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Özet
Bu araştırma, işletmelerde işgören seçiminde ve örgüt içi iş yaşamında işgörenlere
yönelik siyasi ayrımcılığın var olup olmadığını işgören ve yönetici algılamalarıyla
ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, Ankara’daki dört ve beş yıldızlı otel
işletmelerinde çalışan 407 işgörene ve 108 yöneticiye anket uygulanmıştır. Araştırmada
katılımcıların demografik ve işletmeye ilişkin özellikleri frekans ve yüzde
dağılımlarıyla analiz edilmiştir. Bununla birlikte, katılımcıların anketin ikinci
bölümünde yer alan her bir ifadeye ilişkin görüşleri frekans ve yüzde dağılımlarının
yanı sıra aritmetik ortalama ve standart sapma değeri hesaplanarak çözümlenmiştir.
İşletmelerde işgören seçiminde ve örgüt içi iş yaşamında siyasi ayrımcılık yapılıp
yapılmadığına ilişkin işgören ve yönetici görüşleri arasında anlamlı bir farklılık olup
olmadığı bağımsız örneklemler için t-Testi, yönetici ve işgörenlerin işletmelerde
işgören seçiminde ve örgüt içi iş yaşamında siyasi ayrımcılık yapılıp yapılmadığına
ilişkin görüşlerinin demografik ve işletmeye ilişkin özelliklerine göre farklılık gösterip
göstermediği, iki grup için bağımsız örneklemler için t-Testi, ikiden fazla grup için ise
varyans analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmada, katılımcıların her iki süreç
açısından az düzeyde de olsa siyasi ayrımcılık yapıldığını düşündükleri ortaya
konulmuştur. Bu bulgular ışığında, işletmelerde siyasi ayrımcılığın ortadan
kaldırılmasına yönelik ve ileride yapılabilecek bilimsel araştırmalara dair öneriler
sunulmuştur.
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Abstract
This study sets out to find out whether there is a political discrimination towards
the employee recruitment and work-life in the organization by the perceptions of
employees and employers. Within this scope, a questionnaire was administered to 407
employees and 108 managers in Ankara at 4 and 5 star hotels. The characteristics of
the participants have been analyzed through frequency and percentage distributions.
Besides, the opinions of the participants on the statements, in the second part of the
questionnaire were analyzed through arithmetic average and standard deviation. In
order to find out whether the opinions about political discrimination of the employees
and the managers differ significantly in terms of the process of recruitment and the
organizational life and to find out whether there is political discrimination during the
process of recruitment and in the organizational environment differ in demographic
features and organization-related features t-Test and for independent samples for more
than two groups variance analysis was employed. In the research, it is stated that the
participants have thought that political discrimination took place in terms of both
processes, even though at a low level. Within the light of these findings, some
suggestions were put forward in order to eliminate political discrimination in
organizations.
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