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ÖZET 

Kurum  : ZBEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı 

Tez Başlığı : İş Yerinde Yalnızlığın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Gemi       

Adamları Üzerine Bir Uygulama 

Tez Yazarı  : Murat Demir 

Tez Danışmanı  : Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Gürkan  

Tez Türü, Yılı :  Yüksek Lisans Tezi, 2020 

Sayfa Adedi  :  101 

Sosyal hayatında hiçbir yalnızlık sorunu olmayan birey, kişiye ve çevreye bağlı 

sebeplerden iş yerinde yalnızlık hissi çekebilir. İş yerinde yalnızlık, çalışanların örgüte olan 

bağlarını zayıflatarak bireyde işten ayrılma niyeti oluşturabilir. Yapılan çalışmalarda 

denizcilik stres faktörleri nedeniyle oluşan iş-yaşam dengesi bozuklukları, denizcilerin aile 

ve sosyal hayattan kopuk olduğu üzerine durulmaktadır. Buna karşın, literatür taramasında 

gemi adamlarının iş yeri yalnızlığı üzerine değinilmemiştir. Ayrıca, gemi adamlarının 

çalışma ortamında yaşadığı yalnızlığın işten ayrılma niyeti üzerine etkisini irdeleyen bu tür 

bir araştırmaya rastlanmamıştır.  

Bu çalışmayla, uluslararası deniz yolu taşımacılığında faaliyet gösteren Türk gemi 

adamlarının yaşadıkları iş yerinde yalnızlık ile iş yerinden ayrılma niyetleri ilişkisi 

belirlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, gemi adamlarının iş yerinde yaşadıkları yalnızlık 

seviyeleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Buradan hareketle, çalışmanın amacı iş yerinde 

yalnızlığın gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu 

amaçlar doğrultusunda tasarlanan anket 418 Türk gemi adamı üzerinde uygulanmıştır. Elde 

edilen verilerle yapılan istatistiksel analizlerin sonucunda, gemi adamlarının iş yerinde 

yaşadıkları yalnızlık düzeyleri orta düzeyde olduğu saptanmıştır. Çalışmada gemi 

adamlarının iş yerinde yalnızlık düzeyleri ile işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişkinin 

anlamlı ve pozitif yönlü zayıf derecede olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gemi adamlarının 

yaşadığı iş yerinde yalnızlık, işten ayrılma niyetlerini %41,2 oranında açıklamaktadır. 

Yalnızlık boyutlarından gemi adamlarının yaşadığı duygusal yoksunluğun işten ayrılma 

niyeti üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu ancak, sosyal arkadaşlık boyutunda 

yalnızlığın gemi adamlarının işten ayrılma niyeti üzerine etki etmediği ortaya çıkmıştır. 

Son olarak, iş yerinde yalnızlığın gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri üzerinde pozitif 

yönlü ve anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Yalnızlık, İş Yerinde Yalnızlık, İşten Ayrılma Niyeti, Gemi Adamı
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The individual who has no loneliness problem in her social life may feel lonely at 

work due to personal and environmental reasons. Loneliness in the workplace may create 

an intention to quit the individual by weakening employees' ties to the organization. Studies 

have focused on work-life balance disorders caused by maritime stress factors, and that 

seafarers are disconnected from family and social life. However, in the literature review 

the workplace loneliness of seafarers was not mentioned. In addition, no such research has 

been found to examine the effect of workplace loneliness experienced by seamen on the 

intention to quit. 

With this study, the relationship between the workplace loneliness and intention to 

leave of Turkish seafarers operating in international maritime transportation is tried to be 

determined. In addition, the level of loneliness experienced by seamen at work has been 

tried to be revealed. From this point of view, the aim of the study is to determine the effect 

of workplace loneliness on the intention of quitting the seamen. The survey, designed for 

these purposes, was implemented on 418 Turkish seafarer. As a result of the findings, it 

was observed that the workplace loneliness levels experienced by the seafarers were 

moderate. In the study, it was concluded that the relationship between the loneliness levels 

of the seafarers at work and their intention to quit were significant and positively weak. 

Loneliness in the workplace experienced by seamen explains their intention to quit by 

41.2%. It was revealed that the emotional deprivation from the dimensions of loneliness 

experienced by the seamen had a significant effect on the intention to quit, but the social 

friendship in loneliness dimension did not affect the intention of the seafarers to quit. 

Finally, it has been found that the workplace loneliness have a positive and meaningful 

effect on seafarers' intention to quit. 

Keywords: Loneliness, Workplace Loneliness, Intention to Leave, Seafarer 
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ÖNSÖZ 

Günümüzde uzaktaki insanların birbirleri ile temas kurması kolaylaşırken 

yalnızlık kavramı daha da konuşulur hale gelmiştir. Toplumlarda hızlı nüfus artışı 

ile modern kent yaşamının gelişmesi, bireysel yaşamaya istek duyma ile oluşan 

yalnızlık, işyerlerinde de sorun haline gelmeye başlamıştır. Yalnızlık, bireyin 

çevresi ile iletişim eksikliği sonucu ortaya çıkan, çevreye uyumunu ve yaşamını 

zorlaştıran bir olgudur. Şahsım adına böyle bir yalnızlık duygusu hissetmedim. 

Hayatım boyunca çevremde yaşama uyumumu kolaylaştıran kişiler her zaman 

vardı. İlk olarak çalışma sürecimde anlayış ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen 

sevgili eşim Seda Nida DEMİR’e teşekkürü bir borç bilirim.  

Araştırmam boyunca bilgi ve tecrübelerini benimle paylaşan, değerli 

görüşleri ile bana ışık tutan danışman hocam Sayın Dr. Öğr. Üyesi Nurdan 

GÜRKAN başta olmak üzere katkılarıyla araştırmaya yön vermemi sağlayan diğer 

tüm hocalarıma ayrıca teşekkür ederim. 

Tez çalışmamda istatistiki verilere ulaşma da bana destek veren Karadeniz 

Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği’ne 

teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 

İletişim, etkileşim halinde, toplumsal bir varlık olan insan neslinin devamı 

için diğerleriyle ilişkiler kurma, paylaşma ve onları anlama ihtiyacı duyar (Uysal 

vd., 1998:146). İnsanı insana yabancılaştırarak soyutlanmaya neden olan yalnızlık 

bireyi fiziksel, psikolojik ve zihinsel olarak olumsuz etkilemektedir. Günümüzde, 

kıt kaynaklar için rekabet halinde olan insanların, modern kent yaşamıyla 

ailelerinden çok çalışma arkadaşlarıyla birlikte hareket ederek hayatlarının büyük 

bir bölümünü iş yerlerinde geçirirken yalnızlık sorunu yaşadıkları sıkça dile 

getirilmektedir. Yalnızlık bireyin sadece aile hayatı ve sosyal çevresiyle sınırlı 

kalmayıp iş yerinde de görülebilmektedir. 

Gemi adamı, belirli bir hizmet sözleşmesine dayanarak sahip oldukları 

yeterliliklere göre farklı pozisyonlarda gemilerde istihdam edilen kişiler olarak 

tanımlanabilir. Denizciler denizde çalıştıkları süre boyunca ilk başta ailelerinden ve 

dahası sosyal hayattan ayrı kalırlar. Daha önce zaman geçirdiği eşi, çocukları ve 

arkadaşlarıyla dört, altı, sekiz ay gibi uzun sürelerce bir araya gelemeyen denizciler 

yalnızlıkla baş etmek zorunda kalırlar. Buna ek olarak, uluslararası deniz 

taşımacılığında faaliyet gösteren en büyük tonajlı yük gemilerinde bile ortalama 

gemi adamı sayısı yirmi olduğundan bir gemi adamının sosyal ilişki 

geliştirebileceği kişi sayısı kısıtlıdır. Gemi ortamı, denizcilerin deniz iş sözleşmeleri 

boyunca yeme, içme, dinlenme gibi temel ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra 

çalışmanın meydana geldiği, çevresiyle etkileşim halinde ilişkilerin kurulduğu ve 

paylaşıldığı ortamdır. Gemi ortamındaki denizcilerin sosyal ilişki düzeyleri 

birtakım nedenlerden dolayı oldukça düşüktür. Gemi adamlarının alt üst hiyerarşik 

ilişki sistemi, kişisel uyuşmazlıklar, sınırlı sayıdaki insan sorunu ve her yeni deniz 

iş sözleşmesinde gemi adamının arkadaşlık kurma zorunluluğu hissi bu nedenlere 

örnek olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, denizcilerin bu problemlerden maruz 

kaldıkları yalnızlık algısı aynı zamanda gemi adamlarının çalışma ortamında 

meydana geldiğinden iş yerinde yalnızlık sorunu oluşmaktadır.  

Buradan hareketle çalışmanın amacı, gemi adamlarının yaşadıkları iş yeri 

yalnızlığının işten ayrılma niyeti üzerine etkisinin tespiti olarak belirlenmiştir. 

Denizcilik mesleğinde iş yeri yalnızlığının gemi adamlarının işten ayrılma niyeti ile 

ilişkisinin incelendiği bir araştırma henüz çalışılmamış olup, bu araştırmanın 
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literatüre faydalı ilaveler yapacağı öngörülmektedir. Dolayısıyla çalışmanın amacı 

çerçevesinde, uygulamanın uluslararası deniz yolu taşımacılığında faaliyet gösteren 

gemilerde çalışan gemi adamları üzerinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Bu 

çerçevede belirtilen denizcilik işletmelerinde çalışan gemi adamları ana kütle 

içerisinde yer almaktadır.  

Çalışmanın literatürde var olan boşluğu tamamlamasının yanında denizcilik 

işletmelerine örgütsel anlamda yol gösterici olması beklenmektedir. Denizcilik 

işletmelerinde gemi adamlarının iş sözleşmeleri her dört, altı veya sekiz ay gibi 

sürelerde yenilendiğinden işgören devir hızı yüksektir. Örgütsel olarak 

değerlendirildiğinde işgören devir hızının yüksek olduğu işletmeler çalışanların 

örgütsel bağlılığına dikkat etmediği takdirde çalışanların işten ayrılması 

muhtemeldir. Bu çalışma, gemi adamlarının iş yerinde yaşadığı yalnızlıkla başa 

çıkma yollarının belirlenmesi aracılığıyla örgütsel bağlılığı artırma yollarının tespiti 

ve işletmelere birtakım diğer katkılar sunması beklenmektedir. 

Belirtilen amaç çerçevesinde bu çalışma üç temel ve bir sonuç bölümünden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde yalnızlık kavramı, sebepleri ve türleri, yalnızlığın 

bir alt çeşidi olan iş yerinde yalnızlık kavramı, iş yerinde yalnızlığı etkileyen 

faktörler, iş yeri yalnızlığının boyutları, sonuçları, başa çıkma yolları ve 

detaylarıyla denizcilikte iş yeri yalnızlığı konuları irdelenmiştir. 

Teorik çerçevede ele alınan işten ayrılma niyeti ikinci kısımda yer almaktadır. 

İşten ayrılma niyeti süreci, sonuçları, önleme uygulamaları ve bu niyeti etkileyen 

faktörler irdelenmiştir. Gemi adamlarının işten ayrılma niyeti detaylarıyla 

irdelenmiştir. Ayrıca, bu bölümde çalışma ortamında yalnızlığın işten ayrılma 

niyetini ne yönde etkilediğini irdeleyen deneysel çalışmalar yer almaktadır. 

Bununla birlikte, iş yerinde yalnızlık ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi 

açıklayan teoriler irdelenmiştir. 

Üçüncü bölümde, çalışmanın metodolojisi kapsamında araştırmanın amacı, 

önemi, kapsamı, hipotezleri, araştırma modeli, veri toplama yöntemi, ana kütle ve 

örneklemine ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ayrıca, araştırmanın analiz yöntemine, 

araştırmada kullanılan ölçeklere ve istatistiksel analizlerden elde edilen bulgulara 

yer verilmiş, araştırmanın yapı geçerliliği ve güvenilirlik analizi irdelenmiştir.  
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Analiz sonuçlarıyla bulguların genel bir değerlendirmesi ve yorumlama 

yapılmasına ilişkin bilgiler ile sonuç bölümü oluşmaktadır. Ayrıca, sonuçlar 

irdelenerek uygulamaya yönelik çözüm önerileri ve görüşler bildirilmiştir. 

 

 

 



 

1. İŞ YERİNDE YALNIZLIK 

İş yerinde yalnızlık kavramının tam olarak anlaşılabilmesi için, öncelikle 

yalnızlık ile ilgili kavramsal bilgiye sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle ilk 

olarak yalnızlık kavramı irdelenecektir. 

1.1. Yalnızlık 

Tarih boyunca yalnızlık üzerine birçok şiir, roman ve şarkılar yazılmasına 

karşın bilimsel anlamda bu kavramın incelenmesi 1970’li yıllara dayanır. Necip 

Fazıl (1996) yalnızlığı “beşikten mezara kadar devam eden bir süreç” olarak ifade 

ederken, Özdemir Asaf (2016) ise yalnızlığı “paylaşılsa yalnızlık olmaz” şeklinde 

ele almıştır. Yalnızlık kavramını konu edinen ilk önemli araştırma ise 1973 

tarihinde Robert Weiss’e ait çalışmada yer almaktadır. Bu çalışmayla ortaya 

çıkarılan “Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation” adlı 

kitapta duygusal ve sosyal yalıtım üzerine durulduğu görülmektedir.  

İnsanlar, hayatlarının bütün dönemlerinde çevresindeki insanlarla etkileşim 

içindedirler ve bunun gereği birbirleriyle sosyal ilişkiler kurma ihtiyacı hissederler. 

İnsanların arasındaki ilişkiler farklı nedenlerden bozulabilmekte ve yalnızlık sorunu 

baş göstermektedir (Kılınç ve Sevim, 2005:72-73). İnsanlar, çevresindeki bireylerle 

ilişkileri bozulmasa dahi yalnızlık sorunu yaşayabilmektedir. Bunun nedeni, 

yalnızlığı temelini oluşturan bireyin çevresiyle oluşturduğu sosyal ilişki sıklığı ve 

ilişkinin düzey derecesidir. Bireyde yalnızlık sorunu oluşturan sosyal ilişki miktarı 

ve doyum düzeyi kişiden kişiye değişkenlik gösterdiğinden kimi insanlar 

yakınlarında bulunan birkaç insanla bu ihtiyacı karşılayabilmekte ve yalnızlık 

sorunu oluşmamaktadır (Buluş, 1997:82-90). 

Günümüzde yalnızlık, insanlar arasında hızlı bir şekilde artan, insan yaşamına 

sıkıntı veren önemli bir sorun haline gelmiştir. Peplau ve Perlman (1982:2), yalnız 

bireylerden oluşan toplumun parçalanmaya eğimli olduğu ifade ederek yalnızlığın 

hem bireyler hem de toplum için ne kadar önemli olduğunu vurgulamıştır. Yalnızlık 

sorunu çözülemez ise uzun süreli yalnızlık hissi, bireylerde depresyon ve intihar 

riskini arttırma gibi ruhsal sağlığı olumsuz etkileyecek şekilde daha büyük 

sonuçlara sebebiyet verdiği saptanmıştır (Perlman ve Peplau 1984:14).  
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Yalnızlık, çoğu insanın yaşadığı ve sürekli yakınılan problemlerden biri 

olmasına rağmen, tanımı üzerine ortak bir fikir oluşturulamamıştır. Bilimsel 

araştırmalar kapsamıyla yalnızlığın tanımları incelendiğinde çeşitlilikler olduğu 

gözlenmiştir. Ayrıca, D’Aboy (1972), yalnızlığın tanımlanmasında kullanılan 

sözlük eş anlamlılarını incelediğinde “yabancılaşma, zihinsel yabancılaşma, tek 

başınalık, izolasyon, ayrılık” gibi kavramların kullanıldığını saptamıştır. 

Yalnızlığın tanımı üzerine ortak bir fikir oluşturulamama nedenlerinden en önemlisi 

ise yalnızlık ile tek başınalık kavramlarının birbirlerinin yerine hatalı 

kullanılmasıdır. 

1.1.1. Yalnızlık Kavramı  

Yalnızlık, sözlük anlamında Türk Dil Kurumu tarafından “yalnız olma 

durumu, kimsesizlik” şeklinde açıklanırken; sosyal bilimciler ise çok çeşitli 

şekillerde tanımlamışlardır (TDK, 2019). 

Yalnızlık, kişinin yaşamını zorlaştıran, çevreye uyumun bozulduğu, 

güvensizliğin egemen olduğu ve sıkıntı oluşturan bir durumdur (Özkürkçügil, 

1998:22). 

Yalnızlık, bireyin mevcut olan ile ulaşmak istediği sosyal ilişkileri arasındaki 

uyumsuzluk sonucu oluşan yoksunluk hissi, nicelik ve nitelik eksikliği, hoş 

olmayan duygu durumu ve öznel bir deneyimdir (Peplau, 1985:269). Weiss 

(1973:47-54) yalnızlığı, bireyin ihtiyaç hissettiği sosyal ilişkilere ulaşamama veya 

birey sosyal ilişkilere ulaşsa dahi bu ilişkilerde yeterli yakınlığın algılanmaması 

sonucu oluşan tatminsizlik şeklinde ifade etmiştir. 

Yalnızlık, sosyal etkileşimin tatmin edici düzeyde olmaması durumunda 

bireyde oluşan kendisini kimsesiz ve anlaşılmamış hissetme duygu halidir. 

Yalnızlık hissi oluşan bireylerde çevreye uyumsuzluk ve mutsuzluk sorunları ortaya 

çıkar (Yılmaz ve Aslan, 2013:60). 

Yalnızlık kavramını daha iyi anlayabilmek için tek başınalık, yabancılaşma 

ve izolasyon kavramları ile farklarını iyi irdelemek gerekir. Günümüzde insanlar 

tek başınalık ile yalnızlık kavramlarını birbirleri yerine kullansa dahi, bu kavramlar 

farklı iki durumdur.  

http://www.tdk.gov.tr/
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Tek başınalık kavramı, istenilen bir durum olarak bireyin kendi tercihiyle 

mekânsal olarak topluluktan ya da arkadaşlıktan uzak durması anlamına gelirken; 

yalnızlık bireyin kendi seçimi olmayan, arzu edilmeyen, kaçınılmaya çalışılan, acı 

ve ıstırap veren olumsuz bir durumdur. Birey tek başına olduğu anda yalnızlık hissi 

duymayabilir. Buna karşın birey, sosyal ilişkilerin kurulması kolay olan birçok 

insan arasında bile yalnızlık çekebilir (Rokach, 2004:29). İki kavram arasındaki 

fark değerlendirildiğinde, tek başınalık durumunu bireyin diğer insanlarla fiziki 

yakınlığı ve çevresindeki insan sayısı belirlerken; yalnızlık durumunu bireyin 

çevresiyle olan sosyal ilişkilerinden aldığı doyum belirlemektedir. 

Sosyal izolasyon ve yalnızlık, birbiriyle yakından ilişkili olsa da genellikle 

ayrı olarak kabul edilmektedir. Sosyal izolasyon, genellikle bir bireyin başkalarıyla 

minimum düzeyde temasta bulunduğu, toplum yaşamına genel olarak düşük bir 

katılım düzeyi gösterdiği nesnel bir durumdur (Wenger vd., 1996:333-358). 

Genellikle bir kişinin sosyal ağları, kişilerin sayısı ve sıklığı ile ölçülebilir 

(Chappell ve Badger, 1989:169-176). Yalnızlıkta ise, bireyin sosyal ilişkilerini, 

miktar ve kalite açısından eksik algılamasıyla ilgilidir (Victor vd., 2005:357-375). 

Oldukça geniş kapsamlı bir sosyal ağa sahip birey sosyal temaslarını öznel 

algılamasıyla kendini yalnız hissedebilirken; buna karşın birey çok sınırlı sosyal 

ağlara sahip iken (sosyal olarak izole edilmiş olarak kabul edilir) kendini yalnız 

hissetmeyebilir (Walker ve Beauchene, 1991:300-304). 

Sosyal ilişkilerden kendi istekleriyle uzak duran ve kendi kendini izole eden 

kişiler yalnızlık tanımına girmemektedirler (Wright, 2005:12). İnsanlar kendi 

tercihleri ile belirli süre tek başına kaldıklarında kendi iç dünyalarını keşfederek 

yapıcı ve yaratıcı sonuçlar oluşturabilirler. Bu nedenle yaratıcı insanlar yaptığı 

keşifler ve ürettiği yapıtlara zaman harcama diliminde yalnızlık hissi çekmezler 

(Geçtan, 2012:106-107).  

Yabancılaşma kavramının farklı disiplinlerde çeşitli tanımlamalarının 

olmasıyla birlikte, Tolan (1996:302-305) yabancılaşmayı bireyi kendi özünden 

uzaklaştırarak, kişinin yaşam düzenini bozan ve toplumsal çevresinden koparan bir 

durum olarak ifade etmiştir. Yabancılaşan bireyde, sosyal değer yargılara karşıtlık 

ya da sorgusuzca itaat şeklinde iki uç noktada davranış baş gösterir. Yabancılaşma, 

bireyin tüm hayata karşı olma veya teslim olma şeklinde bireyin sorgulama yetisini 
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kaybettiren ve yaşama ilgisini kaybettiren bir durumdur (Usul ve Atan, 2014:1). 

Yabancılaşan birey toplumdan kopma sonucunda yalnızlık çekmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında yabancılaşma, yalnızlığın nedenleri arasındadır ve farklı kavramlar 

olduğu açıkça görülmektedir.  

Yalnızlığın olumsuz yönleri ele alındığında, yalnızlık çeken birey tahrip edici 

ve sıkıntı verici kaygı duygusu taşımaktadır. Olumlu açıdan bakıldığında ise, birey 

yalnızlık ile kendi iç dünyasının derinliklerine ulaşabilir ve bilinmeyen noktaları 

ortaya çıkarabilir. 

Farklı bakış açılarına göre yalnızlık kavramının çeşitli tanımları yapılsa da 

ortak noktada buluşan üç evrensel özelliği bulunmaktadır. İlk evrensel özellik 

olarak yalnızlık, bireyin sosyal iletişim ve etkileşim yoksunluğundan kaynaklanır. 

İkinci özellik olarak öznel bir deneyim olan yalnızlığın son ortak özelliği ise üzüntü 

verici, olumsuz ve istenilmeyen bir durum olmasıdır (Vanhalst, 2012:4). 

1.1.2. Yalnızlığın Sebepleri 

Teknolojik gelişmeler ile internet erişiminin artması, insanların işlerinin 

büyük çoğunluğunu bilgisayar üzerinden halledebilmeleri gibi yeni bir yaşam 

anlayışı olan bireysellik, çağımızda insanların sosyal becerilerini kısıtladığı 

anlaşılmıştır. Bu yaşam anlayışını benimseyen insanların yeterince sosyal iletişim 

ve etkileşim içinde olmadıkları görülmüştür (Koçak, 2005:32).  

Peplau ve Perlman (1979:103)’a göre yalnızlığa sebep olan dört önemli faktör 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki yakın duygusal bir ilişkinin sona ermesi, ikincisi aile 

ve arkadaşlardan fiziksel olarak ayrılık, üçüncüsü sosyal statüde meydana gelen 

değişiklikler ve son olarak da ilişkide nitelik açıdan azalan tatmin düzeyidir. Bir 

flörtün bitmesi, dul olma ve boşanma yakın duygusal bir ilişkinin sona ermesine 

örnek olarak gösterilebilir. Hapis, evden ayrılma, yeni bir yere taşınma, göç, 

hastaneye kaldırılma, emeklilik, işsizlik, terfi durumu, ayrıca bir kişinin çocuğunun 

vefatı gibi durumsal faktörler sosyal statüde meydana gelen değişikliklere örnek 

olarak gösterilebilir. 
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Perlman ve Peplau (1981:37-38) farklı bir çalışmasında, yalnızlığa zemin 

hazırlayan etmenleri hazırlayıcı ve hızlandırıcı etmenler olarak ikiye ayırmıştır.  

Tablo 1.1: Yalnızlığa Neden Olan Etmenler 

Hazırlayıcı Etmenler Hızlandırıcı Etmenler 

- Bireyin sosyal ilişkilerinin nitelik ve niceliği, 

- Belirli kültürün genel özellikleri,  

- Belirli bir durumun genel özellikleri, 

   Ailenin boşanması gibi çocuklukta yaşanılan 

duygusal durumlar, 

- Bireyin özellikleri, 

  Utangaçlık, düşük öz saygı, zayıf sosyal 

beceri, 

  Demografik özellikler (cinsiyet, gelir, yaş, 

medeni hal) 

- Bireyin mevcut olan ve arzu ettiği sosyal 

ilişkilerinde oluşan değişim sonucunda oluşan 

uyumsuzluk,  

  Yakın bir ilişkinin son bulması, 

  Taşınma ve yer değiştirme gibi fiziksel 

olarak ayrılık, 

  Terfi durumu gibi statü değişimi, 

  Yaşa bağlı, bireyin o anki ruhsal durumu 

veya o anki fiziksel iş yoğunluğuna bağlı 

durumsal değişimler, 

   Sosyal ilişkiden beklentideki değişimler, 

Kaynak: Daniel Perlman ve Letitia Anne Peplau (1981); “Toward a Social Psychology of 

Loneliness”, Personal Relationship: 3. Personal Relationships in Disorder, (Der.: R. 

Gilmour and S. Duck), Academic Press, London, s. 37-40. 

Yalnızlığın nedenlerini Haliloğlu (2008:40) genel olarak şu başlıklar altında 

sınıflandırmıştır:  

• Bağlanma ilişkisinden doğan ayrılıklar, duygusal zorlanmalar, 

• Sosyal ilişkilerdeki eksiklikler, sosyal destek eksikliği, 

• Gerçek dışı öznel değerlendirmeler, bilişsel faktörler,  

• Zayıf sosyal beceriler, düşük benlik algısı, 

• Toplumsal ve çevresel faktörler, 

• Bireysel ve psikolojik faktörler 

Utangaçlık, düşük öz saygı, kendine güven eksikliği ve zayıf sosyal becerilere 

sahip olma gibi bireyin kişilik özelikleri yalnızlık duygusunun oluşmasında en çok 

etkili olan bireysel faktörlerdir. Ayrıca birey bilişsel anlamlandırma ile gerçek dışı 

öznel değerlendirmeler yaparak bireyin öz saygısının düşük olması ve kendini 

küçük görmesi ile ilişkili olarak yalnızlık çekebilir (Perlman ve Peplau, 1984:16-

17). Bireyin kendini değersiz hissetmesi, önemsenmediği, dikkate alınmadığı 

düşüncesi ya da yanlış anlaşıldığına ilişkin düşüncelere kapılması gerçek dışı öznel 

değerlendirmelere örnek olarak verilebilir (İmamoğlu, 2008:100). 
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Yalnızlık ve aile değişkeni arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda ailenin 

ergenlik dönemindeki çocuğuyla birlikte geçirdiği verimli zamanın yalnızlık ile 

ilişkili olduğu görülmektedir. Çalışma sonuçlarında, ailesinin kendisine yeterince 

vakit ayırmadığını ve onları anlamadığını belirten gençler, yeterince ailesiyle 

yakınlık kuramayıp daha yoğun yalnızlık duygusu çektikleri görülmektedir 

(İmamoğlu, 2008:104). 

Yalnızlık ile medeni hal arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda evli 

olmanın yalnızlıkla önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermektedir. Çalışma 

sonuçlarına göre evli olmayan bireylerin daha yoğun ve sık yalnızlık çektiği 

bulgularına ulaşılmıştır. Aynı çalışmada yalnızlık ile hane geliri arasındaki ilişki 

incelendiğinde düşük gelirli bireylerin zaman, para ve sosyal fırsatlar gibi 

kaynaklara daha az erişimi olması nedeniyle daha yoğun ve sık yalnızlık çektiği 

bulgularına ulaşılmıştır (Page ve Cole, 1991:940). 

Yalnızlık ile bireyin yaş ilişkisi incelendiği araştırmalarda ilişkinin karmaşık 

bir yapıya sahip olduğu ve farklı bulgulara ulaşıldığı görülmektedir. Genelde 

yalnızlığın ergenlik döneminde daha yoğun ve sık yaşandığı ve yaş ilerledikçe 

azaldığı çalışmalarda belirtilmektedir (Rokach, 2007:170-171). 

Yalnızlık ile cinsiyet arasında ilişki olup olmadığı incelendiğinde farklı 

çalışma sonuçlarına ulaşılmaktadır. Sonuçlara göre genellikle kadınların yakın 

ilişki eksikliğinde duygusal yalnızlık yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Buna karşın 

erkeklerin arkadaş grubu eksikliğinde daha yüksek sosyal yalnızlık hissi duydukları 

saptanmıştır (Lau ve Gruen, 1992:182-185). 

Bireyin sosyal çevresi ile kurduğu ilişkiler bireyin ihtiyaçlarını 

karşılayamazsa ve birey birçok arkadaşa sahip olsa dahi yakınlık ve paylaşma 

ihtiyacını karşılayamadığı takdirde nitelik ve kalite açısından doyuma ulaşmadığı 

için yalnızlık duygusuna kapılabilir (Jones ve Goswick, 1981:238).  

1.1.3. Yalnızlığın Türleri ve Boyutları 

Yalnızlık kavramının tanımında oluşan farklılıklar nedeniyle bilimsel 

anlamda yapılan çalışmalarda yalnızlığın türleri ve boyutları konusunda net bir 

görüş birliğine varılamamıştır.  

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2032561702_RA_Goswick
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Kişiler arası, psikolojik, sosyal, kültürel ve kozmik olarak yalnızlığı beş 

değişik alanda ele alan Sadler ve Johnson; karmaşık bir yapıya sahip olan dinsel 

bağın yok olması anlamına gelen kozmik yalnızlık üzerine durmuştur (Sadler ve 

Johnson, 1980:34). 

Robert Weiss, 1973 yılında yalnızlık üzerine yazmış olduğu “Loneliness: The 

Experience of Emotional and Social Isolation” adlı kitabında iki tür yalnızlıktan 

bahsetmiştir. Kitabında bağlanma unsuru eksikliğiyle “Duygusal Yalnızlık” ile 

sosyal ilişki eksikliğiyle “Sosyal Yalnızlık” oluştuğunu ifade etmiştir (Weiss, 

1973:47-54). 

Duygusal yalnızlık: Güven ve yakınlık duygusu veren ilişkinin yokluğu, 

yetersizliği ya da kaybıyla ortaya çıkmaktadır. Duygusal yalnızlık, çocukluk 

döneminde anne-babanın; yetişkinler için ise bir eş ya da yakın arkadaşın eksikliği 

ya da yokluğundan meydana gelir. Kaygı ve terk edilmiş duyguları ile birlikte 

oluşan duygusal yalnızlık hissine örnek olarak genellikle bireyin eşinden 

boşanması, flörtünden ayrılması veya bireyin bir yakınını kaybetmesi durumları 

gösterilebilir (Körler, 2011:15).  

Sosyal yalnızlık: Kişinin akraba, akran ve diğer sosyal gruplar ile bağlanma 

ilişkisinin kesilmesi ile bireyin sosyal ağa katılamaması durumudur. Sosyal ağa 

katılamayan birey kendini sosyal ağın dışında olarak algılar ve sosyal yalnızlık hissi 

oluşur (Nartgün ve Demirer, 2012:143). Taşınma, şehir ve ülke değiştirme gibi 

durumlarda bireyin sosyal gruplar ile ilişkisinin kesilerek yeni bir sosyal ağa 

katılma sürecinde sosyal yalnızlık oluşabilir (Körler, 2011:14). Sosyal yalnızlık 

yaşayan bireylerde en çok sıkıntı duyguları hissedilirken aynı zamanda birey 

kendini olayların uzağında tutar (Weiss, 1973:51). 

1.1.4. Yalnızlığa İlişkin Kuramsal Yaklaşımlar 

Peplau ve Perlman (1982)’ın “Loneliness A Sourcebook of Current Theory, 

Research and Therapy” adlı yalnızlık üzerine çalıştıkları kitapta bilişsel, 

fenomenolojik, gizlilik, etkileşimci, varoluşsal, psikodinamik, sosyolojik ve 

sistemsel yaklaşım olarak sekiz yaklaşım üzerine durulmuştur (Sonderby, 2013:5). 

Bilişsel Yaklaşım, bilginin algılanarak zihinde işlenmesi ve algılanan bu 

bilgilerin bilişsel süreçte insanın davranışlara olan etkisidir (Cemalcılar, 2012:13). 
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Benzer sosyal ilişkilere sahip iki birey, kendisini ve sosyal ilişkilerine dair algılarını 

değerlendirdiğinde birisi yalnızlık hissi çekerken diğeri normal yaşantısında 

olabilir. Bu farklılığın temel sebebi bireyin bilişsel olarak algıladığı ilişki 

seviyesinin kendisine yeterli gelip gelmemesi durumudur (Duy, 2003:30). 

Fenomenolojik Yaklaşım savunucularına göre insan davranışlarını etkileyen 

temel faktör insan istek ve ihtiyaçlarıdır (Cüceloğlu, 1990:32). 

Gizlilik Yaklaşımı, bireyin sosyal ağlar ile hedeflediği ve gerçekleştirdiği 

iletişim arasındaki eksikliği giderme çabasıdır (Sezen, 2014:32). 

Etkileşimci Yaklaşım ile yalnızlık, tek başına kişisel faktörlerden ya da tek 

başına çevresel faktörlerden değil, her iki faktörlerin etkileşimi sonucu ortaya çıkar 

(Peplau ve Perlman, 1982:4). 

Varoluşcu Yaklaşım: İnsanın dünyaya gelmesini başlangıç noktası olarak 

kabul eden varoluşçular yalnızlığın da o anda ortaya çıktığı ve yalnızlığın bir yaşam 

şekli olduğu görüşünü savunurlar. Örneğin; Hint, Uzak doğu felsefelerinde ve 

budizm dininde yalnızlaşarak acı çekme yaşam şeklini benimseyen varoluşçular, 

yalnızlığı insanın yaşaması gereken zaman dilimi olarak görmektedirler (Armağan, 

2014:29). 

Psikodinamik Yaklaşım: Bebeklik döneminde bireyin yakınlık kurma ihtiyacı 

anne ile karşılanırken, çocukluk döneminde bu ihtiyaç arkadaşları ile giderilir. 

Bebeklik ve çocukluk dönemlerinde yakınlık kurma ihtiyaç eksikliği yaşayan 

bireyler ileriki hayatlarında sosyal ilişkilerde sorun yaşayarak yalnızlık duygusu 

çekmeleri muhtemeldir (Duy, 2003:26). 

Sosyolojik Yaklaşımı savunan araştırmacılara göre, bireyin dışında gelişen, 

aile ve toplumdaki değişimler yalnızlığı artıran temel etkendir (Sezen, 2014:32). 

Sistemsel Yaklaşıma göre yalnızlık, toplumu oluşturan bireylerin kişiler arası 

iletişim ve yakınlık seviyelerini artırmaya yönelik geri bildirim mekanizması olarak 

görülmektedir (Peplau ve Perlman: 1982:129). 
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1.1.5. Yalnızlığın Sonuçları  

Yalnızlıkla ilgili çalışmalardan elde edilen bulgularla, yalnızlık çeken  

bireylerin hem fiziksel hem ruhsal olarak sağlığının bozulduğu bilinmektedir 

(Peplau ve Perlman, 1982:2). Yoğun ve sık yalnızlık duygusu çeken bireylerde 

özgüven azlığı, gerginlik, öfke, anksiyete ve yanlış anlama belirtileri sıklıkla 

görülür. Yalnızlık hissi bireyde süreklilik gösterdiğinde ise zamanla depresyon ve 

kalıcı özgüven eksikliği ortaya çıkarak intihar riskinin artmasına yol açtığı 

araştırmalarda görülmüştür (Erözkan, 2004:160). 

Yalnızlığın birey üzerinde sebebiyet verdiği tesirleri Rokach (2004:32) şöyle 

ifade etmiştir: 

• Yalnızlık, insanı insana uzaklaştırır, yabancılaştırır, yakın ve samimi 

ilişkilerin kurulmasını engeller. 

• Yalnızlık bireyin etrafındaki insanları kıskanmasına ve onların ilişkilerinin 

bozulmasına sebep olabilir. Sevgiyi ilk kez bulan bireyler ihtiyaç 

hissettiklerinden dolayı bu sevgiyi kaybetmemek için çabalarlar. 

• Yalnızlık bireylerin dikkat ve enerjilerini doğru yönde kullanmalarını 

engelleyerek bireye psikolojik açıdan zarar verir. 

• Yalnızlık bireyin o anki durum ve zamana göre yanlış kararlar vermesine 

sebep olabilir. Evliliğe hazır olmayan bir kişinin bu kararı erken olarak alması 

bu duruma örnek olarak gösterilebilir.  

• Yalnızlık ile etkili bir şekilde üstesinden gelinmediğinde yalnızlık duygusu 

bireylerin aşırı duyarlı ve katı ruh hallerine girmelerine ve hatta insan 

yaşamının yöneticisi haline gelen bir güce dönüşmesine sebebiyet verir. 

• Yalnızlık, bireyde kederli hisler oluşturan acı verici bir durumdur. 

Doğan vd. (2009:272)’nin yapmış olduğu bir çalışmada yalnızlık hissinin 

bireylerde kalp rahatsızlıklarını tetiklediği, bu bireylerin yalnızlık hissi çekmeyen 

insanlara göre kansere yakalanma oranı beş misli fazla olduğu ve yaşıtlarına göre 

daha erken öldükleri kanıtlanmıştır. Diğer bir araştırmada da yalnızlığın bireyin 

hayat kalitesini düşürdüğü gözlemlenmiş ve bireyde endişe, kızgınlık, karamsarlık, 

benlik saygısı düşüklüğü, dışlanmışlık, reddedilmişlik ve değersizlik gibi negatif 

ruh hallerine yol açtığı ifade edilmiştir (Çakır ve Çakır, 2011:133-134). 
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1.1.6. Yalnızlıkla Baş Etme Yolları 

Yalnızlık duygusu her bireyde farklı düzeyde yaşandığından dolayı yalnızlık 

ile mücadele etmede kullanılan uygulamalarda da farklılıklar oluşmaktadır.  

Literatürde yalnızlıkla baş etmede kullanılan üç uygulamadan bahsedilmiştir. 

Bu uygulamalar tek başlarına uygulanabileceği gibi birlikte de kullanılabilir. Sosyal 

beceri eğitimi uygulamasında, davranışsal teknikler ile bireyin karşı cinsle olan 

arkadaşlık kurma probleminin üstesinden gelinmeye çalışılır. Sosyal destek grupları 

uygulamasında, yalnızlık sorunu yaşayan bireylerin terapi yaklaşımına dayalı grup 

ortamı ile sosyal destek almasını sağlamaktır. Bilişsel-davranışcı yaklaşım ise 

psikolojik danışmanın bireyin yaşadığı olumsuz duyguları azaltmaya çalıştığı 

uygulamadır (Hamamcı ve Duy, 2005:6).  

Peplau ve Perlman (1982), insanların yalnızlıkla baş etmede 

kullanabilecekleri üç yol olduğunu ifade etmiştir. Bunlardan birincisi kişinin yeni 

ilişkiler kurarak, var olan sosyal ağını daha fazla kullanarak sosyal ilişkilerini 

geliştirmesidir. İkincisi, bireyin sosyal ilişkiden beklentisini azaltması; üçüncüsü 

ise hissedilen sosyal eksikliğe verilen önemi azaltmaktır (Peplau ve Perlman, 

1982:13-14). 

Yapılan diğer bir çalışmada, yalnızla baş etmede insanların müzik dinlemek, 

televizyon izlemek, birileriyle konuşmak, spor yapmak, evcil hayvanlarla 

ilgilenmek, yürüyüş yapmak gibi kişinin bir şeyler ile meşgul olma yöntemlerini 

kullandıkları ifade edilmiştir (Eskin, 2001:5-6). 

1.2. İş Yerinde Yalnızlık  

Yalnızlıkla ilgili oldukça fazla çalışma yapılmasına rağmen, iş yaşamında 

yalnızlık konusunda bu durum geçerli değildir. İş yerinde yalnızlıkla ilgili sınırlı 

sayıda araştırmaya ulaşılmıştır (Wright, 2005:44).  

İş yeri, insanların hayatlarının büyük bir kısmını çalışarak geçirdikleri, 

olumlu ve olumsuz tüm duyguların yaşandığı alanlardır (Muchinsky, 2000:801). 

Bireyler sosyal hayatlarında, çevresinde bulunan insanlarla etkileşim içerisinde 

hayatlarını devam ettirirken, çalışma ortamında da bu durum geçerlidir. 
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İş yerinde çalışma arkadaşlarıyla kurulan ilişkilerin bireye olumlu veya 

olumsuz etkileri olmaktadır. Birey, çalışma ortamında bulunan sosyal grubun üyesi 

olamayabilir veya sosyal ağa katılamayabilir. Bu nedenlerden, bireyin iş yerinde 

oluşan sosyal etkileşimden aldığı düşük doyum bireyde iş yeri yalnızlığını sorununu 

meydana getirir.  

Çalışanlar, iş bilgisi ve beceri yoksunluğu durumunda oluşacak iş stresini 

azaltmak amacıyla çalışma arkadaşlarından gelecek duygusal desteğe ihtiyaç 

duyarlar. Bu nedenle, çalışma ortamı arkadaşlığı hem örgüt hem de işgören 

açısından önemlidir (Yen vd., 2009:548). Çalışma ortamı arkadaşlığında duygusal 

destek ihtiyacının giderilmemesi durumunda ise bireylerde iş yeri yalnızlığı 

oluşması muhtemeldir. 

Teknolojik gelişmelerin arttığı son yıllarda insanlar, işyerlerinde daha fazla 

zaman geçirmekte ve çalışma arkadaşlarıyla daha fazla etkileşim halindeler. 

Günümüzde, örgütler diğerleri ile rekabet edip yaşamlarını sürdürmeleri için 

verimlilik ve performans unsurlarını sürekli ön planda tutmaktadırlar. Devamlı 

rekabet halinde olan örgüt çalışanlarının, birbirlerini destekleyici davranışları 

azalarak aralarındaki yakınlık bağları zayıflayabilir ve duygusal olarak kopukluk 

hissedebilir. Ayrıca, iş yerindeki yakın sosyal ilişkilerin ve sosyal desteğin giderek 

azaldığı görülmektedir. Bunun sonucunda, rekabet yarışı ile örgütü oluşturan 

insandan daha fazla verimlilik konusuna dikkat kesilen örgütler, çalışanların iş yeri 

yalnızlığı çekmelerine sebebiyet vermişlerdir (Perlman ve Peplau, 1984; Wright, 

2005:42-44). 

1.2.1. İş Yerinde Yalnızlık Kavramı  

Etkileşim ve sosyal ağların oldukça yoğun olduğu örgütlerde dahi insanlar 

kendilerini yalnız hissetmekte ve iş yeri yalnızlığı çekmektedirler. Bunun asıl 

nedeni, örgütte bulunan doyum verici sosyal ilişkilerin yetersizliğidir (Wright, 

2005:42-44). Ayrıca, Perlman ve Peplau (1984:14) bunun nedenini yalnızlığın 

tanımında olan, bireylerin mevcut ilişkileri ile arzu ettikleri ilişkileri arasındaki 

uyumsuzluğa bağlamıştır. 
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İş yeri yalnızlığı, iş yerinde erişilmeye çalışılan ile var olan ilişkiler arasındaki 

olumsuz farklılık sonucunda oluşan yoksunluk hissi olarak ifade edilmektedir 

(Wright vd., 2006:60). Birey iş yerinde çevresi ile uzaklaşma ve dışlanma sonucu 

iş ortamında yakın ve güvenli ilişki eksikliğini hissederek iş yeri yalnızlığı 

duygusuna kapılabilir (Özçelik ve Barsade, 2011:1).  İş yeri yalnızlığı, çalışanlar 

arasındaki iletişim ağının eksikliği sonucu oluşan yoksunluk hissi ve çalışanların 

birlikte oluşturdukları ekibin üyesi olamama durumu şeklinde ifade edilebilir. 

İş yeri yalnızlığı, genel yalnızlıktan farklı olarak çalışma ortamında ortaya 

çıkmaktadır ve bireyin iş yaşamında dışlanmışlık hissine kapılmasına neden 

olmaktadır. Birey günlük hayatında sağlıklı sosyal ilişkileri olsa bile çalışma 

ortamında bu durum değişkenlik gösterebilir. Böylece, bireyin iş yerindeki sosyal 

ilişkilerinde bozulmalar meydana gelebilir ve birey sosyal destek almada 

problemler yaşayabilmektedir. Bunun sonucunda çalışan, iş yeri yalnızlığı 

problemiyle karşı karşıya kalmaktadır (Doğan vd., 2009:272). 

İş yeri yalnızlığı kavramı açıklanırken daha çok çalışanın çevresiyle olan 

ilişkilerinin ele alındığı görülmektedir. Ancak, Perlman ve Peplau (1984:14-15) 

çalışanın kendine ait kişilik özellikleriyle beraber çalışma ortamına gittiğini ve iş 

yerinde kendi kişilik özelliklerine göre davranış sergileyerek çalıştığını ifade 

etmiştir. Böylece, iş yeri yalnızlığı kavramı incelenirken çevresel faktörlerin 

yanında kişisel faktörlerinde ele alınarak değerlendirilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır. 

1.2.2. İş Yerinde Yalnızlığın Boyutları 

Wright vd. (2006:60) işgörenlerin çalışma ortamında yalnızlıklarını 

irdelemek amacıyla geçerli ve güvenilir bir “Loneliness at Work Scale (LAWS): İş 

Yaşamında Yalnızlık Ölçeği (İYYÖ)” oluşturmuştur. Ölçekte yalnızlık, “Duygusal 

Yoksunluk” ile “Sosyal Arkadaşlık” alt boyutları ile irdelenmiştir.  

Sosyal Arkadaşlık, bireyin çalışma ortamında yakın sosyal ilişki eksikliği 

hissetmesi ve sosyal bir ağa katılamaması durumudur. Sosyal arkadaşlık boyutunda 

yalnızlık yaşayan bireylerin iş yerindeki diğer çalışanlarla sağlıklı iletişim 

kuramadıkları, sıkılganlık ve utangaçlık yaşadıkları, düşüncelerini paylaşmada 

çekindikleri, aktivite ve etkinliklere katılmadıkları, mola zamanlarında beraber 
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zaman geçirecek birini bulmakta zorlandıkları ifade edilmektedir (Mercan vd., 

2012:217). Bu boyutun kökeni iş yerinde yaşanan sosyal yalnızlığa dayanır (Keser 

ve Karaduman, 2014:181). 

Örgüt içerisinde çalışanların koordinasyonu iletişim ile sağlanmaktadır 

(Demir, 2000:135). Örgüt verimliliğini artırmak için çalışanlar arasında sağlıklı ve 

sorunsuz bir iletişim gereklidir. Etkili ve sağlıklı bir iletişim ile örgüt çalışanları 

kendilerini daha iyi ifade edebilir, iş arkadaşları ile yakın ve güvenli ilişkiler 

kurabilirler (Asunakutlu, 2002:7). 

Duygusal Yoksunluk boyutunda, bireyin çalışma ortamındaki arkadaşlarıyla 

olan ilişkilerinde bireyin duygu ve düşünceleri ele alınmaktadır. Önemli olan 

bireyin çevresindeki insan sayısı değil çalışanlar arasındaki iletişimin tatminidir. 

(Bozkurt ve Bozkurt, 2008:4). Birey, iş yerinde çalışma arkadaşlarıyla yakın ve 

güvenilir bir ilişki eksikliği yaşadığında üzüntü ve boşluk hissiyle gelen duygusal 

yoksunluk oluşur (Weiss, 1987:1-16). Yüksek seviyede endişe, iletişim eksikliği ve 

kişinin etrafındaki insanları tehdit olarak algılaması gibi sebeplerden duygusal 

yoksunluk yaşayan çalışanlar diğer çalışanlara duygu ve düşüncelerini aktarmaktan 

ve onlara yakınlaşmaktan kendilerini alıkoyarlar (Yılmaz, 2008:1085-1096). 

Çalışma ortamında oluşan durumsal, çevresel faktörler ve bireyin kişilik 

özellikleri kaynaklı iş yerinde duygusal yoksunluk yaşanabilir. İş yerindeki fiziki 

yetersizlikler ya da çalışanlar arası iletişim eksikliği gibi etkenler örgütsel 

belirsizlik oluşturarak stres, zayıf iş tatmini, zayıf örgütsel bağlılık, verim 

düşüklüğü, devamsızlık ve işten ayrılma eğilimlerine neden olmaktadır (Yüksel, 

2005:296). 

1.2.3. İş Yerinde Yalnızlığı Etkileyen Etmenler  

Perlman ve Peplau (1984:15)’a göre çalışanlar iş yerlerinde bir takım bilişsel, 

ruhsal, davranışsal ve kişisel özellikleriyle birlikte örgütün parçası olduklarından iş 

yeri yalnızlığı çevresel olarak etkilendiği gibi işgörenin bireysel özelliklerinden de 

etkilenmektedir.  

Wright (2005) kültür, aile desteği, toplumsal destek, bireysel özellikler, 

utangaç ve karamsar olma, özgüven eksikliği, öz saygı eksikliği, düşük benlik algısı 

yaş ve gelir faktörlerinin çalışma ortamında yalnızlığın oluşmasında rol oynadığını 
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ifade etmiştir. İş yerinde yalnızlığı etkileyen faktörlerde kişilik özelliklerinin büyük 

önem taşıdığı görülmektedir (Çetin ve Alacalar, 2016:194). 

Wright (2007:7)’a göre içe kapanık, duygusal bozukluk ve rekabetçi kişilik 

özelliklerine sahip çalışanlar iş yeri yalnızlığı hissine kapılmaları muhtemeldir. 

Ayrıca, rekabetçi yapıya sahip bireyler iş yerlerinde daha fazla performans 

göstermeye odaklanırken çalışma arkadaşlarıyla olan yakın ve samimi sosyal 

ilişkilerinde eksiklik meydana gelir. Bu durum rekabetçi kişilik özelliğine sahip 

bireylerde iş yeri yalnızlığını oluşturması muhtemeldir. Wright (2007:21) duygusal 

bozukluk yaşayan ve rekabetçi yapıdaki çalışanların iş yeri yalnızlığını sınayan 

çalışmasında ise anlamlı bir farklılık bulamamıştır. 

Çalışanların yönetici kademesinde olup olmaması durumu ile iş yerinde 

yalnızlık düzeyi ilişkisini inceleyen araştırmalarda farklı sonuçlara rastlanmıştır. 

Bunun temel sebebi Wright (2012:58)’a göre iş yeri yalnızlığı sadece örgüt 

içerisindeki konum ve hiyerarşi ile değil bireysel ve çevresel faktörler ile birlikte 

oluşmaktadır. 

Seçkin (2017:4), iş yeri yalnızlığını etkileyen faktörler olarak daha çok 

çevresel ve bireysel faktörlerin ele alındığını ancak örgütsel faktörlerin 

önemsenmediğini ifade etmiştir. İş yeri yalnızlığını etkileyen örgütsel faktörler 

aşağıda derlenmiştir.  

Tablo 1.2: İş Yeri Yalnızlığını Etkileyen Örgütsel Etmenler 

Pozitif Yönde Etkileyen Etmenler Negatif Yönde Etkileyen Etmenler 

-Örgütlerde korku iklimi (Wright, 2005) 

-İstismarcı yönetim (Ay, 2015) 

-Örgütsel sessizlik (Nartgün ve Demirer, 

2016) 

-Algılanan örgütsel politika 

-Etik liderlik davranışları (Eroğluer ve 

Yılmaz, 2015) 

-Destekleyici örgüt iklimi (Erdil ve Ertosun, 

2011) 

 

Kaynak: Şeyda Nur Seçkin (2017); “Algılanan Örgütsel Politika, İşyeri Yalnızlığı ve İçsellik 

Statüsü İlişkisinde Politik Yeteneğin Rolü: Kamu Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 

4, s. 4. 

Yaş, eğitim düzeyi, gelir ve mesleki deneyim ile iş yerinde yalnızlık düzeyi 

ilişkisini ayrı ayrı inceleyen ve anlamlı farklılıklarını sınayan araştırmaların 

sonuçları tutarlı olmayıp farklı sonuçlara erişilmektedir. Cinsiyet ile iş yerinde 
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yalnızlık düzeyi ilişkisi konusunda yapılan araştırmalarda çoğunlukla anlamlı 

farklılık bulunamamıştır. Medeni durum ile iş yerinde yalnızlık ilişkisini araştıran 

çoğu çalışmada anlamlı bir farklılık saptanmazken, genel olarak evli kişilerin 

bekârlara göre iş yerinde kendilerini daha az yalnız hissettikleri görülmektedir.  

1.2.4. İş Yerinde Yalnızlığın Sonuçları  

Çalışma ortamında yalnızlıkla ilgili çalışmalardan elde edilen bulgularla iş 

yerinde yalnızlığın örgütsel bağlılık ve güveni azalttığı, bununla birlikte çalışma 

ortamındaki stres meydana getirdiği, iş tatmini ve performansı da olumsuz yönde 

etkilediği saptanmıştır (Demirbaş ve Haşit, 2016:139-140). 

İşgören çalışma ortamında yalnızlık hissettiğinde psikolojik olarak 

çevresinden uzaklaşarak iş yerine ait hissetme olasılığı düşer. Bu nedenle, iş yerinde 

yalnızlığın örgütsel bağlılığı olumsuz olarak etkilemesi yüksek olasıdır (Wright, 

2007:11). 

Çalışanların örgüt içerisindeki ilişki ve etkileşimlerinde birbirlerine dürüst, 

yakın, gerçekçi davranış hareketleriyle işgörenlerin örgütün temel amacı, norm ve 

değerleri hakkında bilgi edinme arzusu örgütsel güveni oluşturur. Bu nedenle, iş 

yerinde yalnızlık örgüte olan güveninin de azalmasına neden olacaktır (Demirbaş 

ve Haşit, 2016:140). 

Tanımında da yer aldığı gibi iş yerinde yalnızlık bireyin iş yaşamında 

kurduğu zayıf ilişkilerden kaynaklı olumsuz, sıkıntı verici ve stres yaratan 

durumdur (Karakaya vd., 2015:79). Örneğin; iş yerinde yalnızlık hisseden bir 

çalışan iş ile ilgili fikirlerini, problemlerini ve planlarını paylaşacak çalışma 

arkadaşı bulamaması stres oluşturabilir (Vasumathi vd., 2003:45). 

İş yerinde yalnızlıkla ilgili çalışmalardan elde edilen bulgularla iş yerinde 

yalnızlığın iş doyumunu olumsuz olarak etkilediği bulunmuştur. Chan ve Qiu 

(2011:1112)’nin yapmış olduğu çalışmada yüksek düzeyde iş yeri yalnızlığına 

sahip bireylerin iş memnuniyetsizliklerinin yüksek olduğu gözlenmiştir. 

Çalışan, iş yerinde yalnızlık hissettiğinde dikkatini işine verememesi ve takım 

çalışmasından uzaklaşması nedeni ile çalışma ortamında yalnızlığın işgören 

performansını negatif etkilemesi muhtemeldir (Özçelik ve Barsade, 2011:2). İş 
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yerinde yalnızlık sonucu örgüt çalışanları aralarında yeterli ve güvenli bilgi 

alışverişi sağlanamamaktadır. Bu nedenle, örgüt içi gerekli olan bilgilerin 

iletilmemesinden kaynaklı iş performansı düşüklüğü yaşanmaktadır (Lam ve Lau, 

2012: 4266). 

Yılmaz ve Altınok (2009:458-463) iş yerinde yalnızlık ve yaşam doyumu 

arasında ilişkiyi sınayan yaptığı araştırmada; iş yeri yalnızlığının bireylerin yaşama 

ait beklentileri ve bu beklentilerin karşılanma düzeylerini gösteren durum olan 

yaşam doyumunu ters yönde etkilediği kanıtlanmıştır. 

1.2.5. İş Yerinde Yalnızlıkla Baş Etme Yolları 

Gumpert ve Boyd (1984:24), iş yerinde yalnızlığın örgüt içerisinde çözümsüz 

bir olgu olarak kabullenmek yerine bunu azaltmak için bazı önlemlerin 

alınabileceği üzerine durmuştur. 

İş yerinde yalnızlık ile mücadele edilse bile sosyal desteğin olmadığı, zayıf 

sosyal iletişim ve etkileşimin olduğu çevrede çalışan birey yalnızlık duygusu 

yaşamaya devam edecektir (Ernst ve Cacioppo, 1999:6). 

İş yerinde kişiler arası ilişkiler, iş yerinde yalnızlıkla mücadele 

yöntemlerinden başında gelir. Kişiler arası ilişkiler, çalışma ortamında güvenilir ve 

samimi ilişkiler oluşturma esasına dayanır. Bu ilişkilerin kurulması düzenlenen 

piknik, yemek, tören, kutlama gibi iş dışında gerçekleşen faaliyetler ve ortak 

görevlere katılım yoluyla olabilir (Karaduman, 2013:23). Başka bir ifade ile, 

toplumsal gruplara dahil olarak yaratıcı faaliyetlerde bulunan bireyler yalnızlıkla 

mücadele etmede daha başarılı olurlar (Wright, 2005:37). Kişiler arası ilişkilerin ve 

çalışanların birbiriyle etkileşimlerinin desteklendiği örgütlerde sorunların 

müzakere yoluyla çözülerek iş birliği sağlanma olasılığı yüksektir (Krackhardt ve 

Stern, 1988:123-140). 

Sosyal destek, iş yerinde yalnızlıkla mücadele yöntemlerinden bir diğeridir. 

Sosyal destek çalışanın algısına göre değişkenlik gösteren önem düzeyinde iş 

yerindeki yalnızlık ile bağlantılıdır. Başka bir ifadeyle, sosyal desteğe fazlasıyla 

değer veren bir çalışanın sosyal ilişkilerinde yoksunluk oluştuğunda birey iş yerinde 

yalnızlık duygusu çekerken; sosyal desteğe pek önem göstermeyen çalışan ise   

sosyal ilişki yoksunluğunda iş yerinde yalnızlık hissetmesi muhtemel değildir 
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(Wright, 2005:57). İş ortamında yönetici kademesinin ya da çalışma arkadaşlarının 

bireye vermiş olduğu sosyal destek, bireyin güven ve ait olma hissini artırır. Başka 

bir ifadeyle, iş yerinde düşük sosyal destek alan çalışanlar üzüntü, endişe, kaygı ve 

yalnızlık duygusu çekebilir (Wright, 2005:17-18). 

İş yeri arkadaşlığı da iş yerinde yalnızlıkla mücadele yöntemlerinden 

birisidir.  Berman vd. (2002:218) iş yeri arkadaşlığını, karşılıklı güven, bağlılık ve 

sevgi üzerine kurulmuş ve çalışan kişiler arasında ortak değerler içeren ilişkiler 

şeklinde ifade etmiştir. Wright (2005:58) iş yeri arkadaşlığının iş yerinde yaşanan 

stresi azalttığı, örgüt içi yatay veya dikey etkileşimleri arttırdığı, çalışanların 

görevlerini yerine getirmesinde yardımcı olduğu, bireysel yaratıcılığı 

arttırabileceği, işi daha sevilir kılabileceği ve örgüte bağlılığı arttırabileceği üzerine 

durmuştur. Ayrıca, Kram ve Isabella (1985:110-132) çalışma ortamındaki 

arkadaşlığın işgörenin moral değerlerini yükselterek işten ayrılmaların 

azaltabileceğini ifade etmiştir. 

Kurumsal olarak iş yerinde yaşanan yalnızlık hissinin giderilmesi için 

alınabilecek en önemli önlemlerden biri çalışanların örgüte bağlılık düzeylerini 

artırmaktır. Alınacak önlemlerle çalışan tatmini artırılarak örgüte bağlılıkları 

artacak ve yalnızlık düzeyleri azalacaktır (Kaymaz vd., 2014:50). 

Kurumsal olarak iş yerinde yaşanan yalnızlık hissinin giderilmesi için 

alınabilecek en önemli önlemlerden bir diğeri örgüt ikliminin geliştirilmesidir. 

Personelin birlikte problemleri paylaşmaları ve ortak bir çerçevede toplanmalar ile 

takım kültürünün geliştirilmesi, çeşitli sosyal faaliyetlerle çalışanlar arası 

etkileşimin artırılması, bireysel çabaların yetersiz olduğu durumlarda uzman sosyal 

desteği alınması ve çalışanlara kurum içi sosyal ilişkileri artıran eğitimler 

verilmesiyle örgütsel kültür oluşturulabilir (Kaymaz vd., 2014:50). 

1.2.6. Gemi Adamlarının İş Yeri Yalnızlığı 

Perlman ve Peplau (1984:15)’a göre çalışanların iş yeri yalnızlığını etkileyen 

etmenlerde daha çok bireysel özellikler ön plana çıkmasına karşın bireysel 

özellikler, çevresel etmenlerle birlikte değerlendirilmelidir. 

Buradan hareketle, bu kısımda gemi adamlarının iş yeri yalnızlığını etkileyen 

çevresel faktörler kapsamında gemi adamlarının çalışma yaşamı incelenecektir. 
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Öncelikle, denizcilik mesleğinde bazı kavramlara açıklık getirilmesi 

gerekmektedir. 

Belirli bir hizmet sözleşmesiyle gemide çalışan mesleki yeterliliğe sahip gemi 

çalışanlarına gemi adamı denir. Denizcilik işletmeleri, deniz ticaretinde taşımacılık 

amacıyla kullanılan gemilerde istihdam edilen gemi adamları ile karada bulunan 

ofislerde bu gemileri işleten personelden oluşmaktadır.  

Çeşitli büyüklük ve tiplerde farklılık gösteren gemiler amacına göre yük 

taşımacılığında kullanılabileceği gibi yolculara lüks bir seyahat hizmeti verilmesi 

amacıyla da kullanılmaktadır (Başer, 2004:40). European Maritime Safety Agency 

(EMSA- Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı) raporuna göre 2018 yılı yolcu gemileri 

adedinin dünyadaki toplam payı %9,4 olduğundan çalışmanın büyük kısmını 

ilgilendiren bölüm uluslararası deniz yolu taşımacılığında faaliyet gösteren yük 

gemileridir (EQUASIS, 2018:8). 

 Sahip olduğu gemiyi ticaret amacıyla deniz taşımacılığında kullanan 

kimseye “donatan ya da armatör”, kendisine ait olmayan bir gemiyi kendi adına 

deniz ticaretinde kullanan kimselere ise “gemi işletme müteahhidi – kiracı donatan” 

denmektedir (Çağa, 1990:118; İzveren vd., 1994:97). 

Belirli bir hiyerarşik düzen içerisinde çalışan gemi adamlarının görev 

tanımlarını daha iyi açıklayabilmek adına gemi organizasyon yapısı Şekil 1.1’de 

gösterilmektedir. Görev ve pozisyonlarına göre bölümlere ayrılan ekipte geminin 

kaptanı yönetim kademesinin en üstündeki ve gemideki en yetkili kişidir. Gemi 

kaptanı ayrıca, güverte ve makine bölümü olarak ikiye ayrılan ekipte hiyerarşik 

yapının en başında bulunan, tüm sorumluluğu üstünde taşıyan kişidir. Şekil 1.1 de 

bulunan ok işaretleri hiyerarşik yapıyı ve aynı zamanda dikey iletişim yönlerini 

belirterek hangi ekibin kime bağlı çalışmakta olduğunu göstermektedir. Ek olarak, 

organizasyon yönetim kademesi ve çalışan kademesi olarak ikiye ayrıldığında zabit 

ve personel (tayfa) sınıfı olarak gruplara bölünmektedir. Yönetim kademesi, gemi 

kaptanı son karar veren olmakla birlikte zabitler ve baş mühendis tarafından 

oluşmaktadır. Zabit sınıfında 2 ve 3. kaptan, 2 ve 3. mühendis ile elektrik zabiti yer 

almaktadır. Tayfa sınıfında ise geminin çalışan kademesinde bulunan güverte, 

makine ve kamara personeli yer almaktadır. 



 

Şekil 1.1: Gemi Organizasyon Yapısı 

 

Kaynak: Selçuk Nas (2006); “Gemi Operasyonlarının Yönetiminde Kaptanın Bireysel Karar Verme Süreci Analizi ve Bütünleşik Bir Model Uygulaması”, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, s. 148.
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Gemi organizasyon yapısındaki bu hiyerarşik zincir etkin çalıştığında 

personel üzerindeki yorgunluk en düşük seviyelerde olacaktır. Bu hiyerarşik zincir 

koordinasyonunun etkin bir şekilde çalışmasında, iletişim büyük rol oynamaktadır. 

Bir örgütsel iklimde kötü iletişim ve koordinasyon bozukluğu örgütteki personelin 

görev tanımlarını tam olarak yerine getirememesine ve kazalara sebebiyet 

vermesine yol açmaktadır (Muchinsky, 1977:592-607). 

Gemi adamları üzerinde iş yeri yalnızlığı oluşumunda iletişim büyük rol 

oynamaktadır. İletişim ile gemi organizasyon yapısındaki hiyerarşik zincir birlikte 

ele alındığında ise gemi adamlarının iletişim problemleri daha detaylı 

görülebilmektedir. Hiyerarşinin üst basamaklarında bulunan yüksek rütbedeki 

denizciler, genellikle diğer mürettebat üyeleriyle sınırlı etkileşime girdiklerinden 

algıladıkları yalnızlık duygularının daha fazla olması muhtemeldir. Ayrıca, üstler 

ve astların yer aldığı hiyerarşik yapıda genellikle üstler, astların düşüncelerini 

almadan karar verirler ve bu kararlara uymalarını beklerler. Gemideki hiyerarşik 

yapının temelinde disiplin olmakla birlikte, bu astların düşüncelerini hiçe saymak 

anlamına gelmemektedir. Astlardan istenilen verim alınabilmesi için disiplin yapısı 

bozulmadan da sevgi, saygı çerçevesinde etkin bir iletişim kurulabilir. Bu da 

üstlerin empati yaparak disiplinel davranışların ve iletişimin devamı ile 

sağlanabilir. Hiyerarşik yapıda üstlerin vermiş olduğu görev ve emirlerin astlar 

tarafından yerine getirilmesi zorunluluğu olmakla birlikte; bu yetkiler empati 

yapılmadan, saygı çerçevesinin dışına çıkılarak kötüye kullanılmaya açıktır. 

Buradan hareketle, gemi organizasyonunda etkin ve verimli bir iletişim için ast-üst 

ilişkilerinde disiplinel yapıya dikkat ederek duygusal anlamda empati yapılarak 

tatmin edici bir iletişimle koordinasyonu sağlamak gereklidir. Bu tür bir iletişim 

sağlanmadığı takdirde, organizasyondaki bireyler arasında iletişim kopukluğu ve iş 

yerinde yalnızlık oluşması muhtemeldir. 

Slišković (2017:107)’e göre denizcilik mesleğinde stresi oluşturan faktörler 

meslekle ve işle ilgili olarak Tablo 1.3’deki gibi iki farklı grupta değerlendirmiştir. 
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Tablo 1.3: Denizcilik Mesleği Stres Faktörleri 

Meslekle İlgili Stres faktörleri İşle İlgili Stres Faktörleri 

-Ev ve aileden uzun süreli ayrılma, 

-Gemide fiziksel ve psikososyal ihtiyaçlardan 

yoksun kalma: uyku yoksunluğu, gıda kalitesi 

ve miktarı üzerinde sınırlı etki, rekreasyon için 

sınırlı fırsatlar, rahatsız cinsel yaşam, sosyal 

izolasyon. 

-İki ayrı hayat yaşamak, 

-Gemideki çevresel stres faktörleri: kötü hava, 

gemi hareketi, gürültü, titreşim, ısı. 

-Çok uluslu ekipler, 

-Sömürü ve istismar, 

-Denizcilerde suç işleme 

-İşin talepleri: yüksek iş yükü, uzun çalışma 

saatleri, vardiyalı çalışma. 

-İş üzerinde düşük kontrol seviyesi, 

 -Denetim otoriteleri, meslektaşları ve astları 

ile kişiler arası ilişkiler, 

-Yönetim ve çalışma arkadaşlarından alınan 

destek düzeyi, 

-Organizasyon ve rol çatışmasındaki rolü, 

-Değişikliklerin tanıtımı ve değişiklik 

yönetimi, 

-İş güvensizliği 

Kaynak: Ana Slišković (2017); “Occupational Stress in Seafaring”, Maritime psychology: Research 

in Organizational & Health Behavior At Sea, (Der.: Malcolm MacLachlan), Springer 

International Publishing, Switzerland, s.107. 

Denizcilik mesleği stres faktörlerine bütün olarak bakıldığında aileden uzun 

süreli ayrılma, iki ayrı hayat yaşama, çok uluslu ekipler ve çalışma arkadaşlarından 

alınan destek düzeyi maddelerinin gemi adamlarının iş yeri yalnızlığı ile ilişkili 

olduğu gözlenmektedir. 

Sabit olmayan çalışma ortamı ile diğer iş kollarından önemli ölçüde ayrılan 

denizcilik mesleğinde çalışma yaşamı kalitesini düşüren önemli etkenler yer 

almaktadır. Denizcilik, sıklıkla sosyal olarak izole edilmiş koşullarda, uzun çalışma 

saatleri gerektiren psikolojik olarak zorlayıcı bir meslektir. Bununla birlikte, 

denizcilerin iş yaşamı şartlarındaki ortak noktalardan biri de çalışmalarının 

evlerinden ve ailelerinden uzun süreli ayrılıklar gerektirmesi, çoğunlukla iletişim 

için nadiren fırsatlar yakalanmasıdır. Bu nedenle, denizcilik bir meslekten çok daha 

fazlası olarak görülebilir. Daha ziyade, sürekli bir ayrılık ve birleşme döngüsüyle 

karakterize edilen, hem denizciler hem de aileleri üzerinde etkili olan bir yaşam 

tarzıdır (Thomas, 2003:12).  

Gemi adamlarının günlük mesaisini bitirdikten sonra iş yerinden ayrılıp eve 

gitmesi söz konusu değildir. Bununla birlikte, bir gemi adamı dört, altı veya sekiz 

ay gibi çok uzun bir süre boyunca aile, arkadaş ve sosyal çevresinden ayrı, onlarla 

kısıtlı şekilde iletişime geçerek ve kendini güvende hissettiği evinden uzakta 

çalışma yaşamlarını devam ettirmektedir. Gemi adamlarının hizmet sözleşmesi 
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süresi, şirket politikası ve gemide çalıştığı pozisyona bağlı olarak ülkemizde üç 

aydan altı aya kadar bir sürede değişkenlik gösterebilmektedir. Farklı uluslardan 

örneğin Filipin şirket politikasına göre tayfa sınıfı gemi adamlarının hizmet 

sözleşmesi dokuz aydır. Ayrıca, gemide çalışan personelin pozisyonları ve iş 

sözleşme başlangıç tarihleri aynı olmadığından gemiden ayrılma zamanlamaları da 

farklılıklar göstermektedir. İşletme ofisi, gemiden ayrılacak personel masrafını en 

aza indirme düşüncesiyle birkaç personelin birlikte gemiden ayırma planı yapması, 

özellikle farklı ülkelerde gemiden ayrılacak personelin bulunduğu limana yeni 

personeli istihdam etme sorunları ve gemiden ayrılacak personeli ülkesindeki 

ikametgah adresine gönderme sorunları nedeniyle gemi adamı iş sözleşmesi bitmiş 

olmasına rağmen gemide çalışmaya devam etmek zorunda kalabilmektedir. Bu 

sebepler, denizcilerin çalışma sürelerini dokuz ay gibi sürelere çıkarabilmektedir. 

Sözleşmesi biterek eve dönen denizci genellikle bir ay ücretli izin yaptıktan sonra 

tekrar gemi yaşamına dönmekte ve bu zorlu süreç devam etmektedir.  

Denizde iken ev hayatıyla ilgili endişeler duygusal sağlığı da ciddi şekilde 

etkileyebilir. Stresli bir çalışma ortamında, ekip üyeleri fiziksel ve zihinsel 

zorluklara dayanmakta zorluk çekebilir. Ek olarak, güvenliğe duyarlı çalışma 

şartlarında zihinsel konsantrasyon ve farkındalık azalması ile karşılaşabilirler. 

Gemilerde stres yönetimi çok önemli olmakla birlikte kişiler arası ilişkiler ve 

iletişim iyi yönetilmezse daha kötü sonuçlar doğurması olasıdır (CEM, 2003:59-

60). Denizci yaşam tarzıyla ilgili stresler ve zorluklar, bireylerde potansiyel olarak 

strese bağlı sağlık sorunlarını ve muhtemelen ilişkilerin bozulmasını tetikleyebilir. 

Bununla birlikte, bireysel refahı etkilemenin yanı sıra, evdeki sorunların çalışma 

ortamı içerisinde güvenlik etkileri de olabilir (Karlins vd., 1989:1112-1115). Aile 

ilişkilerinde eş ve sevdiklerinden uzun süreli ayrılık, duygusal yoksunluk, 

psikolojik sorunlar ve duygusal gerginlik oranlarında artışa neden olabilir, bu da 

stres, duygusal uyanıklık ve saldırganlığa neden olabilir. Tüm bunların sonucunda 

oluşan ruh hali, bireysel ve işyeri sağlığı ile güvenliğini tehdit etmektedir 

(Horbulewicz, 1978:47-64). 

Aileyi oluşturan çiftler için iletişim son derece önemlidir. Düzenli iletişim, 

denizcilerin ve eşlerinin duygusal olarak yakın kalmalarına, gemi adamının 

denizdeyken aile kararlarına ve olaylara katılmasına, son olarak denizcinin aile 

içinde bir rolü olmasına izin verir (Thomas, 2003:8-9). Aile ilişkilerin bozulmasını 
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önlemek için düzenli temas ve iletişimin önemli olduğu bilinmektedir. Bu 

durumlarda, gemi adamlarının aile ile teması iletişim hizmetleri ve teknolojileri 

erişimine bağlıdır. Gemi adamlarının çalışma şartlarından şikayetçi olduğu en 

önemli noktalardan biri de günümüzün iletişim araçlarının gemilerde mevcut 

olmamasıdır. Gemiler internet altyapı sistemine sahip olmasına rağmen gemi 

adamlarının şahsi kullanımı dahilinde değildir. İnternet, sadece gemi ile karada 

bulunun işletme ofisi ile yazışma ve talimatlar için kaptan tarafından operasyonel 

amaçlarla kullanılmaktadır. Denizcilik şirketleri son yıllarda gemi adamlarının 

örgüte bağlılıklarını artırmak için gemilerde personel kullanımına açık internet 

sistemi kurmaya başlasa da bu oran yok denecek kadar az düzeydedir. Gemide 

haftalar boyunca aile ve arkadaşlarından uzak kalan bir gemi adamı, geminin sahip 

olduğu ücretli ve pahalı bir uydu telefonunu kullanmayı son çare olarak 

görmektedir. Uydu telefonunun asıl amacı kaptanın armatör ve acente ile iletişimini 

sağlamak olsa da gemi adamları nadiren şahsi aramalar için bu telefonu 

kullanabilmektedir. Pahalı olmasından dolayı gemi adamları aile ve arkadaşlarıyla 

uydu telefonu görüşmesini iletişim tatmini için değil sadece doğum günü, yılbaşı 

ya da acil durumlarda yapmaktadır. Buradan hareketle, geminin kara parçasından 

uzaklaşmasıyla gemi adamı kendi cep telefonundan şebeke sinyali alıncaya kadar 

geçen sürenin gemi adamının yalnızlık seviyesini etkilemesi muhtemeldir.  

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC-2006)’nde, denizcilerin gemiden 

kıyıya telefon iletişimine, varsa e-posta ve internet tesislerine makul erişime sahip 

olmaları gerektiği belirtilmektedir. Ancak, bu sadece bir kılavuzdur ve sözleşmenin 

zorunlu bir hükmü değildir (MLC, 2006:50). Crew Endurance Management (CEM- 

Ekip Dayanıklılık Yönetimi) raporuna göre stresi azaltmak için moral artırıcıların 

önemli faktör olduğu vurgulanmıştır. Gemide cep telefonu kullanılabilirliği, 

internet ve e-posta erişimini sağlama yoluyla mürettebatın aileleriyle ve 

arkadaşlarıyla daha fazla iletişim kurması gemi adamlarının stresini azaltarak aynı 

zamanda moral düzeyini kolayca artırabilir. Düzenli sözlü temas, duygusal 

ihtiyaçları karşıladığı ve çiftlerin ayrılıkları sırasında duygusal yakınlıklarını 

sürdürmelerine yardımcı olduğu için önemlidir. Ayrıca, iletişim gemi adamı için 

aile kararlarına katılmasını sağlar. Bununla birlikte, gemi adamlarının zihinsel ve 

duygusal refahlarına olan örgütün yapmış olduğu bu olumlu katkılar mürettebat 

tarafından fark edildiğinde gemi adamlarının örgüte bağlılığının artması 
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muhtemeldir. Stres belirtileri olan, mürettebat üyeleri ile kötü iletişim, 

yabancılaşma, geri çekilme ve katılım eksikliği aynı zamanda gemi adamlarının iş 

yaşamı yalnızlığını oluşturan etmenlerdir (CEM, 2003:60-63). Gemi adamlarının 

hizmet sözleşmelerinin uzunluğu ve sosyal çevreden uzaklaşması işten ayrılma 

niyetini etkileyen önemli faktörler arasındadır (BIMCO, 2005:3). Buradan 

hareketle, gemi adamlarının sosyal açıdan “izole” olduğu gözlemlenmiştir 

(Thomas, 2003:50-52). 

Sosyal izolasyon, gemi adamları için başka bir stres faktörüdür. Çalışanlar 

meslektaşlarının desteğine sahip olduğu bir durumda, stresle daha kolay mücadele 

edebilir ve bunaldıklarında yardım alabilirler. Sosyal desteğin ayrıca stres hormonu 

salınımını azalttığı gözlemlenmiştir. Bu desteğin olmayışı ek stres yaratır ve 

verimliliği azaltır (CEM, 2005:A29). Gemi adamları çalışma ortamında 

birbirleriyle ilişki geliştirse dahi uyumlu olmayan izin süreleri nedeniyle gemiden 

ayrılan ekip üyesinin yerine yenisinin gelmesi sebebiyle iletişimin kısıtlanması bu 

ilişkilerin sürdürülmesini sorunlu hale getirir (Thomas, 2003:9). Ayrıca, sefere 

giden bir gemi adamı çalışma ortamında tanıştığı ve yakınlık kurduğu arkadaşları 

ile sefer sonu izin yaptıktan sonra bir sonraki gemide karşılaşma olasılığı çok 

düşüktür. Gemi adamının her iş sözleşmesinde farklı çalışma arkadaşları ile sefere 

çıkması arkadaşlık ve sosyal ilişkilerin gelişmesini kısıtlamaktadır. Bu arkadaşlık 

ağları kendiliğinden seçilmediğinden, iletişim her zaman tatmin edici olmayabilir. 

Bununla birlikte, bulundukları konum ve sorumlulukları dolayısıyla diğer 

mürettebat üyeleriyle yakın sosyal ilişkilerde mesafenin gerek olduğunu düşünen 

gemi adamlarına da rastlanmaktadır. Böylece, karada bir meslekte olan bir kişi 

duygusal stres ya da moral bozukluğu dönemlerinde çalışma arkadaşlarından az 

dahi olsa destek almakla birlikte, bu ihtiyaçları karşılayacak arkadaş, akraba ya da 

ortak alternatif sosyal ağlarına erişebilirler. Gemi adamlarının ise bu fırsatı yoktur. 

Buradan hareketle, bu desteğin eksikliği, bir seyahatin zevkli olup olmamasından 

daha geniş kapsamlı olarak duygusal ve fiziksel sağlık için önemli olduğu 

bulunmuştur (Thomas, 2003:50-54). 

Gemi adamlarının maruz kaldığı stres, zihinsel ve bilişsel yorgunluk 

etkilerinin azaltılmasında serbest zamanlarda yaptıkları faaliyetler büyük rol 

oynamaktadır. Bu faaliyetlerin yapılması için gemilerde dinlenme ve eğlence 

kabinleri bulunmaktadır. Yapılan çalışmaya göre, gemilerde en çok sağlanan 
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eğlence olanakları DVD kütüphaneleri, ardından kitaplar ve daha az olan müzik 

sistemleri, bilgisayar terminalleri, dart, masa tenisi gibi oyunlar ve spor 

ekipmanlarıdır. En seyrek sunulan olanak ise internet erişimidir (Ellis vd., 2012:1-

5; Ellis ve Sampson, 2013:102). Ayrıca, boş zaman etkinliklerine katılım, fiziksel 

ve zihinsel sağlığa olumlu etkiyle birlikte sosyal etkileşimi artırarak, psikolojik 

güvenlik, mutluluk ve özgüven sağladığı saptanmıştır (Iso-Ahola ve Mannell, 

2004:184-199). 

TV ve DVD oynatıcılar gibi olanaklar çoğu gemilerde mürettebat 

kamaralarında sağlanırken, gemi adamlarının refahına değer veren firmalar az da 

olsa kamaralara internet erişimi kurmuştur. Denizcilik mesleği, kabinlerde TV, 

video oynatıcılar ve internet ile daha rahat bir hale geldikçe, gemi adamları diğer 

ekip üyeleriyle sosyalleşmek yerine vardiyalarının ardından kamaralarına 

çekilmektedirler. Denizciler sosyalleşmekten ziyade kamaralarına çekilirken sosyal 

etkileşim daha da azalmaktadır. Son yıllarda, internet sistemiyle denizcilerin aile 

ile iletişimi kolaylaşsa dahi uzun süreli uzaklık nedenli ortaya çıkan aile çatışmaları, 

evde yaşanan krizler ile endişe düzeylerinin artması, aile içi iletişimin sürekli 

ihtiyaç haline gelmesi de denizcileri zorlamaktadır.  

Özellikle uzun yolculuklarda denizde çalışan insanlar için, konaklama ve 

dinlenme olanakları gemi hayatının en önemli bileşenlerinden biridir. Uluslararası 

Çalışma Örgütü (ILO), Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC-2006)’nde gemide 

rekreasyon olanakları sağlamanın önemine işaret etmektedir (ILO; 2015:46-57). 

Gemi sahipleri gemide çalışan denizciler için uygun konaklama ve eğlence 

olanakları oluşturmaktan, ayrıca denizcilerin sağlık ve refahını mevzuata uygun 

olarak sağlamaktan sorumlu tutulmaktadır (ILO, 2015:46). Sadece gemideki 

olanakların değil, aynı zamanda limanlar ya da yakınında bulunan kıyıya dayalı 

refah merkezleri sağlamanın, uzun süre yolculuk yapan gemi adamlarının refaha 

erişiminde önemli bir faktör olduğu ifade edilmiştir (ILO, 2015:56). Belirli 

standartlar gelmiş olmasına rağmen, armatörler yeni gemi inşaat siparişleri 

verdiklerinde, en önemli faktör kargo alanı ve inşaat maliyeti olduğundan 

mürettebatın yaşam alanını en aza indirme planlamaları yapılmaya devam 

edilmektedir. 2012 yılında Cardiff Üniversitesi Gemi Adamları Uluslararası 

Araştırma Merkezi (SIRC) tarafından, denizcilerin çalıştıkları gemilerin konaklama 

ve dinlenme tesisleri ile ilgili memnuniyet düzeylerini belirlemek için bir çalışma 
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yapılmıştır. Denizcilerin örneklemini %39 Filipinli, %32 Çinli, %15 Hintli, %12 

İngiltere vatandaşı ve diğer milletlerden %3 oluşturmuştur. Çalışma, Çinli 

denizcilerin ikram, iletişim erişimi (e-posta, internet, telefon) ve gemideki dinlenme 

tesisleri açısından diğer milletlerden mürettebattan daha fazla şikayette 

bulunduğunu göstermiştir. Çinli denizcilerin en yaygın şikayetleri arasında ortak 

kabinler, dar ve kapalı alan, ayarlanamayan ışık seviyesi, kötü klima, gürültü ve 

titreşim saptanmıştır (Ellis vd., 2012:1-5). Şikayet maddelerinden olan iletişime 

olan kısıtlı erişim denizciler arasında yalnızlık ve izolasyon duygusunu önemli 

ölçüde artırmakta, sağlık ve zihinsel refahlarını zayıflatmaktadır. 

Aile hayatından kaynaklanan stres, rahatsız edicidir. Bir denizci olmak, 

doğası gereği uzun süre boyunca seyahat etmek ve evden uzakta olmak demektir. 

Bu yaşam tarzı gemi adamlarına ve ailelerine ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Aile 

üyelerine duyulan endişe ve aile çatışması bir gemi adamının dikkatini dağıtmak 

için yeterince stres sağlar. Bu yüzden aile stresi ve aile izolasyonu risk faktörü 

olarak kabul edilir. Aile üyeleri birbirlerine yakınlık, destek, memnuniyet ve gurur 

kaynağı sağlar. Evlerini uzun süre terk eden denizciler bu faydaları kaçırır. Seyahat 

yaşamın bir gerçeği olsa dahi ailede karşılıklı desteğin yararı kaybolduğundan 

eşlerin yalnız hissetmesine neden olur. Uzun çalışma saatlerinde ya da bir eşin, işi 

için seyahat etmesi gerektiğinde aile içi çatışma çıkması olasılığı artmaktadır 

(CEM, 2005: A30).  

Günümüzde, teknolojinin gelişmesiyle otomasyon sistemi gemilerde en üst 

düzeyde kullanıldığından gemilerdeki personel sayılarında ciddi miktarda azalma 

görülmüştür. Önceleri bir gemide 40-50 gemi adamının yapmış olduğu iş yükü 

günümüzde aynı gemide bu sayının yarısı civarında personel ile yürütülmektedir 

(Pekdemir, 2000:429-431). Gemilerde asgari personel sayısına göre düzenlenen 

vardiya sistemi, gemi adamlarının yerine getirmesi gereken sorumlulukları da 

arttırmıştır (Fairbrother ve Waran, 2003:8-10).  

Gemilerin büyüklükleri teknolojinin gelişmesiyle gün geçtikçe artmasına 

rağmen gemi adamları iletişim kurabileceği en fazla yirmi kişiyle beraber, dar ve 

istediklerinde o alanı terk edemedikleri bir ortamda çalışma yaşamlarını 

sürdürmektedir. Aynı zamanda bu alanda yeme, içme, dinlenme ihtiyaçları gideren 

gemi adamları, sosyal faaliyetler de yapmaktadır. Gemide sosyal olarak yapılan en 
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önemli faaliyetler, iş dışı olayların paylaşıldığı ve iletişim sağlandığı günlük 

yemekler, düzenlenen mangal ve kutlama organizasyonlarıdır. Bazı yük 

gemilerinde spor salonu, yüzme havuzu gibi sosyal faaliyet alanları bulunmasına 

karşın, doğası gereği insan diğer bireylerle paylaşımda bulunarak etkileşim 

sağlamak istemektedir. Bu ihtiyacın giderilmesi de iletişimden geçmektedir. 

Böylece, gemi adamlarının iş yeri yalnızlığını gidermede önemli husus tek başlarına 

yapmış olduğu faaliyetler değil birlikte çalıştığı ekip üyeleriyle sosyal arkadaşlık 

ve duygusal yoksunluk ihtiyacını karşılamak için etkileşimlerde bulunmasıdır. 

Teknolojinin gelişmesiyle gemilerde otomasyon sistemine geçildiği gibi 

limanların operasyon hızlarında da aynı etkiyle ciddi anlamda artış görülmüştür. 

Gemilerin limanda geçirdikleri süre son 30 yılda önemli ölçüde azalmıştır. 

Araştırmaya göre, on gemiden yedisi 24 saat veya daha az limanda kalma süresine 

sahiptir. Ayrıca, gemilerin dörtte birinden fazlası limanda 12 saatten az zaman 

harcamaktadır (Kahveci, 1999:17-18).  Gemilerin çok kısa sürede limandan 

ayrılmak zorunda olması gemi adamlarının çalışma koşullarını etkileyen diğer 

olumsuz etmenler arasındadır. Gemi ortamında sürekli aynı kişilerle uzun bir süre 

çalışmasını devam ettiren bir gemi adamı, çalışma arkadaşlarıyla yaşadığı kişisel 

uyuşmazlıklardan, hiyerarşik ilişki sisteminden bir süre uzaklaşma isteği gibi 

nedenlerle gemi herhangi bir limana vardığında dışarı çıkmak istemesi 

muhtemeldir. Çalışma ortamında mahrumiyet çeken gemi adamları yaşadıkları 

sosyal arkadaşlık ve duygusal yoksunluk eksikliklerini limanda dışarı çıkarak 

gidermek istemektedir. Buna karşın, gemi limana vardığında limanda da gemi 

adamlarının yerine getirmesi gereken sorumlulukları olduğundan dışarı çıkıp bu 

isteklerini yerine getirmesi için kısıtlı süreleri mevcuttur. 

Gemilerin sefer bölgelerinin de gemi adamlarının çalışma yaşamı kalitesine 

önemli etkileri mevcuttur. Örneğin, okyanus aşırı sefer yapan bir gemi ortalama bir 

ay boyunca hiçbir kara parçası görmeden ve hiçbir limana uğramadan seyir 

halindedir. Bu durum, gemi adamlarının sosyal hayattan ne kadar kopuk olduğunun 

önemli göstergesidir. Kısa sefer süreli gemilerde çalışan gemi adamları ise geminin 

limanda çok kısa süre kalmasından muzdarip olmaktadır. Ayrıca, limanda devam 

eden yoğun iş temposuyla oluşan yorgunluk ve güvenlik açısından limanların şehir 

merkezlerine uzak olma sebepleriyle gemi adamlarının gemiden ayrılmak 

istemediği durumlar dahi mevcuttur. 
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Gemi adamlarının sahip olduğu yeterlilik sertifikalarının uluslararası 

geçerliliği vardır. Armatörler, işletme maliyetlerini kısmak adına ucuz iş gücü 

arayışına girerek farklı uluslardan daha az ücret ödeyebileceği gemi adamı 

istihdamı yoluna gitmişlerdir. Böylece, gemilerde çok uluslu ve çok kültürlü bir 

çalışma ortamı oluşması sık rastlanmaktadır. Bu farklılıklar gemi adamlarının 

iletişimine fazladan bir yük getirmektedir. Başka bir ifadeyle, gemilerde mevcut 

olan iletişim sorunlarının yanına çok uluslu gemilerde çalışanlar ile anlaşabilme 

yeteneği eklenmektedir. Zayıf ingilizce dil becerisi, denizcilerin diğer milletlerden 

meslektaşlarıyla iletişim kurmayı ve kendilerini özgürce ifade etmeyi 

zorlaştırdığından yalnızlık düzeylerini daha da kötüleştirmektedir. Çok uluslu gemi 

ekibi ile iletişim kurabilmek için iyi seviyede ingilizce bilmenin yanında birtakım 

kabiliyetler gerektirir. Kendini doğru ifade etmek, yakın ve güvenli bir ilişki ile 

iletişimden tatmin olmak boyutunda ingilizceyi kullanmak bu yetenekler 

arasındadır. Ek olarak, çok uluslu gemi ekibi ile iletişim tatmini sağlamak için 

duygusal yakınlık bağı kurabilme, espri ve şakaları anlama düzeyinde ingilizce 

bilinmelidir. Ayrıca, kültürel ve sosyal yönden çeşitlilik içeren çok uluslu 

çalışanların olduğu gemide çalışanların sosyal arkadaşlık ve duygusal yoksunluk 

mahrumiyet düzeylerinin çok yüksek olması beklenmektedir. Bunun asıl sebebi, 

ekip üyeleri arasındaki dil, yaşam tarzı, din ve kültür farklılıkları nedeniyle kişiler 

arası çatışmaların olmasıdır. Bridger vd. (2007:92-97)’nin yapmış olduğu 

çalışmaya göre farklı milletlerden insanların varlığı ve gemide çeşitli dillerin 

konuşulması iletişim problemlerini artırabilir ve izolasyona yol açabilir. Ayrıca, 

Wadsworth vd. (2006:836-844)’nin çalışmasına göre de genel olarak ekipler farklı 

milletlerden, dinlerden ve kültürel geçmişlerden insanlardan oluşur. Bu faktörler de 

çatışmaya neden olabilir. 

1.2.6.1. Gemi Adamlarının İş Yeri Yalnızlığı ile İlgili Araştırmalar 

Genel olarak denizciler üzerine yapılan araştırmaların yetersizliği göz önüne 

alındığında, denizciliğin evden ve aileden gelen uzun süreli ayrılığın denizcilerin 

üzerindeki etkisine çok az dikkat edilmesi, bu konunun üzerine ehemmiyet 

verilmediğinin göstergesidir. Mevcut araştırmalar ise, psikolojik ya da duygusal 

refahtan ziyade kaza, yaralanma ve fiziksel hastalıklara odaklanma eğilimindedir. 
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Thomas 2003 yılında “Lost at Sea and Lost at Home: The Predicament of 

Seafaring Families” adlı yapmış olduğu çalışmada 15 denizci, 15 denizci eşi ve 4’ü 

denizci çocukları ile toplam 34 kişiyle görüşmeler yapmıştır.  Denizciler çalışmak 

için uzun süreli gemiye gittiklerinde, denizde oluşan yoksunluğun aynı zamanda 

evde de kayıp oluşturacağını vurgulayan Thomas (2003), denizci ailelerin 

yaşadıkları çıkmaz durum üzerine durmuştur. Yapılan araştırmanın asıl amacı 

denizci işgörenlerin çalışma koşullarının aile ilişkileri üzerine oluşturduğu 

problemleri saptamak, bu problemlerle başa çıkma stratejileri ve aile yaşamını 

iyileştirebilecek değişiklikleri belirlemektir. Gemi adamının çalışma ortamında 

sosyal izolasyona maruz kaldığını vurgulayan Thomas, çiftler arasında iletişimin 

önemine dikkat çekmiştir. Ek olarak, denizci ailelerde kadının rolü, eş denizdeyken 

kadının evde yaşadığı zorluklar ve çocuklu ailelerde kadının yaşadığı ek problemler 

üzerine eğilen Thomas, çalışmasında bu problemlerin aşılması için atılması gereken 

adımları ele almıştır. Bu adımlardan en çok üzerine durulan noktalardan ilki, 

denizciler ve aileleri arasında özel e-posta sistemleriyle iletişimi kolaylaştırmaktır. 

İkincisi ise, gemi adamlarının sözleşme sürelerinin dört aydan daha kısa olma 

gerekliliğidir. (Thomas, 2003:8-11). 

Moundalexis vd. (2011:58-61)’nin yaptığı bir çalışmada, Amerika Birleşik 

Devletleri ordusu deniz kuvvetleri, sahil güvenlik, hava kuvvetleri, kara kuvvetleri 

ve denizaltı birlikleri olarak ekip halinde hareket eden tüm birimlerde ekip 

dayanıklılığını artırma yolları araştırılmıştır. Motivasyondan bağımsız olarak, zor 

koşullarda uzun saatler çalışmak, uyanıklık ve performansı tehlikeye attığından 

operasyon riskini azaltmak amacıyla ve ekibi dayanıklılık riskleri ve yönetim 

stratejileri konusunda eğiterek görev hazırlığını arttırmak için ekip dayanıklılık 

yönetimi programları benimsenmiştir. Bu programla, iş yükü, uyku ihtiyaçları, 

ışıklandırma, beslenme, diyet, egzersiz ve stres gibi bazı faktörlerin, ekibin 

dayanıklılığını destekleyecek şekilde yönetilebileceği üzerine durulmuştur. Stres 

faktörleri fiziksel, duygusal, bilişsel ve sosyal faktörler olarak ayrılmış, yeterli 

iletişimin önemine değinilmiştir. Tatmin edici bir iletişimin doğru karar vermede 

büyük rol oynadığı üzerine durulmuştur. İletişimin azaldığı durumlarda takım bakış 

açısı kaybı ve iş birliğinin azalarak sosyal açıdan eksik davranışlar gözlemlendiği 

saptanmıştır. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri sahil güvenlik araştırma ve 

geliştirme merkezinin 2003 ve 2005 yıllarında yayımlamış olduğu raporda ekip 
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çalışanlarının maruz kaldığı sosyal izolasyon ele alınmış ve yalnızlığın 

giderilmesinde iletişimin önemi vurgulanmıştır (CEM, 2003:60-63; CEM, 2005: 

A29). 

Gökçek ve Tavacıoğlu (2018:137)’nun yaptığı çalışmada, gemi adamlarının 

çalışma ortamlarında maruz kaldıkları sosyal izolasyon odak alınarak gemi 

adamlarının serbest zaman faaliyetlerine katılımı incelenmiştir. Gemi adamının 

serbest zaman faaliyetlerine katılması gemi içinde ya da limanlarda eğlence 

imkanlarından yararlanması yoluyla olmaktadır. 217 gemi adamı üzerinde anket 

yoluyla yapılan çalışmada yeterli düzeyde serbest zaman faaliyetlerine katılan 

denizcilerin daha yüksek yaşam memnuniyeti ve duygusal zekaya sahip olduğu ve 

maruz kalınan sosyal izolasyonun azaldığı gözlenmiştir. Ek olarak, bulgular ile 

yapılan değerlendirme sonucunda sosyal izolasyonun tetiklediği insan kaynaklı 

hatalardan doğan deniz kazalarının da azalacağı düşünülmektedir. 

Agterberg ve Passchier (1998:709)’in denizciler arasında yaptıkları 

araştırmada yalnızlık, ev hasreti ve tükenmişlik sendromu olarak üç ana psikolojik 

problem tanımlanmıştır. Bu sorunlara neden olan uzun süre evden uzakta çalışmak, 

gemi başına düşen denizci sayısının azalması ve otomasyonun artması olarak üç 

temel etmen saptanmıştır. 

Marcus vd. (2009:96-97)’nin yapmış olduğu çalışmada, ticari ve yolcu 

gemilerindeki denizcilikte stres tespit etmek amaçlanmıştır. Ayrıca, mesleki ve 

meslek dışı faktörlere bağımlılıklar değerlendirilmiştir. Alman bayraklı gemilerde 

çalışan 134 gemi adamı ile görüşülmüş ve 23 farklı stres faktörü belirlenmiştir. 

Stres faktörlerinden olan aileden ayrı kalmak en sık olarak dile getirilen ifade 

olmuştur. Stres faktörleri, fiziksel ve psikososyal olarak iki grupta toplanmıştır. 

Ayrıca, aileden uzun süre ayrılmayı önleme, zaman baskısı, aşırı uzun çalışma 

günleri ve gemide uzun süre kalma gibi önleyici örgütsel adımlara özellikle dikkat 

edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

Slišković ve Penezić (2015:100)’in yapmış olduğu diğer bir çalışmada kargo 

gemilerinde çalışan 530 Hırvat gemi adamı üzerinde genel iş memnuniyeti 

ölçülmeye çalışılmıştır. Sonuçlar, genel iş memnuniyetinin orta düzeyde olduğunu 

gösterirken, buna karşın 530 denizciden 20,9%’unun evden ve aileden ayrılma ile 
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35,8%’inin gemideki çalışma ve yaşam koşulları etmenlerinden memnuniyetsiz 

oldukları saptanmıştır. Çalışma ve yaşam koşulları içerisinde dört aylık iş 

sözleşmesinin beş ay ya da daha fazla bir süreye uzaması, uzun çalışma saatleri, 

izolasyon, internet eksikliği ve kalitesiz yemek faktörleri yer almaktadır. 12,8% 

oranında denizci ise gemide kişiler arası ilişkilerden şikayetçi olmuştur. Genel 

olarak değerlendirildiğinde ise Hırvat denizcilerin şikayet oranlarının büyük kısmı 

iletişim, yalnızlık ve izolasyon kavramlarıyla ilişkilidir. 

Anna vd. (2012:188)’nin denizciler üzerindeki psikolojik stres üzerine 

yaptıkları çalışma analizi, denizciliğin zihinsel, psikososyal ve fiziksel stres 

faktörleri ile ilişkili olduğunu doğrulamıştır. Çalışma sonuçlarıyla en önemli 

faktörler aileden ayrılma, gemide yalnızlık, yorgunluk, çok uluslu ekiple çalışma, 

sınırlı rekreasyon etkinliği ve uyku yoksunluğu olduğu ortaya çıkarılmıştır.  

Kalvaitienė ve Senčila (2019:635-640), denizcilik eğitim kurumlarında 

verilen seyir, mühendislik ve mesleki beceriler ile denizde karmaşık durumları 

çözmenin yeterli olmadığını göstermek amacıyla lisans düzeyinde denizcilik 

eğitimi alan 45 öğrenciyle bir çalışma yapmıştır. Çalışmada, bir gemideki sosyal 

alanların etkileşimi ve iletişimin etkisini belirlemek ile gemide genç denizcilerin 

kullandığı adaptasyon ve refah destek önlemlerini belirlemek amaç edinilmiştir. 

Sosyal, duygusal, fiziksel, zihinsel ve ruhsal sağlık olarak toplam 5 boyut altında 

yapılan çalışmada bir gemideki genç denizcinin ve sosyal alanın etkileşimi 

araştırılmıştır. Gemideki adaptasyon ve refah destek tedbirleri, farklı sağlık yönleri 

arasında dağılmış ve azalan tepki sayısı sırasına göre ayarlanmıştır. En önemlisi 

duygusal ve sosyal sağlık, daha sonra fiziksel sağlık ve zihinsel sağlıktır. 

Cevapların hiçbiri ruhsal sağlık yönüyle ilişkilendirilmemiştir. 

1.2.7. İş Yerinde Yalnızlığın Ölçümlenmesi 

Russell vd.’nin (1978:290-294) oluşturmuş olduğu “UCLA Yalnızlık Ölçeği 

(University of California Los Angeles, Loneliness Scale)” bilimsel çalışmalarda 

bireyin genel yalnızlık seviyesinin ölçümlenmesinde kullanılan ölçektir. 

Başlangıçta 20 adet oluşturulan ölçek maddelerinin tamamı olumsuz iken Russell 

vd. (1980:472-480) bu maddelerin yarısını olumlu olacak şekilde yeniden 

uyarlamıştır. Russell (1996:20-40) son çalışmasında ise psikometrik özellikleri 

dikkate alarak ölçeği yeniden düzenlemiştir. 
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“UCLA Yalnızlık Ölçeği” ile iş yerindeki yalnızlığın ölçümlenemiyor olması 

sebebiyle Wright vd. 2006 yılında bu ölçeği uyarlayarak “İş Yerinde Yalnızlık 

Ölçeği (Loneliness at Work Scale-LAWS)” şeklinde geliştirmiştir. Ölçekte 

“duygusal yoksunluk” ve “sosyal arkadaşlık” şeklinde iki boyut yer almaktadır. 

Duygusal yalnızlıkla ilgili 9 ve sosyal yalnızlıkla ilgili ise 7 adet ifade yer alan 

ölçekte genel anlamda iş yerinde yalnızlığı ölçmeye yönelik toplam 16 ifade 

bulunmaktadır. 220 işgören üzerinde dört-yedi hafta aralıkla uygulama yoluyla 

yapılan çalışmada ölçeğin tamamı için güvenilirliği temsil eden test tekrar 

güvenilirlik katsayısı 0,80 olarak saptanmıştır. Boyutsal olarak çalışmanın 

güvenilirliğini ifade eden Cronbach Alfa katsayı değeri, duygusal yoksunluk ve 

sosyal arkadaşlık için sırasıyla 0,93 ve 0,87 olarak saptanmıştır (Wright vd., 

2006:63). 

Wright vd.’nin geliştirmiş olduğu ve yedi basamaklı likert tipi olan iş yerinde 

yalnızlık ölçeği 2009 yılında Doğan vd. tarafından Türkçe’de daha anlaşılır olması 

açısından yola çıkılarak özgün ölçek formu beşli likert tipine göre uyarlanmış ve 

“İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği (İYYÖ)” oluşturulmuştur. Çalışmada aynı 

zamanda Türkçe formun geçerlilik ve güvenilirliği test edilmiştir. Çeşitli dallarda 

görev yapan 436 işgören üzerinde yapılan çalışmada ölçeğin tamamı için 

güvenilirliği temsil eden Cronbach Alfa değeri 0,91’dir. Boyutsal olarak 

değerlendirildiğinde duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlık için katsayı değerleri 

ise sırasıyla 0,87 ve 0,83’tür (Doğan vd., 2009:273-274). 

İş yaşamında yalnızlık ölçeğinin kullanıldığı çalışmalar aşağıda tablo halinde 

derlenmiş ve daha sonra bu çalışmada kullanılan ölçeğin nedenleri 

değerlendirilmiştir. 
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Tablo 1.4: İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği’nin Kullanıldığı Çalışmalar 

Çalışma İsmi Örneklem  Araştırmacılar 

“İş Yaşamı Yalnızlığının Çalışma 

Ortamını Değerlendirme Üzerindeki 

Etkileri: Hemşire Meslek Grupları 

Üzerinde Bir Araştırma” 

Çorum ilinde bir kamu 

hastanesinde çalışan 234 

hemşire 

Bilgener ve 

Çankaya (2019) 

“Çalışanların Örgütsel Yalnızlık Algısının 

İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine 

Etkileri” 

Konya ili iki kamu 

bankasında 182 çalışan 

Erdirençelebi ve 

Ertürk (2018) 

“Kamu Kurumlarında Örgütsel Dedikodu 

ve İşyeri Yalnızlığına Dair Bir Araştırma” 
Uşak ili 103 kamu personeli 

Akduru ve 

Semerciöz 

(2017) 

“İş Yerinde Yalnızlık ve İşten Ayrılma 

Niyetine Etkisi: Akademisyenler Üzerine 

Bir Uygulama” 

Devlet üniversitelerinde 

çalışan 251 akademisyen 

Demirbaş ve 

Haşit (2016) 

“İş Yerinde Yalnızlığın Tükenmişlik 

Üzerine Etkisi” 

Balıkesir ili otellerinde 

çalışan 143 personel 
Aşık (2016) 

“Etik Liderlik Davranışlarının Algılanan 

Örgüt İklimi Üzerine Etkisine Yönelik Bir 

Uygulama: İş Yaşamında Yalnızlık 

Duygusunun Aracılık Etkisi” 

İstanbul ili 166 tekstil 

firması çalışanı 

Eroğluer ve 

Yılmaz (2015) 

“Öğretmenlerin İş Yaşamında 

Algıladıkları Yalnızlık ile Sosyal Destek 

Düzeyleri Arasındaki İlişki” 

Samsun ili 170 ilköğretim 

okulu öğretmeni  

Oğuz ve Kalkan 

(2014) 

Çalışmada Doğan vd. (2009)’nin Türkçe’ye uyarladığı “İş Yaşamında 

Yalnızlık Ölçeği (İYYÖ)”nin kullanılma sebepleri aşağıda maddeler halinde 

değerlendirilmiştir. 

• İYYÖ’nin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasıyla elde edilen sonuçların, 

ölçeğin özgün formuyla benzeştiği, ileride Türk çalışanlar üzerine iş yaşamı 

yalnızlığı konulu yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek güvenilir bir ölçek 

olduğu saptanmıştır. 

• İYYÖ’nin, sosyal yaşamda oluşan yalnızlık ile iş yerinde oluşan yalnızlık 

arasında farkı ortaya koyarak ölçüm yaptığı kanıtlanmıştır.  

• Tablo 1.4’de görüldüğü üzere İYYÖ’ni araştırmacılar çalışmalarında 

kullanırken, örneklemlerin kamu veya özel sektörde, eğitimden turizme, 

sağlıktan bankacılığa kadar geniş bir alanı kapsadığı görülmüştür. Ayrıca, 

denizcilik sektöründe de bu ölçeğin kullanılmasının uygun olduğu görüşü 

ortaya çıkmaktadır. 
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• Çalışma yaşamı yalnızlığı ile ilgili yabancı yazındaki bazı psikolojik literatür 

çalışmalarında bireyin genel yalnızlık seviyesinin ölçümlenmesinde 

kullanılan “UCLA Yalnızlık Ölçeği”nin de kullanıldığı gözlenmiştir.  Ulusal 

yazında yapılan çalışmalar incelendiğinde ise tüm araştırmacıların İYYÖ’ni 

kullandıkları gözlenmiştir. 

Sıralanan maddeler değerlendirildiğinde, ulusal yazında iş yerinde yalnızlık 

konulu çalışmalarda bu ölçekten farklı hiçbir ölçeğin kullanılmaması ölçeğin ne 

derecede geçerli ve güvenilir olduğunu ve çalışmada neden bu ölçeğin kullanıldığı 

tekrar vurgulanmaktadır.



 

2. İŞTEN AYRILMA NİYETİ 

Daha çok olumsuz etkilerinin vurgulandığı bir konu olan işten ayrılma 

örgütlerde çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilen ve çoğunlukla örgütler 

tarafından istenmeyen bir durumdur. İşten ayrılma niyeti ise işi fiili olarak 

bırakmanın habercisi ve gerçekleşmeden önceki belirtisidir. Örgütlerin geleceği 

düşünerek çalışanlarına yapmış oldukları yatırımların maliyeti oldukça yüksek 

olduğundan işten ayrılma niyetini etkileyen değişkenler işletmeler için önem 

oluşturmaktadır. Bu kısımda işten ayrılma niyeti, niyete sebep olan etmenler, 

sonuçları ile önleme uygulamaları ayrıntılı olarak irdelenecektir.  

2.1. İşten Ayrılma Niyeti Kavramı  

Fiilen yapılan örgütü terk etme davranışından önce gelen işten ayrılma niyeti 

organizasyonda çalışmayı bırakma düşüncesi ve planlaması anlamına gelir (Yücel 

ve Demirel, 2013:162). Rusbult vd. (1988:599)’ne göre işten ayrılma niyeti, 

işgörenlerin çalışma şartlarından hoşnut olmadıklarında yaptıkları yıkıcı bir hareket 

eylemidir. 

İşten ayrılma niyeti, işgörenin bilinçli ve kararlı durumda var olan kurumunu 

bırakma düşüncesi ve alternatif iş arama davranışıdır (Tett ve Meyer, 1993:262). 

Örgüte yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı beklenti içerisinde olan 

çalışanlar karşılık göremediklerinde örgüte, işine ve çalışma arkadaşlarına karşı 

olumsuz bakış açısı geliştirerek örgütten ayrılmayı planlarlar (Mobley, 1982:111). 

Yabancı literatürde farklı araştırmacılar tarafından farklı kavramlarla ifade 

edilen işten ayrılma niyetinin çeşitli tanımlamaları mevcuttur (Mxenge vd., 

2014:131). Yıllara göre farklı kavramlarla ifade edilen işten ayrılma niyeti 

kavramının yabancı literatürde incelemesi Tablo 2.1’dedir. 

Tablo 2.1: İşten Ayrılma Niyeti Kavramının Yabancı Literatürde İncelenmesi 

Kavram Yıl Araştırmacılar 

Turnover Intention 1993 Tett ve Meyer 

Intention to Leave 2008 Hong ve Kaur 

Intention to Quit 2010 Krishnan ve Singh 

Turnover Propensity 2016 Guha ve Chakrabarti 
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Çeşitli tanımlamaları yapılsa da işten ayrılma niyetine ortak yaklaşım, henüz 

gerçekleşmemiş olan ancak gerçekleşme ihtimali yüksek, çalışanın kendi isteği ile 

bilinçli olarak işinden ayrılma düşüncesidir. 

Çalışanların işten ayrılıp ayrılmayacağı durum niyetlerini saptamak, yapacağı 

tutum ve tavırları tahmin etmek amacıyla Ajzen (1991) tarafından geliştirilen planlı 

davranış teorisinden yararlanılmaktadır. Planlı davranış teorisine göre insan 

davranışının eyleme dönüşmesine yönelik niyeti birey davranışının temel 

belirleyicisidir (Azjen, 1991). 

2.2. İşten Ayrılma Niyetini Etkileyen Etmenler 

İşgörenlerin çalışma ortamını bırakmaya iten düşünceler birçok değişken 

tarafından etkilenmektedir. Bu değişkenler farklı araştırmacılar tarafından çeşitli 

şekillerde gruplandırılsalar bile araştırmacıların varmış olduğu fikir birliği ile bu 

faktörler üç ana başlıkta toplanabilir. 

Örgütsel faktörler, işletmelerin üretim aşamalarında ve yönetim esnasında 

oluşan problemler ile ortaya çıktığından bu faktörlerin oluşmasında en önemli etken 

örgütlerin yönetim bölümüdür. Dolayısıyla bu sorunlar, işletmenin çabalarıyla 

önlenebilir nedenler olarak düşünülmektedir (Çekmecelioğlu, 2005:42).  

Bu nedenler (Tet ve Meyer, 1993:259-293; Griffeth vd., 2000:463-488; 

Podsakoff vd., 2007:438-454): 

• İş yerinin şehir merkezine ve çalışanlara uzaklığı, 

• İş yerine ulaşım güçlüğü, (servis, minibüs güzergahı, araç park yeri mevcut 

olmama durumu)  

• Adaletsiz ücret ve performans değerlendirme sistemi, 

• Çalışanlara gösterilen kötü ve olumsuz yönetim davranışı, 

• İşletmedeki olumsuz çalışma şartları, (işletmenin asgari fiziksel koşulları 

sağlamaması, kazaya açık koşulların varlığı, ruhsal estetik değerler 

taşımaması, sosyal hizmetlerin yetersizliği) 

• İş çeşidi ve zorluk seviyesi (çalışanların bedensel, ruhsal veya mesleki bilgi 

açısından yıpranma durumu) 
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Cotton ve Tuttle (1986:60)’ın yapmış olduğu çalışmada, yönetici ve çalışma 

arkadaşlarından, ücretinden ve terfi fırsatlarından memnun olmayan bununla 

birlikte iş tatmini düşük çalışanın iş yerinden ayrılma düşüncesinin daha yüksek 

olduğu saptanmıştır. Ayrıca, işgörenin çalışma ortamından ayrılma niyetinin 

örgütsel adalet algısından negatif doğrultuda etkilendiği gözlemlenmiştir. 

Yönetimin, örgütün aynı grubunda çalışan işgörenlerine veya eşdeğer işletmedeki 

diğer işgörenlere yansıttığı örgütsel adalet farklılığı çalışanların işten ayrılma 

niyetlerini artırmaktadır. Bununla birlikte örgüte bağlılık düzeyi yüksek çalışanların 

işlerinden ayrılma niyetleri düşüktür. Aynı çalışmada, iş performansının yönetim 

tarafından takdir edilen ve çalışanların yeni yeteneklerini keşif ve test edebileceği 

rol açıklığı mevcut olan işletmelerde çalışanın işten ayrılma niyeti diğer işletmelere 

oranla daha az olarak saptanmıştır.  

Bireysel Faktörler: Cotton ve Tuttle (1986:60)’ın araştırmasında, eğitim 

düzeyi, yetenek ve davranış eğiliminin bireyin işten ayrılma niyetini olumlu 

doğrultuda etkilediği; ancak görev süresi, bakmakla yükümlü olduğu birey sayısı 

ve yaş faktörlerinin çalışanın işten ayrılma niyetini olumsuz yönde etkilediği 

neticesine varılmıştır. Cinsiyet ve medeni durum açısından analiz edildiğinde, kadın 

bireylerin erkek bireylere ve bekar işgörenlerinde evli işgörenlere kıyasla işten 

ayrılma olasılıklarının daha yüksek olduğu saptanmıştır. Aynı araştırmada, zekâ 

değişkeninin işten ayrılma niyetine etkisi ise tespit edilememiştir. 

Hwang ve Kuo (2006:255) tarafından yapılan çalışmada işten ayrılma 

eğilimini etkileyen bireysel faktörler şöyle sıralanmıştır: 

• Hayat standartı değişikliği, 

• Eğitim ve öğrenim ihtiyaçları, 

• Fizyolojik ve psikolojik olarak değişen sağlık durumu, 

• İş ortamında maruz kalınan stres,  

• Çalışma ortamında uzun süreli olarak işgörenlerin maruz kaldığı olumsuz 

şartlardan oluşan tükenmişlik, yorgunluk, 

• Çalışanın idealinde olmayan bir iş yapması nedeniyle farklı işlere karşı 

duyduğu istek ve sempati, 

• Evlilik ve ölüm gibi aile ilişkilerinde meydana gelen değişiklikler. 
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Bir taraftan ekonomik getiri ve aileye sosyal statü sağlayan iş ile diğer taraftan 

aile yaşamı arasında kalan bireyin sahip olduğu rolleri birlikte yürütebilme 

konusundaki dengenin bozulması bireyin işinden ayrılması ile sonuçlanabilir (Acar, 

1994:21; Kumaş, 2001:170). Kişisel özellikler, bireyin iş veya aile rollerinden birini 

seçmesine etki eden faktörler arasındadır (Greenhaus ve Powell, 2003:297-300). 

İşgörenler örgüt içerisinde kişilik özellikleriyle birlikte hareket ederek 

çalışma hayatlarını sürdürürler. Başka bir ifadeyle, çalışanların iş yapma tarzı, 

yönetme ve yönetilmesinde bireylerin kişisel özellikleri de rol oynamaktadır. 

Çalışan kişilik özelliklerinden tecrübeye açıklık ve istikrarlı olmayan duygusallık 

işten ayrılma niyetini yüksek seviyede olumlu doğrultuda etkilediği, yumuşak 

başlılığın ise düşük seviyede olumlu doğrultuda etkilediği saptanmıştır (Aslan ve 

Etyemez, 2015:485). 

Çevresel faktörler, işletmelerin kontrolü dışında gelişen ekonomik ve sosyal 

kaynaklı sebepler ile ortaya çıkmaktadır. Çalışmaya göre çevresel faktörler; 

istihdam imkanı algısı, sendikanın mevcutluk durumu, işsizlik oranı, yeni 

çalışanların iş gücüne katılım payı şeklinde saptanmıştır. Çalışmada, iş 

alternatiflerinin varlığının bireyin işten ayrılma niyetini olumlu doğrultuda 

etkilediği; ancak sendikanın mevcut olma durumu ve işsizlik oranının ise olumsuz 

olarak etkilediği neticesine varılmıştır (Cotton ve Tuttle, 1986:57). 

Genel ekonomik durum, milli gelir ve hükümet politikaları örgütlerin 

güçlerini aştığından kontrol altında tutulamayan çevresel etmenlerdir. Bu çevresel 

etmenlerle farklılaşan örgütteki ekonomik durum, çalışanların örgütle ilgili 

fikirlerini değiştirmekte ve işten ayrılma niyetini etkileyebilmektedir (Tutar, 

2000:71-82). Yapılan diğer çalışmalarda işten ayrılma niyetine etki eden çevresel 

faktörler şöyle sıralanmıştır (Wasti, 2003:303-321; Lv vd., 2012:87-105): 

• Ülkelerin ekonomik gücünün işgücü piyasasına ve refah düzeyine etkisi, 

• Makineleşme, otomasyon ve teknolojinin gelişmesi ile iş değiştirme 

fırsatlarının artması, 

• Ekonomik daralma, genişleme ve kriz gibi piyasa dalgalanmaları, 

• Genellikle tarımsal iş alanlarında sezonluk çalışma fırsatlarının etkisi, 

• Malzeme eksikliği veya sipariş yetersizliği gibi üretimi etkileyen unsurlar, 
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• Mevcut mesleğin toplumda cazipliğini yitirmesi, diğer mesleklerin daha cazip 

olanaklar sunması ve daha iyi gelecek koşulları sağlama umudu, 

• Çalışanın işten ayrıldığında alacağı yüksek kıdem tazminatı,  

• Geliri yüksek vatandaşlara daha fazla vergi yükümlülüğü getiren kanunlar. 

Örgütlerin çalışanların işten ayrılma niyetlerini etkileyen yukarıda bahsedilen 

bu çevresel faktörleri kurum tarafından alınan tedbirlerle önlemek mümkün 

değildir. Bu sebeple çevresel faktörler çalışanların istemsiz işten ayrılmalarına 

başka bir ifadeyle örgüt tarafından işten çıkarmalara sebep olabilmektedir. 

(Ergeneli ve Arı, 2005). 

2.3. İşten Ayrılma Niyeti Süreci 

Yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı çalışan işinden memnun 

olmadığında işinden ayrılmaya yönelik mevcut işini değerlendirmeye alır. İşgören 

bu değerlendirmede işten ayrıldığında kaybettiği maliyete karşı beklediği faydayı 

düşünür. Bununla birlikte, beklediği faydayı elde edebileceği alternatif iş arama 

niyeti oluşur. Arama sonucunda alternatif işler bulabilen işgören bu işleri 

değerlendirme süzgecinden geçirir. Çalışanın değerlendirmesi sonucu bulduğu 

alternatif işin gerçekten beklediği faydayı verebileceğini düşünüyorsa işten ayrılma 

niyetinin fiili olarak eyleme dönüşmesi başka bir ifadeyle işten ayrılmanın eylem 

olarak gerçekleşmesi olasıdır. Bu süreçte herhangi bir aşamada beklentilere cevap 

alamayan çalışan sürecin başına döner (Mobley, 1977:237-240). 

2.4. İşten Ayrılma Niyetinin Sonuçları 

Çalışma ortamından ayrılma düşüncesine sahip bütün işgörenler ayrılma 

eylemi göstermeyebilir; ancak bu niyetin en önemli sonuçlardan birisi niyetin 

davranışa dönüşerek işten ayrılmanın yaşanmasıdır (Mobley, 1977:237-240). Bu 

nedenle işten ayrılma ile oluşacakların irdelenmesi daha yerinde olacaktır.  

Çalışanın örgütten ayrılması işgören ve kurumun her ikisini de olumsuz 

olarak etkilemektedir. Bunlar, aşağıdaki gibi sıralanabilir (Mobley, 1982:113; 

Özdevecioglu, 2004:112; Adıgüzel, 2012:165). 

• Ayrılma niyetiyle alternatif iş arayan çalışanın örgüte devamının azalması ve 

veriminin düşmesi, 
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• Yeni çalışan alımındaki seçim ve yerleştirme süreci, bu süreçte kaybedilen 

zaman ve oluşan maliyetler, 

• Çalışanın işten ayrılmasıyla örgütte kalan igörenlerin iletişim ve sosyal 

yapısının bozulması; bununla birlikte iş tatminlerinin azalması, 

• İşten ayrılan çalışanın örgüt hakkında olumsuz yorumlarda bulunması,  

• Örgütün işe alınan yeni çalışan için yaptığı eğitim ve geliştirme masrafı, 

• Yeni işgörenin uyum sürecindeki hataların maliyeti ve üretim kaybı, 

• Yeni işgörenin uyum sürecinde düşük verimle çalışmasına rağmen tam 

ödenen ücret, 

• Yeni işgörenin uyum sürecinde düşük verimle çalışmasıyla diğer işgörenlere 

düşen yükün fazlalaşması ve hoşnutsuzlukları, 

• Örgütün elinde bulunan kalifiye çalışan eksikliği, 

• Tüm bu süreçteki örgüt verimliliğinin düşüklüğü, 

• Yüksek personel devir hızının çalışanların üzerinde oluşturduğu örgütsel 

bağlılık ve birlik duygusunu azaltması ile ilgili olumsuz düşünceler, 

• İşten ayrılan çalışanın o işten aldığı ücretin kesilmesi ve gelirindeki azalma, 

• Çalışanın gelirinin azalması veya olmaması durumunda bireyde oluşan 

psikolojik ve ailevi sorunlar, 

• İş bulma sürecinin başa dönmesi ve bu süreçte yaşanan stres, 

• Çalışanın işten ayrılması ile yaşayacağı kıdem, prestij kaybı ve çevre baskısı, 

• İşgörenin henüz hak etmediği, ancak işten ayrılması ile kaybettiği faydalar, 

• Çalışanın planlamış olduğu kariyer hedeflerinde gerileme. 

İşten ayrılma niyetinin sonuçları incelendiğinde olumlu sonuçlara da 

rastlamak mümkündür, ancak bunlar muhtemel sonuçlardır. Düşük performans 

gösteren işgörenin organizasyondan ayrılması örgütün lehine bir durum olarak 

değerlendirilebilir. Ayrıca, örgüte yeni katılan işgören örgütteki kalıplaşmış 

fikirleri yıkabilir ve yaratıcılığı artırabilir (Wynen, 2018:671). 

2.5. İşten Ayrılma Niyetini Önleme Uygulamaları 

İşten ayrılmanın hem işletmeye hem de işgörene önemli boyutta zarar 

vermeden işten ayrılma niyetinin oluşmasının önüne geçmek için şu adımlar 

atılmalıdır (Amour, 2000:16-17; Tütüncü ve Demir, 2003:165; Tuna, 2007:51): 
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• Adaletli, katı olmayan, çözüm odaklı, işgören katılımlı ve işleyen denetim 

mekanizmalı bir yönetim sistemi benimsenmelidir. 

• İnsan kaynakları planlaması örgütler tarafından hassasiyetle yürütülmelidir. 

İşgören seçim esnasında en kısa sürede çalışan almak yerine iş tanımına ve 

niteliklerine en uygun işgören adayı işe alınmalıdır.  

• İşgörenlerin örgütler için değerli olduğu hissettirilmeli, ayrıca örgüt içi 

problemlerin çözüm sürecine tüm çalışanların katılımı sağlanmalıdır. 

• Örgütsel bağlılık ve aidiyet duygusunun geliştirilmesi için yönetici ve 

çalışanların birbirine güvendiği, doğru bilgi akışının sağlandığı, uyumlu ve 

bütün olarak çalışacakları ortam sağlanmalıdır. 

• Çalışma koşullarında iyileştirme, sosyal haklar, yan ödeme ve diğer 

motivasyon kaynakları oluşturulmalı ve motivasyon yüksek tutulmalıdır. 

• Daha verimli olan işgörenler bireysel olarak uygun ve adaletli bir şekilde 

ödüllendirilmelidir. 

• Örgütler hem kurumsal olarak kendilerini geliştirme ve ilerletme için çaba 

göstermeli hem de işgören için terfi imkanları ve kariyer geliştirme olanakları 

sağlamalıdır. Çalışanlar, örgüt ve kendi geleceklerini güvende 

hissettiklerinde örgütte kalma isteği oluşacaktır. 

• Çalışma şartları düzenlenirken işgören yetenekleri ve ilgisi ile bütün olarak 

ele alınmalı; eşdeğer grupta bulunan çalışanlara aynı çalışma yükü 

uygulaması gözetilmelidir.  

Bu ifadelerde belirtilen önlemler alındığında işgören işten ayrılma niyetinin 

önüne geçilebilir ve ileride oluşabilecek zararlardan kurtulabilme fırsatı yakalanır.   

2.6. İşten Ayrılma Niyetinin Ölçümlenmesi 

İşten ayrılma niyeti kavramı yabancı yazında incelediğinde “Turnover 

Intention”, “Intention to Leave”, “Intention to Quit” ve “Turnover Propensity” 

kavramlarıyla farklılaştığı görülmüştür. Farklılaşan kavramlarla birlikte işten 

ayrılma niyetinin ölçümlenmesinde araştırmacılar çeşitli ölçekler geliştirmiştir. 

Tablo 2.2’de görüldüğü üzere araştırmacılar çalışmalarında çeşitli işten ayrılma 

niyeti ölçeklerinden yararlanmışlardır. Farklı alanlardaki örneklemlerle işten 

ayrılma niyeti konusunda yapılan çalışmalar bir araya getirilerek bir bütün olarak 

gözlem yapılmıştır. Ölçeklerde bütünlük olarak benzer ifadelere rastlanılmakta, 
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sadece ölçeğin madde adedi farklılık oluşturmaktadır. Ölçeklerde üç, dört ve beş 

maddelik ifadelere rastlanılsa da araştırmaların tamamında faktörler tek boyut 

altında toplanmıştır. Araştırmaların tümü beşli likert tipinde ölçümlenmiş ancak 

yedili likert tipinde çalışmalara da nadir olarak rastlanılmıştır. Araştırmacılar, 

ölçümleme esnasında büyük çoğunlukla kolayda örnekleme yöntemi kullanarak 

oluşturdukları örneklemin kamu veya özel sektörün sağlık, eğitim, turizm, 

bankacılık ve yerel yönetimler alanlarında geniş yer kapladığı gözlenmiştir.  

Tablo 2.2: İşten Ayrılma Niyeti Ölçekleri İncelemesi 

Kullanılan 

Ölçek ve 

Madde 

sayısı 

Çalışma İsmi 
Çalışmanın 

Araştırmacıları 
Örneklem 

Mobley vd. 

(1978) 

3 madde 

“Mesleki Bağlılığın Örgütsel 

Bağlılık ve Örgütten Ayrılma 

Niyeti Üzerine Etkilerinin 

Düzenleyici Değişkenli Çoklu 

Regresyon ile Analizi” 

Ceylan ve 

Bayram (2006) 

Bursa otomotiv sektörü 

işletmelerinde çalışan 

beyaz yakalı 177 

personel 

Mobley vd. 

(1978) 

3 madde 

“Gemi Adamlarının İşten 

Ayrılma Nedenleri Üzerine Bir 

Uygulama” 

Uçkun vd. 

(2016) 

Tanker türü gemilerde 

çalışan toplam 392 gemi 

adamı 

Cammann 

vd. (1979) 

3 madde 

“Lider-Üye Etkileşimi ile İşten 

Ayrılma Niyeti” 
Şahin (2011) 

Muğla turizm, gıda ve 

ulaştırma sektöründe 203 

çalışan 

Bluedorn 

(1982) 

4 madde 

“The Combined Effects Of Trust 

And Employee Identification On 

Intention To Quit” 

Kitapçı vd. 

(2005) 

35 farklı firmada görev 

yapan 107 orta seviye 

yönetici 

Rusbult vd. 

(1988) 

4 madde 

“Örgüt İkliminin İş Tatmini ve 

İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki 

Etkisi: Bir Araştırma” 

Çekmecelioğlu 

(2005) 

Gebze-Dilovası 

bölgesinde kimya 

sektöründe boya sanayi 

işletmesinde çalışan 130 

beyaz yakalı personel 

Rosin ve 

Korabik 

(1995) 

4 madde 

“Perceived Nepotism And Its 

Relation To Job Satisfaction, 

Negative Word Of Mouth And 

Intention To Quit” 

Bute (2011) 

İstanbul ili farklı iş 

sektörlerinde çalışan 430 

personel 

Wayne vd. 

(1997) 

3 madde 

“Algılanan Örgütsel Desteğin 

Çalışanların İş-Aile, Aile-İş 

Çatışması, Örgütsel Özdeşleşme 

ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: 

Savunma Sektöründe Bir 

Araştırma” 

Turunç ve Çelik 

(2010) 

Ankara ili savunma 

sanayi 172 çalışanı 
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Mobley vd. (1978:410) işgörenlerin işten ayrılma niyetlerini ölçme gayesiyle 

beşli likert tipinde bir ölçek geliştirilmiştir. Toplamda üç ifadeden oluşan ölçek, tek 

boyut altında incelenmektedir. Örücü ve Özafşarlıoğlu (2013:344)’nun Türkçe 

uyarlamasını yaptığı ölçeğin, güvenilirliğini temsil eden Cronbach Alfa değeri 

0,904 olarak saptanmıştır. Katılımcıların yanıtlarının ortalaması işten ayrılma niyeti 

düzeyini gösterirken; ortalama puanın yüksek olması, daha fazla iş yerinden 

ayrılma niyetinin açıklayıcısıdır.  

Çalışanların iş yerinden ayrılma niyetini ölçmek amacıyla yapılan diğer bir 

çalışmada, Rosin ve Korabik (1995:1-16) tarafından düzenlenen “İşten Ayrılma 

Niyeti Ölçeği” beşli likert tipinde hazırlanmış ve tek boyut altında toplanan dört 

ifadeden oluşmaktadır. Tanrıöver (2005:87) ölçeği Türkçeye uyarlayarak 

güvenilirlik katsayısını 0,93 olarak saptamıştır. Bu ölçekte, üç ifadelik ölçeklerden 

farklı olarak “Eğer imkanım olsaydı işimden ayrılırdım.” şeklinde yeni bir ifade 

eklenmiştir. Ölçekte bulunan diğer ifadelere çok benzeşmesi ve katılımcıların 

yöneltilen ifadelerde sade ve net olma gayesiyle çalışmada bu ölçeğin kullanımı 

tercih edilmemiştir.  

Cammann vd. (1979) diğer bir çalışmada işgörenlerin iş yerinden ayrılma 

niyetlerini ölçmek için tek faktörde toplanan üç maddelik ölçek kullanmıştır. 

Ülkemizde, Gül vd. (2008:5) tarafından yapılan çalışmada, bu ölçeğin geçerliliği 

kanıtlanmış ve güvenilirlik katsayısının 0,72 değeri aldığı görülmüştür. Mobley vd. 

(1978:410) ‘nin kullanmış olduğu ölçeğe kıyasla bu ölçekte benzer ifadeler yer 

almaktadır. Ancak, “Gelecek yıl bu iş yerinden ayrılacağım.” şeklinde zaman 

ayrımı yapıldığından ve ülkemizde yapılan çalışma örnekleminde güvenirlik 

katsayısının daha az olması sebepleriyle çalışmada bu ölçek tercih edilmemiştir. 

Wayne vd. (1997) tarafından geliştirilmiş olan özgün ölçek tek boyut, 6 

maddeden oluşmaktadır. Türkçeye uyarlanması yapıldığında küçük varyans 

değerleri nedeniyle anket 3, bazı araştırmalarda ise 5 maddeye düşürülerek 

düzenlenmiştir. Özgün ölçek yedili likert tipinde iken Türkçe uyarlamaları ise beşli 

likert tipinde uygulanmıştır. Ankette ifade sayısı arttıkça Türkçe uyarlamalarda 

ölçekte karmaşık bir yapı oluşturmakta ve varyans değer azlığı sorunu meydana 

getirmektedir. 
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Bluedorn (1982) ve Rusbult vd. (1988) tarafından geliştirilmiş olan özgün 

ölçek tek boyut, 4 maddeden oluşmaktadır. Her iki ölçeğinde bazı çalışmalarda 3 

maddeye düşürülerek kullanıldığı saptanmıştır. Bluedorn (1982) tarafından 

geliştirilen ölçekte, tüm ölçeklerde temel alınan işletmeden ayrılma niyetini 

araştıran ifadelere zıt olarak “Uzunca bir süre bu işletmede çalışmayı hayal 

ediyorum.” şeklinde ifade kullanılmıştır. 

Çalışmada, Mobley vd. (1978:410)’nin kullanmış olduğu Örücü ve 

Özafşarlıoğlu (2013:344)’nun Türkçe uyarlamasını yaptığı ölçek kullanılmıştır. 

Kullanılan ölçek seçiminin nedenleri ve kullanılan ölçeğin araştırmaya olumlu 

yönleri aşağıda maddeler halinde değerlendirilirken, aynı zamanda diğer ölçeklerin 

araştırma açısından eksik ve olumsuz yönleri de vurgulanmıştır.  

• Keskin ve net ifadelerle işten ayrılma niyeti ölçümlenmek amaçlanmıştır, 

• Ölçekte ifade sayısı arttıkça ölçüm sonuçlarının farklı değişkenlerden 

etkilenerek iş memnuniyetsizliğine yönelik işten ayrılmanın ölçümlendiği 

düşünülmektedir.  Bu ölçekte, diğer araştırmacıların kullandığı ölçeklere 

kıyasla daha az olan üç ifadeyle keskin bir şekilde iş bırakma eğilimi 

ölçümlenmiştir. 

• Yabancı yazındaki beş veya daha fazla ifadeden oluşan ölçeklerin Türkçe 

uyarlaması yapılırken çoğunlukla varyans değeri azlığı nedeniyle bazı 

ifadelerin çıkarıldığı veya diğer ifadelerle uyarlanıp üç veya dört maddeye 

düşürüldüğü saptanmıştır.  

• Özgün ölçeğin güvenilirlik değeri oldukça yüksektir. 

• Araştırmacılar çalışmalarında bu ölçeği kullanırken, örneklemlerin kamu 

veya özel sektörde, eğitimden turizme, sağlıktan bankacılığa kadar geniş bir 

alanı kapsadığı görülmüştür. Ayrıca, Tablo 2.2’de gösterildiği gibi denizcilik 

sektöründe de bu ölçeğin kullanıldığı bir çalışmanın olması ölçek seçimini 

destekler niteliktedir. 

Yukarıda değerlendirilen maddeler sonucunda, gemi adamlarının iş yerinde 

yaşadığı yalnızlığın işten ayrılma niyetine etkisini tespit etmek amacıyla yapılan 

çalışmada Mobley vd. (1978:410)’nin kullanmış olduğu Örücü ve Özafşarlıoğlu 

(2013:344)’nun Türkçe uyarladığı ölçek çalışmaya en uygun olanıdır. 
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2.7. Gemi Adamlarının İşten Ayrılma Niyeti 

Eğilimler denizciliğin son yıllarda gelişmiş ülkelere nazaran daha az cazip bir 

meslek haline geldiğini göstermektedir. Son on yılda gelişmiş ülkelerdeki 

denizcilerin sayısında bir düşüş olduğu ve bu düşüşün işgücü birim maliyetlerini 

azalttığı saptanmıştır. Ayrıca, gelişmekte olan ülkelerden genç zabit ve tayfa sınıfı 

gemi adamlarına yönelik artan talepler olduğu belirlenmiştir (McLaughlin, 

2012:321-332). Yapılan çalışmalarda, denizcilerin işe alınması ve meslekte 

tutulmasında birtakım zorlukların olduğu belirtilmektedir. Öte yandan, denizcilerin 

sağlığı ve refahı son otuz yılda çeşitli faktörlerden önemli ölçüde etkilenmiştir. Bu 

faktörler, denizcilik endüstrisinin küreselleşmesi, gemideki işlerde artan otomasyon 

ve mekanizasyon, seyir tekniklerinde teknolojik iyileştirmelerle mürettebat 

sayısında azalma, kısa vadeli sözleşmelerin artmasıyla ticari filolardaki denizcilerin 

belirsizliği, çok kültürlü mürettebat ile oluşan uyum ve adalet sorunlarını 

kapsamaktadır (MacLachlan vd., 2012:1-6). Denizcilik, karadaki işlerle 

karşılaştırılamayan belirli zihinsel, psikososyal ve fiziksel stres faktörleri içerir. 

Denizcileri evden ve aileden ayrı tutan uzun süreler, sosyal izolasyon, uzun çalışma 

saatleri, kıyı izni eksikliği, yorgunluk, işle ilgili stresin yüksek seviyeleri, kazalar 

ve deniz afetleri, tehlikeli maddelere maruz kalma, bulaşıcı hastalıklar, 

kardiyovasküler hastalıklar için yetersiz tedavi seçenekleri ve korsan tehlikeleri gibi 

çok sayıda stres, risk ve zorluklar vardır (Allen vd., 2008:81-92; Oldenburg vd., 

2010:123-128; Carotenuto vd.,2012:188-194; Iversen, 2012:78-89; MacLachlan 

vd., 2012:1-6). Tüm bu etmenler bütün olarak değerlendirildiğinde gelişmiş 

ülkelerde denizcilik mesleğine eğilim sürekli azalmaktadır. 

Caesar vd. (2015:152-153) tarafından yapılan çalışmada, denizcileri 

mesleklerinden alıkoyan ve uzaklaştıran etmenler incelenmiş ve sekiz farklı faktör 

saptanmıştır. Faktörlerin denizcilik mesleğinden alıkoyma ağırlıkları 

belirlenmemiş olup aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

• Tüm gemi adamları için kariyer ilerleme fırsatlarının mevcut olmaması, 

• Stresli programlar nedeniyle iş yaşam dengesinin olmaması, 

• Çalışma koşulları nedeniyle sınırlı iş memnuniyeti, 

• Kısa vadeli iş sözleşmelerinin örgüt bağlılığını azaltması, 

• Çok kültürlü bir ekip nedeniyle iş arkadaşlarına daha az bağlılık, 
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• Politikaların denizcilerin aile bağlarına önem vermemesi, 

• Belirli uluslardan gemi adamlarına daha az maaş verilmesi, 

• Bağlı olunan ulusa göre gemi adamlarına uygulanan farklı adalet sistemi. 

Caesar vd. (2015:152-153) gemi adamlarının işten ayrılma niyetiyle ilgili 

yapmış olduğu çalışmasında iş yeri yalnızlığı konusuna direkt olarak değinmese 

bile çok uluslu ekipler arası iletişim, iş ve yaşam dengesi bozuklukları ve 

denizcilerin aile bağlarına verilen düşük önem maddelerinin temeli iletişim ve 

yalnızlık konusu ile ilgilidir. 

2.8. İş Yerinde Yalnızlık ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki 

Yapılan literatür araştırması sonucu çalışma ortamında oluşan yalnızlığın 

işten ayrılma niyetini ne yönde etkilediğini inceleyen az sayıda deneysel 

araştırmaya rastlanmıştır.  Bu çalışmalar ile sonuçları aşağıda özet halinde 

incelenmiştir. 

Demirbaş ve Haşit (2016:137)’in, akademisyenlerin iş yerinde yaşadığı 

yalnızlığın işten ayrılma niyeti ile ilişkisini araştırmak amacıyla 251 akademik 

personel üzerine anket yoluyla yaptıkları araştırmada akademisyenlerin çalışma 

ortamlarında yalnızlık düzeylerinin düşük olduğu neticesine ulaşılmıştır. Toplanan 

verilerin analizleri ışığında, iş yerinde yalnızlığın işten ayrılmayı olumlu doğrultuda 

orta derecede etkilediği sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte cinsiyet, medeni 

durum ve ücret memnuniyetinin akademisyenlerin iş yeri yalnızlığını etkilediği; 

ancak yaş, çalışma alanı, unvan, yöneticilik görevi ve ders yükünün 

akademisyenlerin iş yeri yalnızlığını etkilemediği sonucu saptanmıştır. 

Erdirençelebi ve Ertürk (2018:614), iş tatmini ve işten ayrılma niyetinin 

çalışma yeri yalnızlığıyla nasıl etkilendiğini saptamak gayesiyle Konya ilinde 182 

banka çalışanıyla bir çalışma yapmıştır. Çalışma sonucunda, iş yerinde yalnızlığın 

iş tatminini azalttığı ve işten ayrılma niyetini artırdığı saptanmıştır.  

Ertosun ve Erdil (2012:474), İstanbul’da çeşitli alanlarda görev alan 203 

çalışanın hissettikleri yalnızlığın, örgütsel bağlılıkları ve işten ayrılma niyetleri 

ilişkisini, çalışanların duygusal ve sosyal yalnızlık alt boyutları ile irdelemiştir. 

Araştırma sonucunda, duygusal yoksunluğun örgütsel bağlılık üzerinde etkili 
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olmadığı, ancak işten ayrılma niyeti kararlarını etkilediği saptanmıştır. Bununla 

birlikte, işten ayrılma niyeti gibi örgütsel anlamda araştırma yapılırken yalnızlık 

boyutları sosyal ve duygusal olarak ayrılmaması ve bir bütün olarak ele alınması 

gerektiğinin önemini vurgulamıştır.  

Aytaç (2015:1), Bursa ilinde 154 cezaevi personeli üzerinde çalışanların iş 

doyumunun işten ayrılma niyetine etkisini incelediğinde, yalnızlığın bu ilişki 

arasında anlamlı düzeyde aracılık rolü üstlendiğini saptamıştır. Bununla birlikte, 

yalnızlığın ayrılma niyetinin önemli bir habercisi olarak rol oynadığını ifade 

etmiştir. 

Kaymaz vd. (2014:50-51), iş yerinde yalnızlığın işten ayrılma niyeti üzerine 

etkilerini saptamak için yapmış oldukları araştırmada; iş yerinde yalnızlığın 

örgütsel bağlılığı ve sosyal arkadaşlığı azalttığı, çalışanların memnuniyet seviyesini 

azaltarak verimini düşürdüğü, bununla birlikte işten ayrılma niyetini etkilediğini 

belirtmiştir. Stres, zayıf örgütsel bağlılık ve sosyal ilişkilerde problemler gibi 

olumsuz etkileri olan yalnızlığın örgütten ayrılma arzusunu tetiklediği ifade 

edilmiştir.  

Soybalı ve Pelit (2018:225), Afyonkarahisar ilinde 667 otel çalışanı üzerinde 

örgütsel dışlanma ile iş yerinden ayrılma niyeti ilişkisini incelediğinde, örgütsel 

dışlanmanın işten ayrılmayı olumlu doğrultuda yüksek derecede etkilediğini 

saptamıştır. Bu çalışma doğrudan iş yeri yalnızlığı içerisinde bulunmamasına karşın 

örgütsel dışlanma yaşayan çalışanların yalnızlık duygusunun yüksek olma olasılığı 

muhtemeldir (Ramsey ve Jones, 2015:24-34). 

Gözükara vd. (2017:19), 440 havacılık şirket çalışanları üzerinde iş 

yabancılaşması ve yalnızlığın işten ayrılma niyeti ile ilişkisini araştırdıklarında, 

yalnızlığın işten ayrılma niyetini etkilediğini, bununla birlikte bu ilişki arasında iş 

yabancılaşmasının aracılık rolü üstlendiğini saptamıştır. 

Nielsen vd. (2013:80)’nin Norveç denizcilik taşımacılık şirketine ait 541 

gemi adamı üzerinde yaptıkları çalışmada, fiziksel ve psikososyal iş faktörlerinin 

denizcilik sektöründe iş tatmini ve bırakma niyetleri ile ilişkisi irdelenmiştir. 

Bulgular, fiziksel ve psikososyal iş faktörlerinin hem ayrılma istekleriyle hem de iş 

tatminiyle birlikte güvenlik algısı, iş talebi ve en tutarlı faktör olarak takım 
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uyumluluğuyla önemli bir ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Psikososyal 

faktörler içerisinde yer alan aile ve arkadaşlardan izolasyonun gemi adamlarının 

işten ayrılma niyeti üzerine etkisi bu araştırmada ayrı olarak ele alınmamış, ancak 

tüm faktörler ile bütün halinde değerlendirilmiştir. 

Papachristou vd. (2015:159)’nin 500’den fazla gemi adamıyla yaptıkları 

araştırmada, gemilerdeki iletişim olanaklarının kullanılabilirliği ve erişimin 

denizcilerin meslekte kalmasına katkıda bulunan önemli bir faktör olduğu 

saptanmıştır. Sonuçların analizi, gemi adamlarının aileden ayrı kalmayı ve 

denizdeyken aile ve arkadaşlarla yetersiz iletişim kurmasını denizcilikte meslekte 

kalmayı engelleyen önemli etmenler olarak algıladıklarını göstermiştir. Gemi 

adamları mesleğe katılma tercihlerinden memnun gözükse de mesleği terk 

etmelerine sebep olacak faktörler sorulduğunda, aile ve arkadaşlarla yetersiz 

iletişimin en önemli olduğu düşüncesindedirler. Bu, denizcilik mesleğinden 

alıkonma oranını arttırmada iletişimin oynadığı rolün açık bir kanıtıdır. Çalışma 

değerlendirildiğinde, gemi adamlarının iş yeri yalnızlığı kavram olarak incelenmese 

dahi gemi adamının aile ve arkadaşlardan izole olduğu ve iletişim yetersizliği 

çektikleri vurgulanmıştır.  

Thomas vd. (2003:59)’nin, İngiltere, Çin ve Hindistan uluslu denizci ve 

ailelerinden oluşan toplam 35 kişiyle görüşme tekniğiyle yaptıkları çalışmada, 

farklı hizmet koşullarının ve şirkete sağlanan desteklerin çeşitliliğinin etkilerine 

özellikle dikkat ederek, denizciliğin aile hayatı üzerindeki etkisi irdelenmiştir. Eş 

ve aileden ayrılmanın, denizciler için en önemli stres nedenlerinden biri olduğu ve 

aileden ayrılmanın, planlı deniz hizmetini azaltma kararını etkileyen en önemli stres 

faktörlerinden biri olduğu bulunmuştur. Çalışmada çoğu denizci, evden ve 

sevdiklerinden ayrılmasından dolayı yaşadıkları zorluklar nedeniyle eşlerinden ve 

ailelerinden gelen baskı ile denizden ayrılan meslektaşları olduğunu belirtmiştir. 

2.9. İş Yerinde Yalnızlık ve İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkiyi Açıklayan 

Teoriler 

İnsanı insan yapan unsurların temeli duygu ve iletişime dayanmaktadır. Akıl 

ile insan, muhasebe ve muhakeme yeteneği kazanırken saygı, empati, vicdan gibi 

duygularla bu yeteneklerine yön verir. Bunların sonucunda, saygı duyma ve diğer 

bireyleri anlayarak iletişim kurma insan unsurunu oluşturan temel taşlar 
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arasındadır. Sosyal varlık gereği çevresiyle temas halinde olan insanın bu iletişim 

ve etkileşimi, günlük hayatta, aile içerisinde, çalışma ortamında ve insanın girmiş 

olduğu tüm ortamlarda varlığını sürdürür. Uysal vd. (1998:146), toplumsal varlık 

olan insanın neslini devam ettirmek amacıyla diğer bireylerle etkileşim ve iletişim 

halinde olduğunu belirtmiştir. Diğer bireyleri anlayarak iletişime geçme, insan olma 

unsurları içerisinde yer almakta ve yoksunluğunda yalnızlık sorunları baş 

göstermektedir. Wright (2005:42-44), çalışma ortamlarında etkileşim ve iletişimin 

yoğun olmasına rağmen insanların iş yerinde yalnızlık duygusu çektiklerini ifade 

etmiştir. Bunun nedenini, insanın çalışma ortamında katıldığı sosyal ağlardan 

doyum alamaması şeklinde açıklamıştır. Başka bir ifadeyle, bireyin etrafında birçok 

çalışma arkadaşı olsa dahi onlardan duygusal yakınlık göremediği ve güven verici 

bir ilişki eksikliği yaşadığı belirtilmektedir. Duygusal yakınlık boyutu ile güven 

verici ilişkiler kurma sadece insana özgü olan bir davranıştır. Buradan hareketle, iş 

yeri yalnızlığı kavramı ile insan unsurunun içe içe olduğu görülebilmektedir. 

Çalışanların yönetimi ve örgütlerde davranışların anlaşılması için geliştirilen 

teorilerde, 1930’lu yıllara gelene kadar örgüt içerisinde insan davranışlarına 

ehemmiyet verilmemiş, sadece çalışanın emeğinden yararlanılmıştır. Oysaki örgüt, 

çalışanların duygu, düşünce, değerleri ve inançlarıyla birlikte oluşmaktadır 

(Baransel, 1993:235). Üretim yapılan küçük ve dağınık işletmeler, teknolojinin 

gelişmesiyle büyük üretim merkezleri ve fabrikalara dönüşerek yönetim biliminde 

de yeni yaklaşımların oluşmasına neden olmuştur (Koçel, 2014:52). İnsan unsuru 

dışında örgütsel faktörler üzerine yoğunlaşan Klasik kuram anlayışı, örgüt 

içerisinde çalışan sayısının artmasıyla etkisini yitirmiş, işletmelerde insan unsuruna 

daha yakından bakan Neo-Klasik yönetim teorisinin oluşmasına neden olmuştur. 

Bu teoride, organizasyonu oluşturan yapıda teknik ve maddi unsurların yanında 

insanın da olduğu ileri sürülür. Ayrıca, insan davranışları ve ilişkileri üzerine 

durulduğunda örgüt verimliliğinin artacağı savunulmaktadır (Sisk, 1997:29-30). 

Neo-Klasik yönetim yaklaşımında, örgüt içerisinde çalışan yeteneklerinden 

en yüksek düzeyde fayda sağlamak amacıyla insan unsuruna ehemmiyet verilmiştir. 

Örgüt yapısı ile çalışan davranışları ilişkisi incelenmiştir. Örgütü oluşturan 

insanların bir araya gelerek meydana getirdiği sosyal grupların örgüt üzerindeki 

etkileri irdelenmiştir. Örgüt verimliliğini artırmak amacıyla çalışanı tatmin etme 

üzerine durulmuştur. Bununla birlikte, iletişim, motivasyon, anlaşmazlık ve 
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çatışmalar, kişiler arası ilişkiler, tatmin-verimlilik ilişkisi ve çalışan davranışları 

üzerine etkileri konularına odaklanılmıştır (Shockley-Zalabak, 2006:97; Koçel, 

2011: 234-235). Son olarak bu yaklaşım savunucuları, çalışanın ihtiyaç ve 

isteklerini ön planda tutarak onların duygu, değer ve tutumlarına önem vermişlerdir 

(Rao ve Pande, 2010:27) 

İnsan ilişkileri yaklaşımı olarak da ifade edilen Neo-Klasik yönetim teorisi 

çerçevesinde, örgüt içerisinde kişilerarası ve sosyal ilişkiler ele alınarak çalışan 

davranışları üzerine çeşitli araştırmalar yapılmış ve modeller geliştirilmiştir. Bu 

teorinin temelleri Hawthorne araştırmalarıyla atılmıştır. Ayrıca, Abraham 

Maslow’un “İhtiyaçlar Hiyerarşisi”, Douglos McGregor’ın “X-Y Teorisi”, Chris 

Argyris’in “Olgun ve Olgun Olmayan Kişi Modeli” ve Rensis Likert’in “Sistem 1-

Sistem 4 Modeli” bu yaklaşımın yapı taşlarını oluşturmuşlardır (Sarker ve Khan, 

2013:1-4).  

2.9.1. Hawthorne Araştırmaları 

Neo-klasik yönetim teorisinin ele alındığı, Elton Mayo ve arkadaşlarının 

öncülük ettiği Hawthorne araştırmaları, yönetim alanında insan ilişkileri üzerine 

durulan temel çalışmadır. Mayo ve çalışma arkadaşları, Hawthorne isimli tekstil 

fabrikasında çalışanların fiziksel ortamlarında birtakım iyileştirmeler yaparak 

verimlilik üzerine çalışma yapmış, ancak istenilen sonucu alamamıştır. Daha sonra 

yapmış oldukları araştırmada, diğerlerine oranla işgücü devir hızı çok yüksek olan 

bölüm çalışanları üzerine eğilmişlerdir. Bu bölümde çalışan personel, öğlen tatili 

hariç olmak üzere öğleden önce 5 ve öğleden sonra 5 olmak üzere toplamda 10 saat 

aralıksız çalışmaktan oluşan ayak ağrılarından şikayette bulunmuşlardır. Ayrıca, bu 

durum daha sonra depresyona dönüşerek iş gücü devir hızını etkilediği 

gözlenmiştir. Mayo ve arkadaşları bu durumu çözmek için personelin çalışma 

saatlerinde gün içerisinde düzenli aralıklarla 10 dakikalık toplamda 4 kez mola 

uygulamış ve çalışanlar bir önceki aya oranla %85 daha etkin çalıştığı saptanmıştır 

(Sisk, 1997:31-32). Bu araştırmayla, çalışanların kişisel sorunlarının ve sosyal 

ihtiyaçlarının onların performanslarını önemli ölçüde etkilediği saptanmıştır 

(Pringle vd., 1988:37). 
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Hawthorne araştırmaları daha sonraları farklı deneylerle 10 yıl devam 

etmiştir. Bu araştırmalar sonucunda, çalışanların örgütten yararlandığı maddi 

imkanlar kadar birlikte çalıştığı grubun arkadaşları tarafından kabul ve takdir 

edilmeye de önem gösterdikleri saptanmıştır (Sisk, 1997:33-34).  Ayrıca, örgütlerin 

yalnızca makine ve teçhizatla oluşan bir yapı değil, insan ve grup ilişkileri önemli 

olan sosyal bir sistem olduğu gözlenmiştir (Koontz ve O’Donnel,1976:45). Örgüt 

içerisinde var olan ilişkilerin, personelin motive edilmesinin verimlilik üzerine 

etkili olduğu saptanmıştır (Fişek, 1979: 40).  

2.9.2. Maslow İhtiyaçlar Hiyerarşisi 

Maslow, insanın yaşamı gereği bazı ihtiyaçlara gereksinim duyduklarını ve 

bu ihtiyaçların insan davranışlarını etkilediğini ileri sürmüştür. Maslow, insan 

ihtiyaçlarını aşağıdan yukarıya fiziksel ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, ait olma ve 

sevgi, değer ihtiyacı ve kendini gerçekleştirme olarak beş ayrı basamakla 

sıralamıştır. İnsanların üst basamakta bulunan ihtiyacını karşılamak için önce alt 

basamakta bulunan ihtiyaçlarını yeterli düzeyde karşılaması gerektiğini ileri 

sürmüştür (Kula ve Çakar, 2015:194).  

• Fiziksel ihtiyaçlar: Beslenme, giyinme, ısınma, barınma, gibi yaşamak için 

gereken temel ihtiyaçlar 

• Güvenlik ihtiyacı: Yaşamak için güvenli bir çevreye sahip olma ve korunma 

ihtiyacı, 

• Ait olma ve sevgi ihtiyacı: Sevme ve sevilme arzusu, grup üyeliği, başkaları 

tarafından kabul görme ihtiyaçları, 

• Değer ihtiyacı: Başkaları tarafından tanınma ve saygı görme ihtiyacı, 

• Kendini gerçekleştirme ihtiyacı: Yeteneklerini arttırma, geliştirme ve şimdiye 

kadar yapamadıklarını gerçekleştirme ihtiyacı. 

Örgütsel olarak yönetimde, ihtiyaçlar hiyerarşisi bir motivasyon aracı olarak 

kullanabilir. İnsanların sahip olduğu ihtiyaçlarını koruma, sahip olmadığı 

ihtiyaçlarına ulaşma arzusu davranışlarından yola çıkılarak yöneticiler bu yaklaşım 

üzerine eğilmişlerdir. Yöneticiler, bu yaklaşım ile çalışanların ihtiyaçlarının ne 

yönde olduğunu belirleyebilirse onların davranışlarını yönlendirebilir ve motive 

olmalarını sağlayabilirler (Koçel, 2010). 
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Ancak, bu teoride herkesin ihtiyaçlarının aynı sırayı izlemeyebileceği ve 

herkesin ihtiyaç tatmin düzeyinin farklı olabileceği yönünde eleştiriler yapılmıştır 

(Kaur, 2013:1063; Ekinci, 2019:28). 

Kabadayı (1990:7) tarafından yapılan çalışmada, Maslow hiyerarşisi ele 

alınarak ilkokul ve rehber öğretmenlerin gereksinim karşılanma yetersizlikleri 

değerlendirilmiştir. Maslow kuramına göre en güçlü gereksinimler alt basamakta 

yer aldığından bunlar doyurularak üst basamağa geçilmektedir. Bu nedenle 

çalışmada hiyerarşinin alt basamaklarındaki alanlarda gereksinim düzeylerini daha 

az çıkması beklenmektedir. Yapılan çalışmada, 1982 yılı İzmir’de bulunan 420 

ilkokul öğretmeni ve 1989 yılı Türkiye genelinde 303 rehber öğretmeni üzerinde 

doyumsuzluk dereceleri araştırılmıştır. İlkokul öğretmenlerin doyumsuzluk 

dereceleri en yüksekten en düşüğe doğru sırasıyla otonomi, güvenlik, kendini 

gerçekleştirme, saygı ve sosyal alanlarda olduğu saptanmıştır. Rehber öğretmenleri 

üzerine yapılan çalışmada ise doyumsuzluk dereceleri en yüksekten en düşüğe 

doğru sırasıyla kendini gerçekleştirme, güvenlik, saygı, otonomi ve sosyal alanlarda 

olduğu saptanmıştır. Güvenlik hariç tutulursa çalışmada ilkokul ve rehber 

öğretmenleri için ihtiyaç karşılama gereksinimleri Maslow kuramını desteklediği 

söylenebilir. Çalışmada güvenlik gereksinimin yüksek çıkması ise düzen ve yasaya 

olan güvenle ilişkili tutarsız istihdam politikalarına dayandırılmıştır. 

2.9.3. Douglas Mc Gregor X-Y Teorisi 

Mc Gregor, geliştirdiği teorisinde, X ve Y tipi yönetiminde çalışan ve yönetici 

davranışlarını gruplara ayırmıştır. 

Tablo 2.3: Mc Gregor X-Y Teorisi 

X Tipi Yönetim 

İnsanlar tembel ve çalışmaktan kaçınırlar. 

İnsanlar sorumluluktan kaçar. 

İnsanları çalıştırmak için zorlamak be kontrol 

etmek gerekir. 

İnsanlar yenilik ve değişimlere karşıdırlar. 

İnsanların kendi amaçları örgüt amaçlarının 

önündedir. 

 

 

X Tipi Yönetici 

Klasik yönetim teorisini benimser. 

Otoriterdir. 

İnsanı örgüt için sürekli çalışan maddi unsur 

olarak görür. 
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Y Tipi Yönetim 

İnsanlar gerekli koşullar sağlandığında 

çalışmaktan zevk alır. 

İnsanlar kendilerini kontrol edebilir. 

İnsanlar yaratıcıdır, bunun için kendilerine 

fırsat verilmelidir. 

Örgüt amaçlarına katılım insanlara 

benimsetilerek sağlanır. 

Y Tipi Yönetici 

Neo-Klasik Yönetim teorisini benimser. 

Katılımcı ve demokrattır. 

Astları geliştirir ve motive eder. 

Çalışanın bireysel amaçlarını değerlendirerek 

örgüt amaçlarını hedefler. 

Çalışan-örgüt dengesini sağlar. 

Kaynak: Douglas Mc Gregor (1957); “The Human Side of Enterprise”, Management Review, Cilt 

46, Sayı 11, s.166-167. 

Douglas Mc Gregor’ın X teorisinde çalışanların tembel olduğu ve onları 

çalıştırmak için kontrol etmek ve zorlamak gerektiği ileri sürülmüştür. Y teorisinde 

ise, çalışanlar için gerekli ortam oluşturulduğunda çalışmaktan zevk alacağı 

açıklanmaktadır (Mc Gregor, 1957:166). Ayrıca, klasik yönetim teorisini 

benimseyen X tipi yöneticilerin tek yönlü ve hoşgörüsüz şekilde iletişimle sürekli 

talimat veren kişiliğe sahip oldukları ifade edilmiştir (Özer, 2013:404). Y 

yönetimini benimseyen yöneticilerin ise çalışanları sıkmadan ve motive ederek 

geliştirmeyi hedeflediği belirtilmiştir (Çetin ve Mutlu, 2010:69). 

Mc Gregor, insan ilişkileri üzerine odaklanan Y teorisinin uygulandığı 

yönetimlerde çalışanların motive olarak daha istekli ve verimli çalışacaklarını ileri 

sürmüştür (Eren, 2011:42).  

Tekin vd. (2016:89) tarafından “Konaklama işletmesi çalışanlarının Mc 

Gregor’un X ve Y teorilerine yönelik tutumları üzerine bir araştırma”da çalışan ve 

yöneticilerin bulunduğu 139 otel personeline anket yapılmıştır. Anket sonuçlarında 

verilen aritmetik ortalama değerlerinin Y teorisi (3,93) yönetim biçiminin, X 

teorisine (3,63) göre daha çok çıkmasına karşın aralarındaki fark oldukça yakındır. 

Bu nedenle örgütün tam olarak Y teorisini benimsediği söylenememektedir. 

Esen ve Saraman (2019:268)’ın Bartın Üniversitesi’nde çalışan 188 idari 

personel üzerinde yapmış olduğu araştırmasında Mc Gregor’un X ve Y teorisi 

algıları belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda, örgütte X yönetim teorisinin 

uygulandığı saptanmıştır. Ayrıca, örgütte verimlilik ve etkinliğin artırılmasını 

amaçlayan Y yönetim teorisinin benimsenmesi gerektiği vurgulanmıştır. 
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2.9.4. Chris Argyris Olgun ve Olgun Olmayan Kişi Modeli 

Argyris’e göre insanlar zaman içinde kendini geliştirir ve olgun insan 

özelliklerini kazanmaya başlarlar. Argyris olgun ve olgun olmayan insanın 

özelliklerini Tablo 2.4’deki gibi ayırmıştır (Argyris,1957:20-22). 

Tablo 2.4: Argyris Olgun-Olgun Olmayan Kişi Özellikleri  

Olgun Olmayan  Olgun Olan  

Pasif 

Bağımlı 

Sınırlı davranış gösterme 

Yüzeysel ilgi 

Kısa dönemli bakış açısı 

Astlık durumu 

Kendi duyarlılığından yoksunluk 

Aktif 

Bağımsız 

Değişir davranış gösterebilme 

Derin ilgi 

Uzun dönemli bakış açısı 

Üstlük durumu 

Kendine duyarlı olma 

Kaynak: Chris Argyris (1957); Personality and organization: The Conflict Between System and the 

Individual, Harper & Row Publishers, New York, s. 20-22. 

Argyris modelinde olgun kişinin olgun olmayan kişiye göre aktif ve uzun 

vadeli bakış açısına sahip olduğu, konulara derin ilgiler gösterdiği ve kendine 

duyarlı olduğu açıklanmaktadır (Çetin ve Mutlu, 2010:69)  

Klasik yönetim yaklaşımının olgunlaşmaya engel oluşturması nedeniyle 

çalışanlar potansiyelini açığa çıkaramamakta ve kendini geliştirememektedir (Çetin 

ve Mutlu, 2010:69). Buradan hareketle, kişinin sorumluluk alanı artırılırsa kişinin 

olgunlaşacağı, kendisi ve örgüt için daha yararlı olabileceği ileri sürülmüştür 

(Argyris, 1957:66). 

Göksoy ve Sağır (2017:3088) tarafından yapılan çalışmada Agyris’in 

olgunluk modeli ele alınarak öğretmenlerin mesleki olgunluğu değerlendirilmiştir. 

Düzce ilinde ilk, orta öğretim ve lise olmak üzere en az 5 yıl tecrübeye sahip 12 

okul müdürü üzerinde çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışma sonrası öğretmenlerin 

mesleki olarak pasif, duyarsız ve sınırlı davranışlar gösterdikleri belirlenmiştir. 

Ayrıca, kısa vadeli bakış açısıyla mesleki yükselme beklentilerine sahip olmadıkları 

gözlenmiştir. Buradan hareketle, öğretmenlerin olgun olmayan kişi modeline sahip 

görüşler belirttiği, bu nedenle öğretmenlerin beklenen iş başarı seviyelerini 

yakalayamayacağı belirtilmiştir. 
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Öztürk (2016:36), tarafından yapılan çalışmada Agyris’in olgunluk modeli 

ele alınarak Türkiye’de 2016 yılında olağanüstü hal ile emniyet teşkilatında 

görevden alınmalar değerlendirilmiştir.  Çalışma sonucunda, terör suçu olarak 

nitelendirilerek görevden alınan personelin teşkilatta büyük bir boşluk oluşturduğu 

ifade edilmiştir. Ayrıca, teşkilatta oluşan personel boşluğunun kariyer fırsatları 

oluşturduğu saptanmıştır. Geriye kalan personelin olgun kişi modeliyle hareket 

ederek uzun dönemli bakış açısıyla görevlerini özveriyle yerine getirdikleri ve 

oluşan kariyer fırsatlarını değerlendirdikleri belirtilmiştir. 

2.9.5. Likert Sistem 1-Sistem 4 Modeli 

Likert, örgütlerde insan ve sermaye kaynakları yönetimi üzerine eğilerek 

oluşacak kayıplarda insan kaynaklarının yerine getirilmesinin sermaye 

kaynaklarının yerine getirilmesinden daha yavaş ve zor olduğunu ifade etmiştir. 

Likert’in “Sistem 1-Sistem 4 Modeli”nde örgütlerin yönetim modeli birden dörde 

sırasıyla istismarcı otokratik, yardımsever otokratik, katılımcı ve demokratik olarak 

Tablo 2.5’te açıklanmaktadır. (Eren, 2011: 45-47). 

 Tablo 2.5: Likert Sistem 1-Sistem 4 Modeli 

İstismarcı Otokratik 

Ast-üst ilişkisinde güvensizlik mevcut olup ilişki yukarıdan aşağıya tek yönlüdür. 

Tehdit, korku ve ceza yöntemiyle astlar çalıştırılırken ödüllendirme sistemi yoktur. 

Astlar kararlara katılamaz ve kararlar üst yönetimle alınır. 

Verimliliği en üst düzeyde ister. 

Yardımsever Otokratik 

Astların görüşleri nadir alınır. 

Kararlar üst yönetim tarafından alınırken bazı kararlar sınırlıda olsa orta ve alt kademeye 

devredilir. 

Astları güdüleme aracı olarak ceza-ödül sistemi kullanılmaktadır. 

Katılımcı Sistem 

Astlara belirli ölçülerde güvenilir. 

İşleri yürütme ve kontrol sürecinde astlara sorumluluk verilir. 

Astların görüşleri alınır, ancak önemli kararlar üst yönetimde alınır. 

Başarılı olan astlar ödüllendirilir, ceza yöntemi nadir kullanılır. 
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Demokratik Sistem 

Astlara tam olarak güvenilir. 

Çalıştırmayı özendirme ve ödül sistemi mevcuttur. 

Dikey ve yatay iletişim mevcuttur. 

Astlara geniş sorumluluk verilir. 

Astların görüşleri alınarak kararlar astlarla birlikte verilir. 

Kaynak: Fred Luthans (1981); Organizational Behavior, 2.Ed., Mc.Graw Hill, s.414-418. 

Yönetim şekli dördüncü modele ne kadar yakın olursa örgüt verimliliğinin o 

denli artacağı ve çalışanların memnun olacakları savunulur. Ancak, bu teoriye 

yönetim şeklinin yukarıdaki gibi kesin olarak gruplara ayrılamayacağı yönünde 

eleştiriler de bulunmaktadır. Günümüzde genellikler örgütlerin sistem 2 ve sistem 

3 grubuna dahil olduğu görülmektedir (Tiftik, 1985:138). 

Bakan ve Bulut (2004:174), Kahramanmaraş il ve ilçelerinde yapmış olduğu 

çalışmasında Likert’in sistem 1- sistem 4 modeli ele alınarak yöneticilerin liderlik 

yaklaşımları belirlenmeye çalışılmıştır. 118 yönetici üzerinde anket sorularıyla elde 

edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonucunda yöneticilerin tam anlamıyla bir 

yönetim sistemi grubuna dahil olmadığı, aynı yöneticilerin bazı faaliyetlerde 

katılımcı bazı faaliyetlerde ise istismarcı otokratik yönetim sistemini benimsediği 

saptanmıştır. 

Deniz ve Erdener (2016:29)’in Neo-Klasik yönetim kapsamıyla ele aldığı 

çalışmada “Öğretmenlerin İş Motivasyonlarını Etkileyen Etmenler” araştırılırken 

büyük ölçüde insan unsuru üzerine durulmuştur. Öğretmenlerin motivasyonlarını 

yüksek seviyede tutmanın eğitimde kaliteyi büyük ölçüde artıracağı belirtilmiştir. 

Bu nedenle motivasyonları düşüren faktörler için gerekli önlemlerin alınması 

gerektiği ifade edilmiştir. Yöneticilerin öğretmenlere daha adil davranması 

gerektiği ve çeşitli sosyal etkinliklerin yapılması gerektiği önerileri vurgulanmıştır. 

2.10. Çalışmanın Kuramsal Çerçevesi 

Bu çalışmada, gemi adamlarının iş yerinde yaşadıkları yalnızlık duyguları 

incelenirken örgüt içerisindeki insan unsurunu, çalışanların birbirleri arasında 

oluşturdukları ilişkileri ve çalışanların örgütle olan ilişkisini anlamak gereklidir. 

Gemi adamlarının kişiler arası ilişkilerde yaşadıkları sorunlar ve örgüt kaynaklı 

yaşadıkları sosyal ihtiyaç yoksunlukları iş yerinde yalnızlık duygusu çekmelerine 
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sebebiyet verebilir. Denizcilik mesleği iş sözleşmesi gereği 4-6 ay süreli değişken 

ve aile bireylerinden uzun süreli ayrılık gerektiren zor şartlar altında yapılmaktadır. 

Gemi içerisinde aileyle iletişim sağlayan internet gibi araçların eksikliği göz önüne 

alındığında bu zorlu ve stresli şartlar iş-yaşam dengesini bozmakta, duygusal 

yoksunluk ve psikolojik sorun oranlarında artışa neden olabilmektedir. Bu nokta 

insan ilişkileri yaklaşımıyla ele alındığında, çalışanların ihtiyaçlarının ne yönde 

olduğu belirlendiğinde gemi adamlarının davranışları yönlendirilebilir ve motive 

olmaları sağlanabilir. Gemi adamlarının çalışma ortamlarında aileyle iletişim 

eksikliği çektiği ve çok uzun süre olan iş sözleşmelerinden şikayetçi oldukları 

belirtilmiştir. Örgüt yöneticilerinin bu noktalarda oluşan motivasyon eksikliklerini 

ve işten ayrılmaları Neo-Klasik yaklaşım benimseyerek çözmesi mantıklıdır. 

Ayrıca, gemi organizasyonu içerisinde yer alan hiyerarşik yapı kişiler arası ilişkileri 

sınırlamakta, yalnızlık duygusunu oluşturan sosyal desteği zayıflatmaktadır. Gemi 

içerisindeki bu hiyerarşik yapı Likert’in “Sistem 1- Sistem 4 Modeli” ile 

incelendiğinde organizasyonun daha çok yardımsever otokratik ve katılımcı 

sistemle benzeştiği düşünülmektedir.  Çalışan motivasyonunu ve örgüt verimliliğini 

artırmak için yönetim şeklinin demokratik sisteme yakın olması gerektiği örgüt 

yöneticileri için dikkat etmeleri gereken noktalardandır. Bununla birlikte, gemi 

adamları her iş başı yaptıklarında 4 veya 6 aylık olarak sözleşmelerini 

yenilemektedir. Gemi adamlarının her seferinde sözleşmelerini yenilemeleri ve her 

sözleşmede farklı çalışma arkadaşlarıyla görev alması örgüte olan bağlarını 

zayıflatmakta, kendilerini örgütün parçası ve bir gruba ait olarak görememektedir. 

Ayrıca, gemi adamlarının gelecek kariyer fırsat endişeleri de olasıdır. Gemi 

adamlarının yalnızlıkla bağdaşan çalışma koşulları zorlukları tümüyle 

değerlendirildiğinde, Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde ele aldığı ait olma ve 

sevgi ihtiyacı duydukları düşünülmektedir. Arkadaşlık ve aile ilişkilerinin ön 

planda olduğu ait olma ve sevgi ihtiyacı gemi adamlarının iş yerinde yaşadıkları 

yalnızlık sorunuyla yakından bağlantılıdır. Örgütlerin yönetiminde Neo-Klasik 

yaklaşımdan hareketle, gemi adamlarının iş yerinde yaşadıkları yalnızlık sorunu ele 

alındığında yöneticiler gemi adamları ihtiyaçlarını belirleyerek motivasyonlarını 

artırabilir ve işten ayrılmaların önüne geçilebilir.  

 



 

3. İŞ YERİNDE YALNIZLIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİNE 

ETKİSİ: GEMİ ADAMLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA 

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın amacı ve katkısına, kapsamına, 

hipotezlerine, araştırma modeline, çalışmanın ana kütlesi ve örneklemine, veri 

toplama yöntemine, analiz yöntemine, çalışmada kullanılan ölçeklere, faktör ve 

güvenilirlik analizine, son olarak ise bulgulara yer verilmiştir.  

3.1. Çalışmanın Amacı ve Katkısı 

Bu araştırmanın problemi, iş yerinde yalnızlık algısının gemi adamlarını ne 

düzeyde etkilediğini ve gemi adamlarının maruz kaldığı iş yeri yalnızlığının işten 

ayrılma niyeti üzerine ilişkisini açıklamaktır. 

Bu çalışmayla, uluslararası deniz yolu taşımacılığında faaliyet gösteren Türk 

gemi adamlarının iş yerinde yaşamış oldukları yalnızlık ile işten ayrılma niyetleri 

ilişkisi belirlenmeye çalışılmaktadır. Ayrıca, gemi adamlarının iş yerinde 

yaşadıkları yalnızlık seviyeleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Buradan hareketle, 

çalışmanın amacı gemi adamlarının iş yerinde yaşadıkları yalnızlığın işten ayrılma 

niyeti üzerine etkisini tespit etmektir. 

Denizcilik stres faktörleri ve zorlu çalışma şartları nedeniyle gemi adamlarını 

meslekten alıkoyan etmenlerin araştırıldığı çalışmalara rastlanmaktadır. Yapılan 

araştırmalarda, genellikle iş yaşam dengesi bozukluğu kapsamıyla 

değerlendirilmeler yapılmakta ve denizcilerin aile ve sosyal hayattan kopuk olduğu 

üzerine durulmaktadır. Buna karşın, çalışmada gemi adamlarının iş yerinde yaşamış 

oldukları yalnızlık kavramına odaklanılmıştır. Ayrıca, gemi adamlarının iş yerinde 

yaşadıkları yalnızlığın işten ayrılma niyeti üzerine etkisi alanında çalışma 

yapılmamış olduğundan araştırma sonuçlarının literatüre katkıda bulunması 

açısından önemlidir. 

3.2. Çalışmanın Kapsamı 

İş yerinde yaşanılan yalnızlığın işten ayrılma niyeti üzerine etkisinin 

araştırıldığı çalışmalar incelendiğinde akademisyenler, havacılık şirket çalışanları 

ve çeşitli alanlarda görev yapan işgörenler üzerinde gerçekleştirilen çalışmalara 

rastlanılmıştır.  
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Zorlu çalışma şartlarıyla oluşan stres, gemideki hiyerarşik zincirde oluşan 

iletişim problemleri, çok uluslu ekipte yaşanan iletişim sorunları, gemide fiziksel 

ve psikososyal ihtiyaçlardan yoksun kalma, ev ve aileden uzun süreli ayrılmanın 

oluşturduğu stres ile sınırlı sayıda ve sürekli değişen çalışma arkadaşlarından alınan 

düşük sosyal destek düzeyi gibi nedenler denizcilik mesleğinde gemi adamları 

üzerinde iş yerinde yalnızlık oluşturması muhtemeldir. Bu çalışmada, gemi 

adamları üzerine analiz yapılarak denizcilerin iş yaşamında yaşadıkları duygusal 

yoksunluk ve sosyal arkadaşlık eksikliği faktörlerine odaklanılmıştır. Başka bir 

ifadeyle, gemi ortamında yalnızlığa etki eden çevresel faktörlere ve iletişim 

kaynaklı etmenler üzerine durulmuştur. Sonrasında, gemi ortamında yaşanılan 

yalnızlığın işten ayrılma niyeti üzerine etki edip etmediği ele alınmıştır. 

3.3. Çalışmanın Hipotezleri 

Bu araştırmayla, belirlenen amaç çerçevesinde gemi adamlarının maruz 

kaldığı iş yeri yalnızlığının işten ayrılma niyeti üzerine etki edip etmediği 

cevaplanmak istenmektedir. Ek olarak, iş yeri yalnızlığı alt boyutları olan duygusal 

yalnızlık ve sosyal arkadaşlığın işten ayrılma niyeti üzerine etkisi ayrı ayrı 

saptanmak istenmiştir. 

Ertosun ve Erdil (2012:471)’in İstanbul’da çeşitli alanlarda görev alan 

çalışanlar üzerine yapmış olduğu çalışmada yalnızlığın duygusal bağlılık üzerinde 

olumsuz etkisinin varlığı sınanmıştır. Sınanan diğer bir hipotezde yalnızlığın 

ayrılma niyeti üzerinde olumlu etkisi araştırılmıştır.  

Demirbaş ve Haşit (2016:143)’in akademisyenler üzerine yapmış olduğu 

çalışmada hipotez çalışma yeri yalnızlığının işten ayrılma niyetini olumlu yönde 

etkilediği düşünülerek sınanmıştır. 

Kaymaz vd. (2014:45)’in yapmış olduğu çalışmada ise hipotez “İşyerinde 

yalnızlık çalışanın ayrılma niyetini etkiler.” şeklinde kurularak sınanmıştır. 

Literatürde gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde çalışmada test edilmek 

istenen hipotezler şu şekilde oluşturulmuştur. 

H1: İş yerinde yalnızlığın gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri üzerinde 

pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır. 
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H2 

H3 

H2: Duygusal yoksunluk boyutunda algılanan iş yerinde yalnızlığın gemi 

adamlarının işten ayrılma niyetleri üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi 

vardır. 

H3: Sosyal arkadaşlık boyutunda algılanan iş yerinde yalnızlığın gemi 

adamlarının işten ayrılma niyetleri üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi 

vardır. 

3.4. Araştırma Modeli 

Model oluşturulurken, Doğan vd. (2009:275)’nin gerçekleştirdiği “İş 

Yaşamında Yalnızlık Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlilik ve Güvenilirlik 

Çalışması”ndan yararlanılmıştır. Çalışmada iş yerinde yalnızlığı ölçmek için 

“Duygusal Yoksunluk” ile “Sosyal Arkadaşlık” alt boyutlarıyla incelenmiştir.  

Araştırma sorusundan hareketle oluşturulan hipotezler çerçevesinde ilişkileri 

gösteren araştırma modeli Şekil 3.1 üzerinde göstermiştir. 

Şekil 3.1: Araştırma Modeli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Çalışmanın Ana Kütlesi ve Örneklemi 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, 2016 yılı Deniz Ticareti 

Gemi Adamı İstatistikleri raporuna göre Türkiye’de toplam kayıtlı 311.352 gemi 

adamı bulunmaktadır. Bunların 35.000’i aktif zabitan; 77.520’si aktif tayfa sınıfıdır.   

(DTİ, 2016:106). Çalışma kapsamına uluslararası deniz yolu taşımacılığında 

faaliyet gösteren gemilerde çalışan gemi adamları girmektedir. Bu istatistik 

raporundaki sayılar balıkçı teknelerinde, yatlarda ve limanlarda çalışan gemi 

adamlarını da kapsadığından ana kütle net bir şekilde saptanamamıştır. Araştırmada 
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tesadüfi olmayan kasıtlı örnekleme yöntemi kullanılmasının sebebi deniz yolu 

taşımacılığında çalışan gemi adamı sayısı net bir şekilde belirlenememesidir. 

Araştırmanın faktör analizinin yapılabilmesi için yeterli örneklem sayısı saptamak 

için Hair vd. (1998:604)’nin kullanmış olduğu yöntemden yararlanılmıştır. Bu 

yönteme göre örneklem sayısı ankette oluşturulan ifade sayısının 10 katından az 

olmamalıdır. Oluşturulan anket formunda 19 adet ifade olduğundan en az 190 gemi 

adamı sayısı, örneklem için yeterlidir. Bu sayıdan daha fazla kişiye ulaşılmasının 

nedeni hata miktarını azaltarak daha güvenilir bilgiler elde etmektir. 

3.6. Veri Toplama Yöntemi 

Veri elde etme araçlarından anket yoluyla verilere ulaşma hedeflenerek bir 

anket formu düzenlenmiştir. Araştırma örneklemindeki bireylere internet üzerinden 

ulaşma gayesiyle oluşturulan anket formu Google Formlar sistemine yüklenmiştir. 

Anket formu, demografik ifadeler ve ölçek ifadeleri içeren iki bölümden 

oluşmaktadır. 2020 yılı ocak ve şubat ayı süresince bu form ile hedef kitle üzerinde 

gerçekleştirilen anketlerden 422 geri bildirim alınmıştır. Bu anketlerden dördü, ters 

ifadelere verilen yanıtlar değerlendirilerek dikkatsiz doldurulduğu tespit edilmiş ve 

analizler için kabul edilmemiştir. Analiz için gerekli koşulları sağlayan anket sayısı 

toplam 418’dir.  

3.7. Analiz Yöntemi 

Veriler %95 güven düzeyi ile SPSS 26 programı ile analiz edilmiştir. 

Verilerin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) ve Bartlett testi ile faktör analizine 

uygunluğu kontrol edilmiş, Cronbach alfa değeriyle güvenilirlik analizleri 

yapılmıştır. Tablo 3.1’de görüldüğü gibi ölçeklerdeki basıklık ve çarpıklık 

değerlerinin Tabachnick and Fidell (2013)’e göre pozitif ile negatif 1,5 değeri; 

George ve Mallery (2010)’e göre pozitif ile negatif 2 değeri arasında gözlenmesi 

normal dağılım olduğunu işaret etmektedir. Ölçekler normal dağılım 

gösterdiklerinden parametrik test tekniklerinden yararlanılmıştır. İki ölçek 

arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla Pearson korelasyon testi, iş yerinde 

yalnızlığın işten ayrılma niyetine etkisi saptamak amacıyla ise regresyon testi 

yapılmıştır. 
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Tablo 3.1: Ölçek Normalliklerinin Sınanması 

Ölçeğin Adı n Çarpıklık Basıklık 

Duygusal Yoksunluk (1) 418 -,491 -1,269 

Sosyal Arkadaşlık (2) 418 ,403 -1,308 

İş Yerinde Yalnızlık (1+2) 418 -,106 ,385 

İşten Ayrılma Niyeti 418 -,553 -,943 

3.8. Çalışmada Kullanılan Ölçekler 

Uygulama aşamasında kullanılmak üzere oluşturulan anket formunda iki adet 

ölçekten yararlanılmıştır. İlki “İş Yaşamında Yalnızlık Ölçeği (İYYÖ)” (Doğan vd., 

2009:275), ikincisi ise “İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği (İANÖ)” (Örücü ve 

Özafşarlıoğlu, 2013:344)’dir. Doğan vd. (2009:275) ’nin oluşturmuş oldukları “İş 

Yaşamında Yalnızlık Ölçeği”, Wright vd. (2006:60)’nin düzenlediği “Loneliness at 

Work Scale” (LAWS) isimli ölçeğin Türkçe uyarlamasıdır. Ayrıca, Örücü ve 

Özafşarlıoğlu (2013:344)’nun oluşturmuş oldukları “İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği” 

Mobley vd.’nin (1978:410) düzenlediği ölçeğin Türkçe uyarlamasıdır.  

İş yerinde yalnızlığı ölçme amacıyla 16 ve işten ayrılma niyetini ölçmek için 

3 adet olarak toplam 19 ifadeyle iş yerinde yalnızlığın işten ayrılma niyeti üzerine 

etkisi ölçülmüştür. Çalışmada 5’li likert tipi ölçek kullanılmıştır. 10 demografik ve 

19 ölçek değerlendirme ifadesiyle birlikte toplam 29 ifade içeren anket formu ekler 

bölümünde yer almaktadır.  

3.9. Faktör Analizi ve Güvenilirlik Analizi 

İş yerinde yalnızlık ve işten ayrılma niyeti ölçeğinin faktör analizi yapılarak 

ölçeğin yapı geçerliği istatistiksel olarak tespit edilmiştir. Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) ve Bartlett testi ile öncelikle faktör analizine uygunluk kontrol edilmiştir. 

İş yerinde yalnızlık ve işten ayrılma niyeti ölçeklerin her ikisinde de Bartlett testi 

sonucu anlamlı saptanmıştır. KMO katsayısı, iş yerinde yalnızlık ölçeğinde 0,948; 

işten ayrılma niyeti ölçeğinde 0,766 saptandığından araştırmada örneklem 

büyüklüğünün yeterli ve faktör analizinin uygun olduğu söylenebilir. 

İş yerinde yalnızlığın duygusal yoksunluk boyutunu ölçmek için anket 

formundaki 1ile 9 arasındaki ifadeler DY1-DY9 şeklinde, sosyal arkadaşlık 
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boyutunu ölçmek için 10 ile 16 arasındaki ifadeler SA10-SA16 şeklinde, işten 

ayrılma niyetini ölçmek için 17 ile 19 arasındaki ifadeler İAN17-İAN19 şeklinde 

isimlendirilmiştir. 

Tablo 3.2: İş Yerinde Yalnızlık Ölçeği Faktör Analizi 

Faktör Faktör Maddeleri Faktör Yükleri
 

Faktör
 

Açıklayıcılığı 

D
u

y
g

u
sa

l 

Y
al

n
ız

lı
k

 

DY1 ,901   

 

 

 

 

 

%56,112 

DY2 ,874  

DY3 ,856  

DY4 ,890  

DY5 ,772  

DY6 ,764  

DY7 ,888  

DY8 ,920  

DY9 ,884  

S
o

sy
al

  

A
rk

ad
aş

lı
k

 

SA10  ,919  

 

 

 

 

%24,637 

SA11  ,946 

SA12  ,931 

SA13  ,887 

SA14  ,940 

SA15  ,932 

SA16  ,935 

Toplam 
16 ifade   %80,749 

İş yerinde yalnızlık ölçeği faktör analizi yapıldığında, 16 ifade iki faktör 

olarak, toplam varyansın %80,749’unu açıklamaktadır. İlk faktör olan “Duygusal 

Yoksunluk”un, iş yerinde yalnızlık ölçeğindeki açıklayıcılık oranı %56,112, 

ikincisi olan “Sosyal Arkadaşlık” faktörünün açıklayıcılık oranı ise %24,637’dir. 

Hiçbir ifadede 0,30’dan az faktör yük değeri ve farklı faktörlerin yük değerleri 

farkında binişiklik olması gözlenmemiştir. Bu nedenle hiçbir ölçek ifadesi ölçekten 

çıkarılmadan analiz işlemine devam edilir. 
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Tablo 3.3: İşten Ayrılma Niyeti Ölçeği Faktör Analizi 

Faktör Faktör Maddeleri Faktör Yükleri Faktör
 

Açıklayıcılığı 
İş

te
n

 

A
y

rı
lm

a 

N
iy

et
i 

İAN17 ,931 

 İAN18 ,939 

İAN19 ,941 

Toplam 
3 ifade  %87,826 

İş ayrılma niyeti ölçeği faktör analizi yapıldığında, 3 ifade tek faktör olarak, 

toplam varyansın %87,826’sını açıklamaktadır. Hiçbir ifadede 0,30’dan az faktör 

yük değeri gözlenmemiştir. Bu nedenle hiçbir ölçek ifadesi ölçekten çıkarılmadan 

analiz işlemine devam edilir. 

Anket formunu oluşturan işten ayrılma niyeti, iş yerinde yalnızlık ve alt 

boyutları olan duygusal yoksunluk ve sosyal arkadaşlık için ölçeklerin güvenilirliği 

418 katılımcı ile test edilmiştir. Tablo 3.4’de ölçeklerin ayrı ve toplam olarak 

güvenilirliklerini temsilen Cronbach alfa değerleri ve güvenilirlik düzeyleri yer 

almaktadır. 

Tablo 3.4: Ölçek Güvenilirliği 

Ölçeğin Adı Güvenilirlik Değeri İfade Sayısı Güvenilirlik Düzeyi 

Duygusal Yoksunluk (1) 0,959 9 Yüksek derece güvenilir 

Sosyal Arkadaşlık (2) 0,973 7 Yüksek derece güvenilir 

İş Yerinde Yalnızlık (1+2) 0,947 16 Yüksek derece güvenilir 

İşten Ayrılma Niyeti 0,930 3 Yüksek derece güvenilir 

Tüm İfadeler 0,948 19 Yüksek derece güvenilir 

İş yerinde yalnızlık ölçeği, alt boyutları olan duygusal yoksunluk ve sosyal 

arkadaşlık ölçeği, işten ayrılma niyeti ölçeği ve tüm ifadeleri içeren ölçeğin yapılan 

analiz sonrasında yüksek derece güvenilir olduğu saptanmıştır. 

3.10. Bulgular 

Bu bölümde 418 gemi adamı üzerine anket uygulaması sonucunda elde edilen 

betimsel istatistikler analiz edilerek tablo ve grafikler halinde aşağıda sunulmuş ve 

ölçekler arası ilişki ve birbirlerine olan etkisi incelenmiştir. 
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3.10.1. Ölçek Puanlarının Betimsel İstatistikleri 

Mercan vd. (2012:222) ölçek puan ortalamalarında 2,61-3,40 arasını orta; 

3,41-4,20 arasını yüksek; 4,20-5,0 arasını çok yüksek şeklinde yorumlamıştır. 

Tablo 3.5: Ölçek Puanlarının Betimsel İstatistikleri 

Ölçeğin Adı n Ort. Düzey 

Duygusal Yoksunluk (1) 418 3,4070 Yüksek 

Sosyal Arkadaşlık (2) 418 2,7686 Orta 

İş Yerinde Yalnızlık (1+2) 418 3,3192 Orta 

İşten Ayrılma Niyeti 418 3,4226 Yüksek 

Araştırmaya katılan gemi adamlarının iş yerinde yalnızlık ve iş yerinden 

ayrılma niyeti ifadelerine verdikleri yanıtların ortalamaları yukarıda Tablo 3.5’te 

yer almaktadır. İş yerinde yalnızlık ölçeğinde duygusal yoksunluk faktörü için 

ifadelere verilen yanıtların ortalamaları 3,41 olduğundan gemi adamları yüksek 

derecede duygusal yoksunluk çektikleri, sosyal arkadaşlık faktörü için ifadelere 

verilen yanıtların ortalamaları 2,77 olduğundan gemi adamları orta derecede sosyal 

arkadaşlık eksikliği hissettikleri söylenebilir. 1 ve 2 numaralı ölçeğin toplamı ile 

oluşturulan iş yerinde yalnızlık ölçeği için ifadelere verilen yanıtların ortalamaları 

3,32 olduğundan gemi adamları orta derecede iş yerinde yalnızlık çektikleri 

saptanmıştır. Ayrıca, işten ayrılma niyeti ölçeği için ifadelere verilen yanıtların 

ortalamaları 3,42 olduğundan gemi adamları yüksek derecede işten ayrılma 

niyetlerinin olduğu gözlenmiştir. 

3.10.2. Demografik Bulgular 

Gemi adamlarına ait demografik bulgular tablo ve grafikler halinde aşağıda 

sunulmuş ve sonrasında değerlendirmesi yapılmıştır. 
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Tablo 3.6: Demografik Bulgular 

 

 

 

 

 

 

  n % 

Cinsiyet 
Erkek 405 96,9 

Kadın 13 3,1 

 

Yaş 

18-30 yaş 124 29,7 

31-50 yaş 260 62,2 

51 yaş ve üzeri 34 8,1 

Medeni Hal 
Evli 260 62,2 

Bekar 158 37,8 

Çocuk Durumu 
Var 205 49,0 

Yok 213 51,0 

Eğitim Durumu 

İlköğretim 27 6,5 

Lise 93 22,2 

Ön Lisans 75 17,9 

Lisans 180 43,1 

Yüksek Lisans ve üstü 43 10,3 

Gemideki Görev 

Kaptan 73 17,5 

Baş Mühendis 28 6,7 

Güverte Zabiti 162 38,8 

Makine Zabiti 68 16,3 

Güverte Personeli 55 13,2 

Makine Personeli 32 7,7 

Denizde Çalışma Süresi 

1-4 yıl 110 26,3 

5-8 yıl 96 23,0 

9 yıl ve üzeri 212 50,7 

Çalışılan Gemi Türü 

Kuru/Dökme Yük 203 48,6 

Konteyner 57 13,6 

Tanker 103 24,6 

Ro-Ro 20 4,8 

Diğer 35 8,4 

Birlikte Çalışılan Personelin Milliyet 
Tüm personel Türk 265 63,4 

Çok uluslu personel 153 36,6 

Gemide İnternet Kullanım Durumu 
Var 169 40,4 

Yok 249 59,6 
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Şekil 3.2: Cinsiyet Dağılım Grafiği      

 

Araştırmaya katılan gemi adamlarının yaklaşık 97%’si erkek olmasının 

nedeni gemide çalışmayı gerektiren zorlu koşullar nedeniyle mesleğin kadınlar 

tarafından pek tercih edilmemesidir. 

Şekil 3.3: Yaş Dağılım Grafiği   

 

Araştırmaya katılan gemi adamlarının yarsından fazlası 31-50 yaş aralığında 

bulunmaktadır. 
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Şekil 3.4: Medeni Durum Dağılım Grafiği       

 

Araştırmaya katılan gemi adamlarının yarsından fazlası evli gemi 

adamlarından oluşmaktadır. 

Şekil 3.5: Çocuk Durumu Dağılım Grafiği     

 

Araştırmaya katılan gemi adamlarının çocukları olanlar ile olmayanlar, 

birbirlerine çok yakın değerler göstermektedir. 
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Şekil 3.6: Eğitim Düzeyi Dağılım Grafiği    

 

Araştırmaya katılan gemi adamlarının büyük çoğunluğu lisans düzeyindedir. 

Lisanstan sonra en fazla değere sahip olan eğitim düzeyi ise lisedir. Bunun sebebi 

ise gemilerde en çok istihdam edilen personeller lisans düzeyinde olan güverte ve 

makine zabitleriyle lise düzeyinde olan güverte ve makine personelleridir. 

Şekil 3.7: Gemideki Görev Dağılım Grafiği    

 

Araştırmaya katılan gemi adamlarının büyük çoğunluğu güverte zabitinden 

oluşmaktadır. 
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Şekil 3.8: Gemide Çalışılan Süre Dağılım Grafiği    

 

Araştırmaya katılan gemi adamlarının büyük çoğunluğunun 9 yıl ve üzerinde 

gemilerde tecrübeli olduğu saptanmıştır. 

Şekil 3.9: Çalışılan Gemi Türü Dağılım Grafiği    

 

 

Araştırmaya katılan gemi adamlarının büyük çoğunluğunun kuru/dökme yük 

gemilerinde çalıştığı görülmektedir.  
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Şekil 3.10: Çalışılan Personelin Milliyeti Dağılım Grafiği      

 

Araştırmaya katılan gemi adamlarının büyük çoğunluğunun tüm personelinin 

Türk olduğu gemilerde çalıştığı görülmektedir.  

Şekil 3.11: Gemide İnternet Kullanım Dağılım Grafiği    

 

Araştırmaya katılan gemi adamlarının çalıştığı gemilerde büyük çoğunlukla 

internetin olmadığı saptanmıştır.  
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3.10.3. Ölçekler Arası İlişki 

Normal dağılım gösteren ölçekler arası ilişki durumunu saptamak için 

Pearson korelasyon analizi uygulanmış ve analiz Tablo 3.7’de sunulmuştur.  

Tablo 3.7: İş Yerinde Yalnızlık ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişkinin 

İncelenmesi 

 İş Yerinde Yalnızlık İşten Ayrılma Niyeti 

Duygusal Yoksunluk 
r ,439** ,643** 

p ,000 ,000 

Sosyal Arkadaşlık 
r -,654** ,259** 

p ,000 ,000 

İş Yerinde Yalnızlık 
r 1 ,276** 

p  ,000 

**p<0,01 

Tablo 3.7 değerlendirildiğinde, duygusal yoksunluk ile işten ayrılma niyeti 

arasında anlamlı doğrusal ilişki varlığı saptanmıştır. Korelasyon katsayısı 

değerlendirildiğinde Köklü vd. (2006)’ne göre 0,01-0,29 arası düşük düzeyde ilişki, 

0,30-0,70 arası orta düzeyde ilişki, 0,71-0,99 arası yüksek düzeyde ilişki varlığını 

gösterir. Buradan hareketle, duygusal yoksunluk ile iş yerinden ayrılma niyeti 

arasında pozitif ve orta derecede bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Diğer bir anlatım 

ile, duygusal yoksunluk arttıkça işten ayrılma niyeti de artmaktadır. Ayrıca, tersi 

durumda doğrudur. 

Sosyal arkadaşlık ile iş yerinden ayrılma niyeti arasında anlamlı doğrusal 

ilişki varlığı saptanmıştır. Korelasyon katsayısı değerlendirildiğinde ise sosyal 

arkadaşlık eksikliği ile işten ayrılma niyeti arasında pozitif ve zayıf derecede bir 

ilişkinin varlığı gözlenmiştir.  

İş yerinde yalnızlık ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir doğrusal ilişki 

saptanmıştır. Korelasyon katsayısı değerlendirildiğinde ise iş yerinde yalnızlık ile 

işten ayrılma niyeti arasında pozitif ve zayıf derecede bir ilişkinin varlığı 

gözlenmiştir. Başka bir anlatım ile, iş yerinde yalnızlık arttıkça işten ayrılma niyeti 

de artmaktadır. Ayrıca, tersi durumda doğrudur.  
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3.10.4. Ölçekler Arası Etki 

Gemi adamlarının yaşadığı iş yerinde yalnızlığın, iş yerinden ayrılma niyeti 

üzerindeki etkisini saptamak için çoklu doğrusal regresyon analizine 

başvurulmuştur. 

Tablo 3.8: Regresyon Etkisi Katsayılar Tablosu 

 Korelasyonlar  Doğrusallık İstatistikleri 

 B p İkili  Kısmi 
Yarı-

Kısmi 
Tolerans 

Varyans 

Enflasyon 

Faktörü (VIF) 

Sabit  ,702 ,000      

Duygusal 

Yoksunluk 
,793 ,000 ,643 ,610 ,589 ,846 1,182 

Sosyal 

Arkadaşlık 
,008 ,860 ,259 ,009 ,007 ,846 1,182 

Tolerans ve VIF değerleri kontrol edilmiş ve modelde çoklu bağlantı sorunu 

olmadığı saptanmıştır. Her bir bağımsız değişkenin etkisini, başka bir ifadeyle 

duygusal yalnızlık ve sosyal arkadaşlığın ayrı ayrı işten ayrılma üzerinde etkisini 

incelemek adına Tablo 3.8’a bakılır. İşten ayrılma niyetini açıklamak için duygusal 

yoksunluk değişkeninin anlamlı (p<0,05) ancak, sosyal arkadaşlık değişkeninin 

anlamlı olmadığı (p>0,05) gözlenmektedir. Bir değişkenin anlamlı olmadığı durum 

nedeniyle değişkenlerin eksiltilerek geriye doğru analizin yapıldığı sonuçları Tablo 

3.9’da görülen adımsal regresyon analizine başvurulur.  

Tablo 3.9: Adımsal Regresyon Katsayılar Tablosu 

Geriye doğru adımsal regresyon analizi sonucunda model yazılmak 

istendiğinde işten ayrıma niyeti İAN şeklinde; duygusal yoksunluk DY şeklinde 

kodlanmıştır. ɛ ise hata terimidir. Bu veriler ışığında oluşturulan denklem Eşitlik 

3.1’de gösterilmektedir ve değerlendirmesi şu şekildedir. 

                                İAN= 0,711 + 0,796 DY + ɛ (3.1)    

 B p 

Sabit  ,711 ,000 

Duygusal Yoksunluk ,796 ,000 
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İş yerinde yalnızlığın sosyal arkadaşlık boyutu Tablo 3.8’da görüldüğü gibi 

anlamlı olmadığından denklemde yer almamaktadır. Ayrıca, duygusal yoksunluğun 

B değerine bakıldığında duygusal yoksunluğun bir birimlik değişimi işten ayrılma 

niyetini 0,796 birim pozitif yönde etkileyecektir. Tüm değerlendirmeler 

yapıldığında, iş yerinde yalnızlık iş yerinden ayrılma niyetini pozitif yönde ve 

anlamlı şekilde etkilemektedir. 

Tablo 3.10’da görüldüğü üzere geriye doğru yapılan adımsal analiz 

sonucunda çoklu doğrusal regresyon modeli kurulmuş ve model istatistiksel olarak 

anlamlı saptanmıştır (p<0,05). 

Tablo 3.10: İş Yerinde Yalnızlığın İşten Ayrılma Niyetine Etkisi 

Bağımsız 

Değişken 

Bağımlı  

Değişken 

R2 
Düzeltilmiş 

R2 
p 

İş Yerinde Yalnızlık  İşten Ayrılma Niyeti ,413 ,412 ,000 

 Tablo 3.10 değerlendirildiğinde, gemi adamlarının yaşadığı iş yerinde 

yalnızlık işten ayrılma niyetlerini %41,2 oranında açıklamaktadır.  

3.10.5. Hipotez Sonuçları 

Tüm değerlendirmeler ışığında, iş yerinde yalnızlığın iş yerinden ayrılma 

niyetini pozitif yönde ve anlamlı şekilde etkilediği saptanmıştır. Bununla birlikte, 

Hipotez 1 doğrulanmaktadır. 

Duygusal yoksunluk boyutunda algılanan iş yerinde yalnızlığın gemi 

adamlarının işten ayrılma niyetleri üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi 

olduğu saptanmış ancak sosyal arkadaşlık boyutu için bu durum geçerli değildir. 

Bu durumda Hipotez 2 doğrulanmaktadır, ancak Hipotez 3 kabul edilmemektedir. 

Hipotez sonuçları Tablo 3.11’de gösterilmiştir. 
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Tablo 3.11:  Hipotez Sonuçları 

No Hipotez Kabul Red 

H1 
İş yerinde yalnızlığın gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri 

üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir etkisi vardır. 
✓ 

 

H2 

Duygusal yoksunluk boyutunda algılanan iş yerinde yalnızlığın gemi 

adamlarının işten ayrılma niyetleri üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 

bir etkisi vardır. 

✓ 

 

H3 

Sosyal arkadaşlık boyutunda algılanan iş yerinde yalnızlığın gemi 

adamlarının işten ayrılma niyetleri üzerinde pozitif yönlü ve anlamlı 

bir etkisi vardır. 

 

✓ 



 

SONUÇ VE TARTIŞMA 

Bu araştırmada; gemi adamlarının yaşadığı iş yerinde yaşamış oldukları 

yalnızlık düzeyleri saptanarak işten ayrılma niyeti arasındaki ilişki saptanmış daha 

sonra ise gemi adamlarının yaşadığı iş yerinde yalnızlığın işten ayrılma niyeti 

üzerine etkisi belirlenmiştir. Bu kapsamda, uluslararası sularda deniz 

taşımacılığında görev yapmakta olan 418 Türk gemi adamına anket uygulanarak 

veri elde edilmiştir. Ulaşılan veriler ile analiz sonrasında aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır. 

Araştırmaya katılan gemi adamlarının çoğunluğunu 31-50 yaş arasındaki evli 

erkekler oluşturmaktadır. Aynı zamanda araştırmaya katılan gemi adamlarının 

yarısından fazlası gemilerinde internet kullanmadan, tüm personel Türk olmak 

üzere 9 yıl ve üzerinde bir süreyle denizlerde gemi adamı olarak çalışmakta olduğu 

saptanmıştır. Ayrıca çoğunluğun lisans eğitim düzeyinde olduğu ve daha çok 

kuru/dökme yük gemilerinde çalıştıkları gözlenmiştir. 

Çalışmada gemi adamlarının iş yerinde yaşadıkları yalnızlığın 3,32 değerle 

orta seviyede olduğu, ayrıca yalnızlığın alt boyutlarından olan gemi adamlarının 

yaşadıkları duygusal yoksunluğun 3,41 değerle yüksek seviyede olduğu, sosyal 

arkadaşlık boyutunun ise 2,77 değerle orta seviyede olduğu saptanmıştır. Bu veriler 

değerlendirildiğinde, gemi adamlarının çalışma ortamında sosyal ilişki eksikliği 

hissetmesi ve sosyal bir ağa katılamamasını ifade eden sosyal arkadaşlıktan daha 

fazla duygusal olarak yoksunluk hissettiği saptanmıştır. Duygusal yoksunluk 

boyutunun yüksek çıkması, gemi adamlarının iş yerinde çalışma arkadaşları ile 

yakın ve güvenilir bir ilişki eksikliği yaşadığı, hiyerarşik yapıda üst olarak bulunan 

bireyleri tehdit olarak görmesi ve çalışma arkadaşlarına duygu ve düşüncelerini tam 

olarak aktaramadıkları şeklinde değerlendirilir. Gemi adamlarının çalışma 

yaşamının evlerinden ve ailelerinden uzun süreli ayrılıklar oluşturması, denizde 

iken ev hayatıyla ilgili endişeler denizciye etki eden bireysel etmenler olmakla 

birlikte bu etmenler iş yaşamına taşınmaktadır. Gemi adamlarının duygusal 

yoksunluk boyutunun yüksek çıkmasının diğer önemli nedeni de ev ve aile 

özlemidir. Gemi adamlarının iş yerindeki yalnızlığı ile ilgili yapılan bir çalışmaya 

henüz rastlanmamış olmasına ilaveten diğer meslek alanlarıyla ilgili literatürde 
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bulunan Mercan vd., (2012:222); Demirbaş ve Haşit (2016:137) ve birçok 

çalışmada olduğu gibi iş yerinde yalnızlık düşük düzeyde saptanırken buna karşın, 

çalışmada orta seviyede iş yerinde yalnızlık bulgusu dikkat çekici özelliktedir. Ek 

olarak, çalışmada gemi adamlarının yaşadığı duygusal yoksunluğun yüksek 

düzeyde olması tedbir alınması gereken faktörlerdendir. 

İş yerinde yalnızlık ve gemi adamlarının işten ayrılma niyetleri arasındaki 

ilişki değerlendirildiğinde anlamlı bir ilişkinin varlığı saptanmıştır. İş yerinde 

yalnızlık ölçeğinin tümünün analizinde işten ayrılma niyeti ile olan ilişkinin gücünü 

temsil eden korelasyon katsayısı 0,276 ile pozitif ve zayıf derecede bir ilişkinin 

varlığı gözlenmiştir. Ölçeğin alt boyutu olan duygusal yoksunluğun işten ayrılma 

niyeti arasındaki ilişkiye bakıldığında katsayı 0,643 ile pozitif ve orta düzeyde 

ilişkinin olduğu saptanmıştır. Sosyal arkadaşlık boyutunun işten ayrılma niyeti 

arasındaki ilişki değerlendirildiğinde katsayı 0,259 ile pozitif ve zayıf derecede bir 

ilişkinin varlığı saptanmıştır. Başka bir anlatımla, duygusal yoksunluk ve sosyal 

arkadaşlık eksikliği artarken işten ayrılma niyetinin de arttığı, tersi durumunda 

doğru olduğu söylenebilir. Ayrıca, duygusal yoksunluğun işten ayrılma niyeti ile 

olan ilişki gücünün sosyal arkadaşlığa göre daha fazla olduğu saptanmıştır. 

Bulgular sonucunda regresyon modeli analiz edildiğinde gemi adamlarının 

yaşadığı iş yerinde yalnızlık, işten ayrılma niyetlerini yaklaşık %41 oranında 

açıklamaktadır. Gemi adamlarının işten ayrılma niyetine etki eden, modelde 

bulunmayan değişkenler ise kalan %59’luk kısımda yer almaktadır. Regresyon 

modelinde sosyal arkadaşlık boyutu anlamlı olmadığından denklemde yer 

almamaktadır. Duygusal yoksunluğun bir birimlik değişimi işten ayrılma niyetini 

0,796 birim pozitif yönde etkileyecektir.  

Gemi adamlarının işten ayrılma niyetine etki eden, modelde bulunmayan 

%59’luk kısımda uyku bozukluk ve yoksunluğu, gıda kalitesi ve miktarı, rahatsız 

cinsel yaşam, vardiyalı uzun çalışma saatleriyle aşırı iş yükü, iki ayrı hayat yaşamak 

ve son olarak kötü hava, gemi hareketi, gürültü, titreşim, ısı gibi gemideki çevresel 

stres faktörleri olduğu tahmin edilmektedir. İleriki çalışmalarda bu faktörlerin işten 

ayrılma üzerinde etkisinin araştırılması açısından çalışmanın literatüre katkı yaptığı 

düşünülmektedir. 
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Literatürden elde edilen bulgularla iş yerinde yalnızlığın örgütsel bağlılık ve 

güveni azalttığı, bununla birlikte çalışma ortamındaki stres meydana getirdiği, iş 

tatmini ve performansını da olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir. Ayrıca, iş 

yerinde yalnızlığın yaşam doyumunu da ters yönde etkilediği kanıtlanmıştır 

(Yılmaz ve Altınok 2009:458-463; Demirbaş ve Haşit, 2016:139-140). Buna ilave 

olarak çalışmada, sabit olmayan çalışma ortamı ile diğer iş kollarından önemli 

ölçüde ayrılan denizcilik mesleğinde gemi adamlarının çalışma yaşamı kalitesini 

düşüren birçok etken yer almakta ve bunlarında iş yerinde yalnızlığı etkileyerek 

işten ayrılmayı etkilediği ortaya konulmuştur. 

Sonuç olarak çalışmada ulaşılan bulgular ile, gemi adamlarının iş yerinde 

yaşadıkları yalnızlık duygularının, işten ayrılma niyetlerini olumlu doğrultuda 

etkilediği gözlenmiştir. Bu nedenle gemi adamlarının iş yerinde yaşadıkları 

yalnızlık duygularının önemli ölçüde azaltmak ve istenmeyen işten çıkmaların 

önüne geçmek için aşağıda sıralanan maddeler halinde birtakım önlemler alınması 

hem örgütler hem de gemi adamlarının yararına olacaktır. 

• Gemi adamlarına gemiye katılmadan önce personelin birlikte problemlerini 

paylaşmaları ve ortak bir çerçevede toplanmaları amacıyla eğitimler verilerek 

örgütsel kültür oluşturulmalı, gerekli durumlarda uzman sosyal desteği 

verilmeli, 

• Gemi organizasyonunda bulunan hiyerarşik yapıda etkin ve verimli bir 

iletişim için ast-üst ilişkilerinde disiplinel yapıya dikkat ederek ve duygusal 

anlamda empati yapılarak ekip üyeleriyle tatmin edici bir iletişimle 

koordinasyon sağlanmalı, 

• Hiyerarşik yapının karar verme mekanizmasında üst pozisyonun son nokta 

olduğu bilinmeli; ancak ekip üyelerinin problem çözme sürecine katılımı 

teşvik edilerek yabancılaşma hissi azaltılmalı, özdeğer duyguları teşvik 

edilmeli ve mürettebat üyelerinin ekip çalışmasının değerli bir parçası olduğu 

hissettirilmeli, 

• Sosyal olarak izole edilmiş gemi adamlarının refah ve çalışma koşulları 

iyileştirilmeli,  

• Gemi adamının karada kalan ailesine yönelik ailenin yalnız olmadığını 

hissettiren ve ona destek verici örgüt-aile politikaları geliştirilmeli, 
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• Denizcilerin, karada bulunan ailesiyle iletişimini ve sosyal ilişkilerini 

geliştirmesi için teknolojik ekipmanlar gemilerde yaygınlaştırılmalı,  

• Gemilerde nadir bulunan uydu televizyon ve internet sistemleri 

yaygınlaştırılmalı, tüm mürettebat üyelerine moral güçlendirici olarak uydu 

telefonu kullanımı hizmeti sunulmalı, 

• Sosyal çevreye uyumu artırmak amacıyla gemi adamlarının hizmet sözleşme 

süreleri azaltılmalı,  

• Kısa vadeli hizmet sözleşme sürelerinin örgütsel bağlılığı azaltmaması adına 

gemi adamları için ileriye yönelik kariyer planları yapılmalı ve kariyer 

fırsatları oluşturulmalı,  

• Arkadaşlık ve sosyal ilişkilerin gelişimi için gemi adamının her iş 

sözleşmesinde farklı çalışma arkadaşları ile sefere çıkmasını önlemek adına 

gemilerde çalışan sabit ekip üyeleri ve ekip yapısı oluşturulmalı, 

• Gemi adamlarının çalışma yaşamı memnuniyetini artırabilen ve sosyal 

izolasyon etkilerini en aza indiren gemide ve kıyıya dayalı refah 

merkezlerindeki serbest zaman faaliyetlerine katılım teşvik edilmeli,  

• Gemi adamlarının dinlenme ve eğlence kabinlerdeki tek başına yaptıkları 

serbest zaman faaliyetlerinden (kitap, TV, DVD) daha çok ekip üyelerinin 

birbirleri ile olan sosyal etkileşimi geliştirecek faaliyetler (masa tenisi, oyun, 

spor, kutlama faaliyetleri) oluşturulmalı,  

• Gemi adamları için oluşturulan limanlar ya da yakınında bulunan kıyıya 

dayalı refah merkezlerinin her ülke ve limanda bulunabilmesi açısından 

sayıları artırılmalı ve uluslararası standart oluşturulmalı, 

• Gemilerde mürettebatın yaşam alanını uluslararası standartlar kapsamında en 

az, kargo alanının ise en fazla olacak şekilde planlayarak gemi inşa ettiren 

donatanlar için bu planın uygulamada daha çok verimsizlik oluşturduğunu 

bilinçlendiren toplantılar düzenlenmeli, 

• Çok uluslu ve kültürlü gemi ekibiyle iletişim tatmini sağlamak ve duygusal 

yakınlık bağı kurabilmek çok zor olduğundan ekip üyelerinin tümü ya da 

çoğunluğu aynı ulustan seçilmeli, 

• Gemi adamlarına uygulanan adalet sistemi bağlı oldukları ulusa göre 

değişmemeli, her ekip üyesine eşit derecede yaklaşılmalı. 
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Sıralanan ifadelere gereken önem verildiğinde ve uygulamalar yerine 

getirildiği takdirde gemi adamlarının çalışma arkadaşlarıyla olan yakınlık 

bağlarının artması, aileleriyle olan bağlarının kuvvetlenmesi, iş-yaşam dengelerinin 

oluşması, iş tatminlerinin ve örgütsel bağlarının artması, son olarak işten ayrılma 

niyetlerinin azalması beklenmektedir. 
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EKLER 

Ek 1: Anket 

 
 

Bu anket formu gemi adamlarının yaşadığı iş yerinde yalnızlığın işten ayrılma niyetine etkisini 

belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. İsim belirtmeniz istenmemektedir ve yanıtlarınızla ilgili 

veriler herhangi bir kişi veya kurumla paylaşılmayacaktır. Toplanan veriler Zonguldak Bülent 

Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda yürütülmekte olan yüksek 

lisans tezi için kullanılacaktır. Soruları yanıtlayarak çalışmaya yapacağınız önemli katkıdan dolayı 

şimdiden çok teşekkür ederiz.    

   

    Dr. Öğr. Üyesi Nurdan Gürkan                                                          Murat Demir   

 Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi                                  Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  

            İİBF İşletme Bölümü                                                    İşletme B. Yüksek Lisans Öğrencisi                                                                                                         

 

 

 
BÖLÜM A DEMOGRAFİK ÖZELLİKLER 

1 Cinsiyetiniz 

 

(   ) Erkek             (   ) Kadın 

2 Yaşınız 

 

(   ) 18-30  (   ) 31-50 (   ) 51 ve üstü                            

3  Medeni Durumunuz 

 

(   ) Evli                (   ) Bekâr             

4 Çocuğunuz var mı? 

 

(   ) Var                (   ) Yok             

5 Eğitim Durumunuz 

 

(   )İlköğretim (   ) Lise         (   )Ön lisans      (   ) Lisans (   )Yüksek lisans ve üstü 

6 Gemideki Pozisyonunuz 

 

(   ) Kaptan             (   ) Güverte Zabiti                  (   ) Güverte personeli    

(   ) Baş Mühendis           (   )  Makine Zabiti                  (   ) Makine personeli 

7 Kaç yıldır denizde çalışıyorsunuz? 

 

(   ) 0-4 yıl            (   ) 5-8 yıl          (   ) 9 yıl ve üstü                   

8 Ağırlıklı olarak çalıştığınız gemi türü hangisidir? 

 

(   ) Kuru/Dökme Yük             (   ) Konteyner                  (   ) Diğer    

(   ) Tanker                                      (   )  Ro-Ro                   

9 Genellikle çalıştığınız gemi personelinin milliyeti hangisidir? 

 

(   )Tüm personel Türk  (   ) Çok uluslu personel  

10 

 

 

Genellikle çalıştığınız gemilerde internet sistemi var mı?  

 

(   ) Var             (   ) Yok         
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BÖLÜM B 

 

 
Lütfen içinde bulunduğunuz durumu 1 ile 5 arasında 

derecelendirilen size en yakın seçeneği işaretleyin. 
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1 İş ortamında baskı altındayken iş arkadaşlarım tarafından 

yalnız bırakıldığımı hissederim. 

 

     

2 Çoğunlukla iş arkadaşlarımın bana mesafeli durduklarını 

hissediyorum. 

 

     

3 Birlikte çalıştığım insanlarla arama mesafe koyduğumu 

hissediyorum. 

 

     

4 Kendimi iş arkadaşlarımdan duygusal olarak uzak 

hissediyorum. 

 

     

5 İş yerimdeki ilişkilerimden memnunum.      

6 Çalıştığım iş yerinde dostluk anlayışı hâkimdir.      

7 İş arkadaşlarımla birlikteyken çoğu zaman kendimi 

dışlanmış hissediyorum. 

 
     

8 İş yerinde çoğu zaman diğer çalışanlarla birlikte aramda bir 

kopukluk hissederim. 

 

     

9 İş yerindeyken kendimi genel bir boşluk duygusu içinde 

hissederim. 

 

     
10 İş yerinde sosyal ilişkilerim vardır.      

11 İş yerimdeki sosyal etkinliklere (parti, yemek vs.) katılırım. 

 

     

12 İş yerinde gerektiğinde işle ilgili günlük sorunlarımı 

konuşabileceğim biri vardır. 

 

     

13 İş yerinde istediğimde kişisel düşüncelerimi 

paylaşabileceğim kimse yoktur. 

 

     

14 İş yerinde mola zamanlarında beraber vakit geçirebileceğim 

biri vardır. 

 

     

15 Kendimi iş yerindeki arkadaş grubunun bir parçası olarak 

hissederim. 

 

     

16 İş yerinde beni dinleme zahmetinde bulunan insanlar vardır.      

17 Çoğu kez bu kurumda çalışmayı bırakmayı düşünüyorum.      

18 Aktif bir şekilde başka şirketlerde iş arıyorum.      

19 Bu kurumdan muhtemelen yakın bir zamanda ayrılacağım. 
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