
Pearson Correlation ,167** 1 ,949** ,861** 

Sig. (2-tailed) ,001  ,000 ,000 
N 401 401 401 401 

Önemsiz Sanal 
Kaytarma 

Pearson Correlation ,203** ,949** 1 ,655** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 
N 401 401 401 401 

Önemli Sanal 
Kaytarma 

Pearson Correlation ,073 ,861** ,655** 1 

Sig. (2-tailed) ,146 ,000 ,000  
N 401 401 401 401 

**. Korelasyon 0.01 düzeyinde önemlidir (2 kuyruklu). 

Ankete katılım sağlayan bireylerin işe yabancılaşma davranışları ile sanal 
kaytarma davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, pearson korelasyon 
analizi yapılmıştır.  Yapılan analiz sonucunda, işe yabancılaşma ve sanal kaytarma 
davranışı arasındaki ilişkiden elde edilen, sig. (p) değeri ,001'dir. P< ,05 koşulunu 
sağladığı için bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olduğu sonucu elde 
edilmiştir. 

Korelasyon katsayısı yani r (Arslan, 2018, s. 108; Küçük vd., 2018, s. 53; Nur vd., 
2020, s. 18): 

 0,00-0,25 arasında ise çok zayıf, 

 0,26-0,49 arasında ise düşük, 

 0,50- 0,69 arasında ise orta,  

 0,70-0,89 arasında ise güçlü, 

 0,90-1,00 arasında ise çok güçlü bir ilişki olduğu yorumu yapılabilir. 

Bu araştırma bulgularında ulaşılan korelasyon katsayısı (r) ,167 olmasından dolayı 
bu iki değişken arasında, pozitif ve zayıf bir ilişki olduğu sonucuna varılmaktadır. 
Yani, bireylerin işe yabancılaşma düzeyleri arttıkça, sanal kaytarma davranışları da 
artış göstermektedir. Bu doğrultuda,  H2 hipotezi desteklenmiştir. 
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4. Sonuç ve Öneriler  

Bu çalışma, Şanlıurfa ilinde faaliyet gösteren bankalarda çalışan bireylerin, işe 
yabancılaşma düzeylerinin, sanal kaytarma davranışlarına etkisini ve aynı 
zamanda işe yabancılaşma ve sanal kaytarma davranışları arasındaki ilişkiyi 
belirlemek amacıyla yapılmıştır.  

Bu çerçevede,  401 banka çalışanından anket aracılığıyla veri toplanmıştır. 
Toplanan veriler, SPSS programı ile analiz edilmiştir. Banka çalışanlarının işe 
yabancılaşma düzeylerinin sanal kaytarma davranışlarına olan etkisini belirlemek 
amacıyla yapılan regresyon analizi sonucunda, bireylerin işe yabancılaşma 
düzeylerinin sanal kaytarma davranışı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır 
(t:3,390 p:,001). Ayrıca bireylerin, işe yabancılaşma düzeylerinin alt boyutlarının 
sanal kaytarma davranışına etkisini belirlemeye yönelik regresyon analizi 
sonucunda ise  “güçsüzlük” (t:5,065 p:,000), “toplumsal yabancılaşma” (t:2,894 
p:,004) ve “kendine yabancılaşma” (t:3,336 p:,001) boyutlarının sanal kaytarma 
davranışı üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır.  Bu çalışmada elde edilen 
bu sonuç,  Babadağ (2018), Yıldırım (2019) ve Altınışık ve Onağ (2021) tarafından 
yapılan araştırmaların sonuçları ile paralellik göstermiştir.  

Babadağ (2018) çalışmasında, işe yabancılaşmanın sanal kaytarma davranışlarına 
etkisini belirlemek amacıyla, bir belediyede çalışan 187 memurdan anket yöntemi 
ile veri toplamıştır. Yapılan analizler sonucunda işe yabancılaşmanın, sanal 
kaytarma davranışlarını ve aynı zamanda sanal kaytarma davranışlarının alt 
boyutları olan önemli ve önemsiz sanal kaytarma davranışlarını pozitif yönde ve 
anlamlı etkilediği bulgusuna ulaşmıştır. 

Yıldırım (2018) tarafından yapılan başka bir çalışmada, Erzurum Palandöken 
Turizm merkezinde faaliyet gösteren yıldızlı otellerde çalışan 225 iş görenden 
toplanan veriler doğrultusunda, işe yabancılaşmanın sanal kaytarma 
davranışlarına olan etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmacı, yaptığı analizler 
sonucunda işe yabancılaşmanın, iş görenlerin önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
davranışlarını anlamlı ve olumlu olarak etkilediğini tespit etmiştir. 

Altınışık & Onağ (2021) Ege Bölgesi’ndeki Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı spor 
örgütlerinde istihdam eden 190 personeli kapsayan çalışmalarında, sanal 
kaytarma davranışlarının örgütsel yabancılaşmaya olan etkisini incelemiştir. 
Araştırma sonucunda, sanal kaytarma davranışlarının örgütsel yabancılaşma 
üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisinin olduğu bulgusuna ulaşılmıştır 

Bu araştırmada ayrıca bireylerin, işe yabancılaşma düzeyleri ile sanal kaytarma 
davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek için pearson korelasyon analizi 
yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda (p) değeri ,001 ve korelasyon katsayısı (r) 
,167 olarak bulunmuştur. Bu doğrultuda iki değişken arasında pozitif yönlü ve 
zayıf bir ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani bireylerin işe yabancılaşma 
davranışları arttıkça, sergilenen sanal kaytarma davranışları da artış 
göstermektedir.   Elde edilen bu bulgu, Semiz (2019) tarafından yapılan çalışma ile 
oldukça benzer ve Kasap (2021)  tarafından yapılan çalışma ile ise yakın sonuçlar 
vermiştir. 
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Semiz (2019) yüksek lisans araştırmasında,  işe yabancılaşma ile sanal kaytarma 
davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla, sağlık sektöründe faaliyet 
gösteren hastanelerde çalışan 602 iş görenden veri toplamıştır. Araştırmacı, 
topladığı veriler doğrultusunda yaptığı analizlerde, işe yabancılaşma ve sanal 
kaytarma arasında düşük düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. 

Kasap (2021) ise çalışmasında, örgütsel yabancılaşma ile sanal kaytarma 
davranışları arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda, Bursa 
ilinde faaliyet gösteren tekstil firmalarında çalışan 325 iş görenden veri 
toplanmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda yapılan analizlerde, önemli ve 
önemsiz sanal kaytarma davranışları ile örgütsel yabancılaşmanın (kendinden 
uzaklaşma, çevreden uzaklaşma, işten uzaklaşma, güçsüzlük, anlamsızlık ve 
normsuzluk) alt boyutları arasında yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir.  

Bu çalışma, hizmet sektörünün en önemli kolu olan bankacılık sektöründe 
yapılmıştır.  Çalışma sonucunda elde edilen bulgular, aynı değişkenlerle (sağlık, 
turizm, eğitim vb.) sektörlerinde yapılan araştırma sonuçlarıyla paralellik 
göstermektedir.   

Bu da göstermektedir ki, gerek işe yabancılaşma gerek sanal kaytarma davranışları 
günümüzde her sektörde faaliyet gösteren örgütlerin ve bu örgütler bünyesinde 
çalışan iş görenlerin en büyük sorunlarından bir tanesi haline gelmiştir.  Her iki 
davranış türü de ciddi bir hastalık gibi görünse de,  uygulanacak erken ve doğru 
teşhis sayesinde, hem iş görenlerin hem örgütlerin bu hastalıktan kısa sürede çok 
az bir zararla kurtulabilecekleri unutulmamalıdır. Burada en önemli rol, şüphesiz 
ki yönetici pozisyonunda bulunan liderlere düşmektedir.  

Bugün iş yaşamında aktif olarak çalışan iş görenlerin kuşak haritasına 
bakıldığında;  aynı anda Baby Boomers, X, Y, K ve Z kuşağına mensup bireylerin 
oluşturduğu, 5 kuşağın iş yaşamında yer aldığı görülmektedir. Her bir kuşağın iş 
yaşamından beklentileri, çalışma prensipleri, yöneticiye karşı tutumları ve 
teknoloji ile ilişkileri farklılık göstermektedir. Bu bağlamda yönetici, örgüt 
içerisinde tek bir kuşağın karakteristik yapısına hitap eden bir liderlik modeli 
sergilerse, bu durum farklı yapıya sahip diğer 4 kuşağı negatif yönde etkileyecektir.  
Bu nedenle yöneticiler, kuşak çeşitliliğinin örgüt içerisinde oluşturacağı sinerjiden 
etkin bir biçimde yararlanmak istiyorlarsa, tek tip yönetim modelinden ziyade 
esnek, her kuşağa hitap eden yönetim modeli sergileyerek, aynı anda farklı yapıya 
sahip 5 kuşağı da anlayabilirler. Böylece iş görenler, örgüt içerisinde karşı karşıya 
kaldıkları ve çözemedikleri bireysel ve örgütsel problemleri içlerine atmaktansa, 
kendilerini anlayan bir yöneticiye çok rahat bir biçimde anlatabileceklerdir. Bu 
durum ise, iş görenler tarafından sergilenen sanal kaytarma ve işe yabancılaşma 
gibi negatif örgütsel davranışlarda azalmaya neden olabilecekken, beraberinde ise 
iş tatmini, örgütsel güven ve örgütsel vatandaşlık gibi pozitif örgütsel davranışların 
artmasına da katkı sağlayabileceği unutulmamalıdır. 

Çalışmanın Sınırlılıkları  

Bu çalışmanın en önemli sınırlılıklarından bir tanesi araştırmanın, yalnız Şanlıurfa 
ili sınırları içerisinde faaliyette bulunan bankalarda çalışan iş görenleri 
kapsamasıdır. Bundan sonra farklı illeri kapsayacak ve karşılaştırmalı olarak 
yapılacak çalışmaların literatüre daha fazla katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 
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Bu çalışma, bir bağımlı ve bir bağımsız değişken çerçevesinde yapılmıştır. Bundan 
sonra yapılacak çalışmalarda değişken sayısı artırılabilir. Özellikle modern liderlik 
yaklaşımları (hizmetkar, dönüşümcü, mütevazi vb.) bağımsız değişken olarak ya da 
aracı değişken olarak eklenerek, bu tür negatif örgütsel davranışların azalmasında 
sağladığı katkı somut bir biçimde tespit edilebilir. Böylece elde edilen yeni 
bulgular, yöneticilere uygulayacakları stratejilerde yol haritası sunabilir. 

Bu çalışmada ihtiyaç duyulan verilere ulaşmak amacıyla anket kullanılmıştır. Her 
ne kadar anketin başında, “Sizlerden elde edilecek bu veriler, sadece bilimsel bir 
çalışmada kullanılacak olup, kimseyle paylaşılmayacak ve sizlerden isminizi 
yazmanız istenmeyecektir”  şeklinde bir not paylaşılmış olsa da anketin, negatif 
örgütsel davranışları tespit etmeye yönelik olması nedeniyle bazı katılımcıların, 
nesnel bir şekilde anketi cevaplandırmadığı düşünülmektedir. 
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