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Özet 

Bu çalışmanın temel amacı, bir kamu kurumu olan T.C. Iğdır Üniversitesinde 
görev yapan akademik ve idari personellerin gösterdikleri presenteizm (işte sözde var 
olma) davranışlarının işe yabancılaşmalarını nasıl etkilediğini incelemektir. Öncelikli 
olarak, presenteizm ve işe yabancılaşma ile işe yabancılaşmanın alt boyutları teorik 
olarak incelenmiştir. Anket çalışması 2017 yılında T.C. Iğdır Üniversitesin de çalışan 
245 kişi üzerinde yapılmış ve yapılan bu çalışma sonunda çalışanların presenteizm 
davranışları göstermeleri durumunda işe yabancılaşmalarını ve alt boyutları olan 
güçsüzleşme, anlamsızlaşma ve kendine yabancılaşmayı olumlu yönde etkilediği tespit 
edilmiştir. 
Anahtar Kelimeler: Presenteizm, işe yabancılaşma, güçsüzlük, anlamsızlık, kendine 
yabancılaşma. 

Abstract  

The main aim of this study is to examine how the presenteeism (işte söz de var 
olma) of academic and administrative staff working at a public institution, T.C. Iğdır 
University, affects their work alienation. First of all, presenteeism and work alienation 
with sub-dimensions of work alienation have been studied theoretically. The 
questionnaire study was conducted on 245 people working in T.C. Igdir University in 
2017 and it was determined that when the employees showed presenteizm behaviors, the 
work alienation and its sub-dimensions positively affected weakening, meaninglessness 
and self-esteem. 
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1 Bu çalışmanın önemli bir kısmı Turhan Moç`un “Örgütsel Adalet Algısının İşe Yabancılaşmaya 
Etkisinde Tükenmişlik ve Presenteizmin Rolü” başlıklı doktora tez çalışmasından türetilerek hazırlanmış 
olup, UMTEB 3. Uluslararası Gaziantep Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresinde 21-22 Haziran 2018`de 
sözlü olarak sunulmuştur. 
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