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Özet 
Emek yoğun olan turizm sektöründe, işletmelerin rekabet avantajı elde 

edebilmesinde, hizmet ve ürün kalitesini arttırabilmesinde, sürdürülebilir gelişim 
gösterebilmesinde nitelikli çalışanların yadsınamaz bir yeri ve önemi vardır. Aynı 
zamanda nitelikli çalışanlar, ülkelerin uluslararası pazarda rekabet gücünü de 
arttırmaktadır. Nitelikli çalışanların tüm potansiyellerini kullanabilmesine fırsat 
sağlamak, işletmelerin rekabet avantajı elde etmesinde önemli bir yöntemdir. Bu 
bağlamda araştırmanın ana amacını, öz yeterliliğin örgütsel sessizlik üzerindeki 
etkisinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Araştırmanın alt amaçları ise; çalışanların 
işletmeye katkı sağlamaya yönelik fikir ve düşüncelerinin belirlenmesi, çalışanların 
demografik ve mesleki özelliklerine göre örgütsel sessizlik davranışı ile öz yeterlilik 
algılarının farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesi oluşturmaktadır. 
Araştırmada veriler konaklama işletmelerinde gerçekleştirilen anket uygulamasıyla elde 
edilmiştir. Nicel paradigma temelinde, betimsel araştırma modeli, karşılaştırmalı model, 
ilişkisel model ve bağıntısal model yaklaşımları kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, öz 
yeterlilik algısının örgütsel sessizlik üzerinde belirleyici bir etkinin olduğunu sonucuna 
ulaşılmıştır. Araştırmada öz yeterliliği düşük olan çalışanların fikir ve düşünlerini ifade 
etmeyerek sessiz kaldıkları, yüksek öz yeterliliği olan çalışanların ise fikir ve 
düşüncelerini paylaşmaktan çekinmediği sonucuna ulaşılmıştır.  
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Abstract 

Qualified employees has an undeniable a place and importance in the labor-
intensive tourism sector to achieve competitive advantage, improve service and product 
quality, carry out sustainable development. As well qualified employees increase the 
competitiveness of countries in the international market.  Providing opportunities for 
using qualified employees’ full potential is an important method in obtaining 



 
 

E. Üngüren – A. Ercan 7/2 (2015) 115-156 

İşletme Araştırmaları Dergisi                                                                                 Journal of Business Research-Türk 116 

competitive advantage of the company. In this context, the main aim of the research is 
to determine the impact of self-efficacy  on organizational silence. Sub-objectives of this 
research is to determine employees’ ideas and thoughts which provide contribution to 
business, whether there is a difference among  employees’ perceptions of organizational 
silence and perceptions of self efficacy according to employees’ demographic and 
occupational characteristics. The research data were obtained by the survey carried out 
in the accommodation businesses. On the basis of the quantitative paradigm, descriptive 
research model, comparative model, the relational model and the relational model 
approaches are used. The findings of the research pointed out that perception of self-
efficacy had decisive influence on organizational silence. As a result of  research was 
determined that employees, who have low  self-efficacy, was in silent by  not expressing 
ideas and thought and employees, who have high self-efficacy, did not hesitate to share 
their ideas and thoughts. 
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