
*Bu Makale, 2019 Yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne Sunulan “Konaklama İşletmelerinde Sinik 
Tutumların Oluşmasında Nepotizmin Etkisi” Başlıklı Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiştir. 
Önerilen Atıf/ Suggested Citation 
Özkoç., A., G., vd. (2019) İşgörenlerin Nepotizm ve Sinizm Algıları Arasındaki İlişki: Nevşehir’deki Otel İşletmelerinde Bir Araştırma, 
İşletme Araştırmaları Dergisi, 11 (4), 2960-2971. 

İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK 
2019, 11(4), 2960-2971 
https://doi.org/10.20491/isarder.2019.787  
 
İşgörenlerin Nepotizm ve Sinizm Algıları Arasındaki İlişki: Nevşehir’deki Otel 
İşletmelerinde Bir Araştırma* 
(The Relationship between Employees’ Perceptions of Nepotism and Cynicism: A Study 
on Hotel Enterprises in Nevşehir) 
 
Aziz Gökhan ÖZKOÇ a  Hakan KENDİR b  Emin ARSLAN  c Nagihan ÖZGÜN  d 

a Nevşehir HBV Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Bölümü, Nevşehir, Türkiye. aziz.ozkoc@gmail.com 
b Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Türkiye hakan.kendir@gop.edu.tr 
c Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Tokat, Türkiye emin.arslan@gop.edu.tr 
d Nevşehir HBV Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir, Türkiye. nagihanozgunn@hotmail.com 
 

MAKALE BİLGİSİ   ÖZET  

Anahtar Kelimeler:  

Örgütsel Nepotizm 

Örgütsel Sinizm 

Otel İşletmeleri 

Nevşehir 

 

Gönderilme Tarihi  

Revizyon Tarihi  

Kabul Tarihi  

 

Makale Kategorisi:  

Araştırma Makalesi  

Amaç – - Bu araştırma, Nevşehir’de faaliyet gösteren 3, 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerindeki 
işgörenlerin örgütsel nepotizm ve örgütsel sinizm algıları arasındaki ilişkiyi ortaya koymak 
amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Yöntem – Çalışma kapsamında alan araştırması yapılmış ve veriler anket tekniğiyle toplanmıştır. 
Anket örgütsel nepotizm ve örgütsel sinizm olmak üzere iki adet ölçek içermektedir. Araştırmanın 
örneklemini, otel işletmesinde görev yapan 236 işgören oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen 
veriler üzerinde bilgisayar ortamında uygun istatistiki analiz programları kullanılarak; frekans 
dağılımı, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma ve korelasyon analizleri yapılmıştır. 

Bulgular – Araştırma dahilinde yapılan korelasyon analizi sonucunda işgörenlerin örgütsel 
nepotizm ile örgütsel sinizm algıları arasında orta düzeyde pozitif yönlü anlamlı bir ilişki tespit 
edilmiştir. 

Tartışma – Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, örgütsel nepotizm ile örgütsel sinizm arasında 
doğru orantılı bir ilişki vardır. Dolayısıyla Nevşehir’deki otel işletmelerinde görev yapan 
işgörenlerin örgütsel nepotizm algı düzeyleri arttıkça örgütsel sinizm algı düzeyleri de artmaktadır. 
Öte yandan işgörenler, işe alımlarda yönetim kadrosunda yer alan kişilerin referansının göreceli 
olarak önemli olduğunu düşünmektedirler. Bununla beraber işgörenlerin, kurumda işlerin 
yürütülmesi konusunda iletişimin önemli olduğunu düşündükleri tespit edilmiştir. 
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Purpose – This study was carried out with the aim to determine the relationship between 
organizational nepotism and organizational cynicism perceptions of employees in 3, 4 and 5 star 
hotel enterprises operating in Nevşehir. 

Design/methodology/approach – Within the scope of the study, field research was conducted and 
data were collected by questionnaire technique. The questionnaire included two scales: 
organizational nepotism and organizational cynicism. The sample of the study consists of 236 
employees working in hotels. On the data obtained from the research, by using appropriate 
statistical analysis programs in computer environment; frequency distribution, percentage, 
arithmetic mean, standard deviation and correlation analysis were performed. 

Findings – As a result of the correlation analysis, a moderate positive correlation was found between 
employees' perceptions of organizational nepotism and organizational cynicism. 

Discussion – - According to the results of the findings, there is a directly proportional relationship 
between organizational nepotism and organizational cynicism. Therefore, as the organizational 
nepotism perception levels of the employees working in the hotel enterprises in Nevşehir increase, 
their perception levels of organizational cynicism also increase. On the other hand, employees think 
that the reference of the people in the management team is relatively important in recruitment. It 
was also found that employees think that communication is important in conducting the tasks in the 
institution. 
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