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ÖZET 

Günümüzde, cinsel taciz, günlük hayatın her alanında sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Bu 
bağlamda, cinsel tacizin görülme oranı üzerine birbirinden farklı araştırmalar yapılmıştır. Fakat 
otel mutfak çalışanlarına yönelik yapılan cinsel tacizler ve bu tacizlerin çalışanın iş doyumu ve 
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini inceleyen yeterli sayıda araştırma yapılmadığı için bu 
araştırma yapılmıştır.  

Araştırma soruları literatürden hareketle oluşturulmuştur. Araştırma hipotezleri ise 
araştırmanın kavramsal çerçevesine uygun şekilde ortaya konulmuştur. Otel mutfaklarında 
çalışan kadın personellerin maruz kaldığı cinsel tacizin, iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri 
arasındaki ilişkinin incelenmesi araştırmanın amacını oluşturmaktadır.  

Araştırmanın amacı doğrultusunda otellerde bulunan kadın mutfak çalışanlarından bir 
anket formu aracılığı ile nicel veriler toplanmıştır. Toplam 400 geçerli anket elde edilmiştir. 
Çalışma kapsamında toplanan anketlerden elde edilen veriler, SPSS programı ile bulgulara 
dönüştürülmüş ve analiz sonuçlarına ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan veri analiz teknikleri; 
geçerlilik, güvenilirlik, faktör analizi ve korelasyon analizidir. Analizlerden elde edilen sonuçlar, 
araştırmanın hipotezlerini destekler nitelikte bulgulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; işten 
ayrılma niyeti ile cinsel tacizin birinci boyutu arasında pozitif yönlü, zayıf derecede anlamlı bir 
ilişki bulunmaktadır. Ayrıca iş doyumu ile cinsel tacizin ikinci boyutu arasında negatif yönlü 
düşük seviyede anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Cinsel taciz, iş doyumu, İşten ayrılma niyeti 
 
Danışman: Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ, Mersin Üniversitesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Anabilim Dalı, Mersin.   
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ABSTRACT 

Nowadays, sexual harassment occurs frequently in all areas of daily life. In this context, 
different researches were conducted on the rate of sexual abuse. However, this research has 
been carried out because there are not enough studies investigating the effects of sexual 
harassment against hotel kitchen workers and the effects of these harassment on job 
satisfaction and job intention. 

The research questions are based on the literature. The research hypotheses are 
presented in accordance with the conceptual framework of the research. The aim of this study is 
to investigate the relationship between sexual harassment, job satisfaction and intention to 
leave. 

In line with the purpose of the study, quantitative data were collected from a female 
kitchen employee in hotels by a questionnaire. A total of 400 valid questionnaires were 
obtained. The data obtained from the surveys collected within the scope of the study were 
transformed into findings by SPSS program and the results of the analysis were reached. Data 
analysis techniques used in research; validity, reliability, factor analysis and correlation 
analysis. The results obtained from the analyzes were found to support the hypotheses of the 
study. According to the results obtained; There is a positive, weakly significant relationship 
between the intention to leave and the first dimension of sexual harassment. In addition, a 
negative negative correlation was found between job satisfaction and the second dimension of 
sexual harassment. 
 
Key Words: Sexual harassment, job satisfaction, turnover intention 
 
Advisor: Assoc. Prof. Gürkan AKDAĞ, Mersin University, Department of Gastronomy and 
Culinary Arts, Mersin.   

 
 



vi 

TEŞEKKÜR 

Ders yılı sürecimden, tez yazım sürecine kadar her koşulda yanımda duran sevgili danışmanım 
Doktor Öğretim Üyesi Beril DÖNMEZ… Teşekkür metnimi yazarken bu kadar buruk ve eksik 
hissedeceğim aklıma gelmezdi. Hoca öğrenci ilişkisinden çok, anne kız, abla kardeş ya da bir 
dost arkadaş niteliği taşıyan koca yürekli kadın… Akademik yaşamında dik duruşu, sağlam 
deneyimleri ve güçlü zekâsıyla bana daima öğretici olarak yol gösteren, usta çırak ilişkisiyle bu 
süreçte özgüvenli bir şekilde ilerlememi sağlayan, güzel yüreğiyle yoluma daima ışık saçan 
sevgili hocam Doktor Öğretim Üyesi Beril DÖNMEZ’e sonsuz teşekkür ederim. Meslek hayatım 
boyunca sizden öğrendiklerimden feyz alarak bende kendi öğrencilerime tıpkı sizin bize 
aşıladığınız o içten ve samimi duruşu sergileyeceğim. Işıklar içinde uyuyun sayın hocam…  

Çalışmamın yarım kalan kısmında sahip olduğu bilgi ve becerisini bana en güzel şekilde aktaran, 
bu süreci en iyi şekilde tamamlamam için elinden geleni yapan, yarım kalan danışmanlığımı hiç 
düşünmeden üstlenen sayın hocam, danışmanım Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ’a, emeklerinden ötürü 
sonsuz teşekkür ederim. Araştırmamda, bilgi ve becerilerini, desteklerini esirgemeyen sayın 
hocalarım, Arş. Gör. Dr. Ali DALGIÇ’a Arş. Gör. Neslihan ŞİMŞEK’e, Arş. Gör. Gizem ÇAPAR’ a ve 
Dr. Ozan GÜLER’e sonsuz teşekkürler. 

Yüksek lisans gibi zor bir sürece başladığım günden bugüne kadar desteklerini üzerimden 
esirgemeyen annem Zeybide ÖZ’e, babam Mehmet ÖZ’e ve ağabeyim Halil ÖZ’e sonsuz teşekkür 
ederim.  

En stresli dönemlerimde motivasyonlarını hiç eksik etmeyen değerli arkadaşlarım Gizem 
GÜLTEKİN, Ebru KURT, Metin SEFEROĞLU, Diren ÇAKMAK, Nurhayat IFLAZOĞLU ve Nurcan 
BEKTARIM’a çok teşekkür ederim.  



vii 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa 

İÇ KAPAK i 
ONAY ii 
ETİK BEYAN iii 
ÖZET iv 
ABSTRACT v 
TEŞEKKÜR vi 
İÇİNDEKİLER vii 
TABLOLAR DİZİNİ viii 
KISALTMALAR VE SİMGELER ix 

1. GİRİŞ 1 
1.1. Problemin Tanımı 2 
1.2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 3 
1.3. Araştırmanın Önemi 3 
1.4. Kısıtlar 4 
1.5. Tanımlar 4 
2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI 5 
2.1. Cinsel Taciz 5 
2.2. Cinsel Taciz Olarak Kabul Edilen Davranışlar 7 
2.3. Cinsel Taciz Davranışlarını Önlemek İçin Alınabilecek Uygun Önlemler 9 
2.4. Cinsel Tacizin Boyutları 11 
2.5. Hukuk Açısından Cinsel Taciz 13 
2.6. İş Doyumu Kavramı 15 
2.7. İş Doyumunu Etkileyen Faktörler 16 
2.7.1. İş Doyumunu Etkileyen Örgütsel Faktörler 17 
2.7.2. İş Doyumunu Etkileyen Kişisel Faktörler 18 
2.7.3. İş Doyumunu Etkileyen Çevresel Faktörler 19 
2.8. Düşük İş Doyumunun Sonuçları 20 
2.9. İşten Ayrılma Niyeti 20 
2.10. İşten Ayrılma Niyetine Etki Eden Faktörler 22 
2.10.1. Örgütsel Faktörler 22 
2.10.2. Bireysel Faktörler 24 
2.10.3. Çevresel Faktörler 25 
3. YÖNTEM 33 
3.1. Araştırma Yaklaşımı 33 
3.2. Veri Toplama Aracı 33 
3.3. Araştırma Evreni ve Örneklemi 34 
3.4. Teorik Çerçeve ve Hipotezler 34 
3.5. Araştırmada Kullanılan Veri Analiz Teknikleri 35 
4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 36 
4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 36 
5. SONUÇ ve ÖNERİLER 42 

KAYNAKÇA 45 
EKLER 52 
ÖZGEÇMİŞ 55 

 
 



viii 

TABLOLAR DİZİNİ 

Sayfa 

Tablo 1. Türkiye’de Cinsel Taciz, İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyetiyle İlgili Yapılan Bazı 
Araştırmalar 27 
Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 36 
Tablo 3. İşten Ayrılma Niyeti Faktör Analizi 37 
Tablo 4. İş Doyumu Faktör Analizi 38 
Tablo 5. Cinsel Taciz Faktör Analizi 38 
Tablo 6. İşten Ayrılma Niyeti, İş Doyumu ve Cinsel Taciz Boyutları Arasındaki İlişki 41 

 
 

 

 

 

 

 

 



ix 

KISALTMALAR VE SİMGELER 

Kısaltma/Simge Tanım  
TDK  Türk Dil Kurumu  

ICFTU 

 
Uluslararası Hür İşçi Sendikaları Konfederasyonu – International 
Confederation of FreeTradeUnions 
 

FEHA  California Fuarı İstihdam ve Konut Yasası 
  



Hilal Öz, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

1 

1. GİRİŞ 

Günümüzde cinsel taciz örgütlerin en temel sorunları arasında yer almaktadır. 

Çoğunlukla iş gören kadınların bir sorunu olarak gözlenmektedir. Halledilmesi oldukça güç olan 

bu sorun ortaya çıktığında; ya kişisel, kültürel, örgütsel ve toplumsal nedenlerle dile 

getirilememekte ya da bu duruma maruz kalan bireyler bu sorunu aşmak için gerekli olan 

örgütsel desteği bulamamaktadır. Dolayısıyla çoğu kadın cinsel tacize boyun eğip, bu duruma 

katlanmak zorunda kalıp, kendi çözüm yollarını kendisi bulmak durumunda kalmaktadır 

(Tunçer, 2012: 708). Cinsel taciz kadınların bedensel ve zihinsel yapısını bozabilmektedir. 

Sosyal yaşam içinde ferah bir şekilde hayatlarını sürdürmelerini ve diğer insanlarla olan 

iletişimlerini normal olarak sağlamalarını engelleyebilmektedir (Karayel, 2006: 1). Giderek 

yaygınlaşan cinsel taciz, örgütlerde sosyo-psikolojik açıdan olduğu kadar etkinlik ve verimlilik 

açısından da bir maliyet olarak görülmeye başlanmıştır. İş doyumunu azaltarak işten ayrılma 

niyetini arttıran cinsel taciz, aynı zamanda örgütlerin maliyetini de olumsuz yönde 

etkilemektedir (Mimaroğlu ve Özgen, 2008: 322). 

Kadın bireyler, erkeklere oranla cinsel tacizle daha çok karşılaşmaktadırlar ve bunun 

sonucunda kadın çalışanların işten ayrılma, işten kaçınma ve kendi isteğiyle işini bırakma 

durumu söz konusu olabilmektedir. Bu duruma bağlı olarak işletme içerisinde verimsizlik ve 

motivasyon kaybı yaşanabilmektedir. Dolayısıyla örgütlerin, cinsel taciz davranışlarını önlemek 

için almış oldukları tedbirler, iş gücü kayıplarının, ekonomik zararların ve verimliliklerinin 

korunmasına fayda sağlamaktadır (Kömürcü, 2011: 3).  

İşverenlerin çalışma ortamındaki güven unsurunu sağlamaları, iş görenler için büyük bir 

önem arz etmektedir. Gerek çalışma arkadaşları, gerek müşteriler olsun etik olmayan hiçbir 

davranışın görmezden gelinmemesi ve tölerans gösterilmemesi gerekmektedir. Aksi takdirde 

çalışan bireylerin kendilerini o ortamda huzursuz hissetmesi gibi psikolojik açıdan birçok 

olumsuz etkiye sebep olabilmektedir. Bu durumun özellikle kadın çalışanların karşılaştığı bir 

sorun olduğu kaçınılmazdır. Kadın bireylerin işlerini kaybetmemek adına ya da toplumsal ve 

sosyal ortamlarındaki baskılar neticesinde, olumsuz davranışlara maruz kaldıkları halde, bu 

durumu açıkça ifade edememeleri gözlenen bir durumdur. Ancak cinsel tacize maruz kalan 

kadın bireylerin, iş doyum düzeyleri ve işten ayrılma niyetleride olumsuz yönde 

etkilenebilmektedir. Birçok işveren ise sırf kendi imajı zedelenmesin diye bu duruma maruz 

kalan deneyimli çalışanını kaybetmeyi göze alabilmektedir. Fakat hiçbir çıkar, bir bireyin ruh ve 

beden sağlığından daha değerli değildir. 

Aynı zamanda cinsel taciz, birlikte yaşamak ve çalışmak mecburiyetinde olan kadın ve 

erkek ilişkilerinde güven problemi yaratabilmektedir. Kadın ve erkek ilişkilerindeki güven 

unsurunu yok eden cinsel taciz, daha çok kadın bireyler için olumsuz etkilere neden 
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olabilmektedir. Cinsiyet temelli ayrımcılık veya kendilerinden cinsel olarak fayda sağlanılması, 

çalışma yaşamına atılmış olan kadın bireylerde, güven problemi oluşturarak, iş ortamında 

çalışmalarına odaklanmalarını engelleyebilmektedir (Sarmaşık, 2009: 1). 

Bu bilgilerden harektle cinsel taciz olayına kadın bireylerde daha çok rastlanmaktadır. İş 

yerinde tacize maruz kalan kadın çalışanların, işten ayrılma niyetleri ve iş doyumları da cinsel 

taciz dolayısıyla etkilenmektedir. Bunun sonucunda işveren açısından böyle bir durumla karşı 

karşıya gelinmesi, örgüt içinde maddi ve manevi kayıplara neden olabilmektedir. İş yerinde 

cinsel tacize maruz kalan kadın bireyler, sosyal yaşamlarında ve iş yaşamlarında psikolojikmen 

baskı hissedebilmektedirler. Dışlanma, itibar ve güven kaybı, işten duyulan memnuniyetsizlik, 

işe karşı verimsizlik vb. etmenler ortaya çıkabilmektedir. Dolayısıyla bu durum beraberinde 

işten ayrılma davranışını da getirebilmektedir.  

Araştırmanın amacı kapsamında oluşturulan bu tez, toplam beş bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölüm, giriş niteliği taşımaktadır. Araştırmanın genel olarak ifade edildiği kısımdır. İkinci 

bölümde, tez konusuna bağlı olarak kuramsal çerçeve oluşturularak, konuyla alakalı 

literatürden hareketle araştırma konusuna dahil olan kavramlara ait bilgilere yer verilmektedir. 

Araştırmanın kuramsal çerçevesi; cinsel taciz kavramı, cinsel taciz olarak kabul edilen 

davranışlar, cinsel tacizi önleyebilmek için yapılan uygulamalar, cinsel tacizin boyutları, hukuk 

açısından cinsel taciz, iş doyumu kavramı, iş doyumunu etkileyen faktörler, düşük iş 

doyumunun sonuçları, işten ayrılma niyeti, işten ayrılma niyetini etkileyen faktörler ve işten 

ayrılma niyetinin sonuçları şeklinde oluşturulmuştur.  

Arştırmanın üçüncü bölümünde yöntem kısmına yer verilmiştir. Yöntem başlığı altında; 

araştırma yaklaşımı, veri toplma aracı, araştırma evreni ve örneklemi, teorik çerçeve ve 

hipotezler, araştırmada kullanılan veri analiz teknikleri hakkında bilgilere yer verilmiştir. 

Araştırmanın dödüncü bölümünde çalışmayla ilgili bulgular ve değerlendirmelere yer 

verilmiştir. Bu bağlamda araştırmaya katılan bireylerin demorafik özelliklerine ilişkin bulgular 

ve araştırmanın değişkenlerine göreyapılan faktör analizi ve korelasyon analizine yönelik 

bulgular ifaede edilmiştir. Son olarak araştırmanın beşinci bölümünde ise çalışmanın sonuç ve 

öneriler kısmına yer verilmiştir. Elde edilen analizler neticesinde konuyla ilgili çıkarımlarda 

bulunulmuştur ve yapılacak olan benzer araştırmalar için çeşitli önerilere yer verilmiştir. 

1.1. Problemin Tanımı 

Kadına yönelik yapılan cinsel tacizin psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden birçok 

sonucu vardır. İşinden ayrılan kadının maddi gelirinin olmaması, sosyal yaşantısının zarar 

görmesi, depresyon, birdenbire oluşan korkular ve tedirginlikler cinsel tacize uğrayan 

kadınların gösterdiği duygusal tepkilerden bir kısmı olarak ortaya konmaktadır. Literatürde 
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cinsel taciz konusunda birçok çalışma mevcut olmasına rağmen son dönemlerde sıklıkla görülen 

cinsel taciz olayları, bu konu üzerine daha fazla araştırmaların yapılması gerektiği kanısına 

vardırmaktadır (Şahin, Aydın, Sarı, 2012:  69). 

1.2. Araştırmanın Amacı ve Kapsamı 

Günümüzde cinsel taciz konusu önemli sorunlardan biridir. Bu sorunun sıklıkla 

yaşanması, bu konun araştırılmasını tetikleyen etkenlerden biridir. Farklı disiplinlerdeki birçok 

araştırmacı bu konuyu ele almıştır. Bu araştırmanın amacı, otel mutfaklarında çalışan kadın 

çalışanların maruz kaldıkları cinsel tacizin, onların işten ayrılma ve iş doyumlarına etkisini 

incelemektir. 

Bu bağlamda öncelikle otel mutfaklarında çalışan kadın çalışanların bağımsız değişken 

olan, cinsel tacize uğrama düzeyleri araştırılıp, sonrasında diğer bağımlı değişkenler olan, iş 

doyumu ve işten ayrılma niyetleri arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırmanın uygulama 

açısından kapsamını otel mutfaklarındaki kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Yapılan analizler 

neticesinde elde edilen bulgulara göre cinsel tacizin, işten ayrılma ve iş doyumu arasındaki 

ilişkisi yorumlanmıştır. 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Yapılan literatür taraması sonucunda cinsel taciz, iş doyumu ve işten ayrılma 

değişkenlerini bir arada ele alan çok az sayıda araştırma bulunmuştur. Kadınlar için günümüzün 

en önemli sorunlarından biri olan cinsel taciz konusuyla ilişkili farklı disiplinlerden çalışmalara 

rastlanılmıştır. Fakat turizm açısından özellikle kadınlara yönelik cinsel tacize maruz kalmaları 

ve bunun sonucunda iş doyumları ve işten ayrılma niyetlerini bir arada ölçen bir çalışmaya 

rastlanmamıştır.  

Turizm anlamında otel mutfaklarındaki kadın çalışanların maruz kaldıkları cinsel taciz, 

günümüzde başlı başına bir sorundur. Dolayısıyla bu araştırma konusu hem literatüre katkı 

sağlayacak hem de kadınların maruz kaldığı bu sorunların araştırılıp ortaya konulmasıyla gün 

yüzüne çıkmasını sağlamaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulardan hareketle, cinsel 

taciz, işten ayrılma ve iş doyumu alanlarında çalışmalar yapan araştırmacılara sunulmuş olan 

öneriler de bu araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. 
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1.4. Kısıtlar 

Araştırmalarda yapılmak istenen fakat birtakım sebeplerden dolayı yapılamayan bazı 

sınırlılıklar mevcuttur (Karasar, 2012: 73). Bu araştırmanın sınırlılıkları ise aşağıdaki gibi 

özetlenebilir: 

 Araştırma, deneme modelinden daha çok; tekil ve ilişkisel tarama modeline 

uymaktadır. 

 Araştırmada verileri elde etmek için anket formu kullanılmıştır. 

 Elde edilecek veriler kişisel beyana dayalı olmaktadır. 

 Veriler belirli zaman aralığında elde edilmiştir. 

 Araştırmada kolayda örnekle yöntemi kullanılmıştır. 

 Araştırma bulguları otel mutfaklarındaki kadın çalışanları dışındaki başka örgütlerde 

çalışanlara genellenmemektedir. 

 Otel mutfaklarındaki kadın çalışanların, anket formunu doldururken 

etkilenebilecekleri çevresel faktörlerin kontrol altında tutulmaması da araştırma 

bulgularını etkilemiştir. 

 Otel mutfak yöneticileri veya işletme sahiplerinin birtakım nedenlerden dolayı anket 

formlarının çalışanlara dağıtılmasına izin vermeme durumu ya da çalışanında çeşitli 

sebeplerden ötürü soru formunu doldurmak istemediği zamanlar olmuştur. Bu 

durum da araştırma için sınırlılık oluşturmaktadır. 

1.5. Tanımlar 

Cinsel taciz: Cinselliği akla getirecek veya cinsel içerikli; mimik, jest, sözel ifade, bakış, el-

kol şakası, fiziksel temas, şantaj, tehdit, tecavüz ve bunlara benzer ifadelerin ve davranışların 

tamamı cinsel taciz kapsamında ifade edilebilmektedir (Şahin, Aydın ve Sarı, 2012: 68). 

İş doyumu: İş doyumu, iş gören bireylerin iş ve işin sağladıklarına bağlı olarak 

oluşturdukları algı ve bu algı doğrultusunda verdikleri duygusal cevaplardır (Çekmecelioğlu, 

2005: 28). 

İşten ayrılma niyeti: İş görenlerin çalıştıkları yerden istekli veya isteksiz olarak 

ayrılmasıdır(Erdirençelebi, Ertürk, 2018: 606).   
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2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE LİTERATÜR TARAMASI 

2.1. Cinsel Taciz 

Cinsel taciz kavramı ilk kez Mac Kinnon’ın “SexualHarassment of WorkingWoman - 

Çalışan Kadına Cinsel Taciz” kitabında ele alınmıştır ve bu kitapta “cinsel taleplerin, eşit 

olmayan güç ilişkileri bağlamında istenmeyen şekilde dayatılması” olarak ifade edilmektedir 

(Sherwyn, Kaufman ve Klausner, 2000: 76). Literatürde taciz ve cinsel taciz ile ilgili birçok farklı 

tanımın yapıldığı görülmektedir (Kalhor, 2000: 5). Aşağıda bu kelimelerin sözlüklerdeki bazı 

tanımlarına değinilmektedir. 

 Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlük: Taciz, “tedirgin etme, rahatsız etme”; 

cinsel taciz, “ahlaksızca, ulu orta veya gizlice söz ve davranışlarla karşı cinse eziyet etme, 

tedirginlik ve sıkıntı verme”, “çalışma hayatında ekonomik güç, üst makam veya başka etkili bir 

göreve sahip olanların, genellikle karşı cinsi ahlak dışı birtakım tutum ve davranışlarla cinsel 

yönden sıkıntıya sokup rahatsız etmesi” (TDK, 2017). 

 Oxford İngilizce Sözlük: Taciz, “saldırgan bir baskıya veya sindirmeye maruz 

bırakmak”; cinsel taciz “işyerinde veya diğer profesyonel veya sosyal durumlarda, istenmeyen 

ve uygunsuz cinsel ifadelerin kullanılması veya fiziksel avantaj sağlanması şeklinde karakterize 

edilen davranış” (OxfordDictionaries, 2017). 

 Longman İngilizce Sözlük: Taciz, “bir kişiye sık sık rahatsız edici şeyler söylerek veya 

onu tehdit ederek, bireyin hayatını nahoş hale getirmek”; cinsel taciz, “özellikle aynı iş yerinde 

beraber çalışılan bir kişinin, karşı tarafın istemeyeceği şekilde cinsel yorumlarda bulunması, 

bakması veya dokunması” (Longman Dictionary, 2017). 

Cinsel taciz, tanım olarak oldukça kapsamlıdır. Cinselliği akla getirecek veya cinsel 

içerikli; mimik, jest, sözel ifade, bakış, el-kol şakası, fiziksel temas, şantaj, tehdit, tecavüz ve 

bunlara benzer ifadelerin ve davranışların tamamı cinsel taciz kapsamında 

değerlendirilmektedir (Şahin, Aydın ve Sarı, 2012: 68). Saldırgan, utandıran, korkutan, sindiren, 

gözdağı veren, aşağılayan ve/veya istenmeyen cinsel içerikli herhangi bir davranış cinsel taciz 

olarak nitelendirilebilir. Cinsel taciz doğrudan veya dolaylı olabileceği gibi fiziksel veya sözel 

nitelik de taşıyabilir. Dokunma, göz süzme, açık saçık fıkra anlatma, espri yapma, fotoğraf 

gösterme, cinsiyet üzerinden çıkar sağlamaya çalışma gibi davranışlar buna örnek gösterilebilir 

(Oktay, 2012: 75). Cinsel taciz; “iş performansına makul olmayan bir şekilde müdahale eden, 

korkutucu, düşmanca, saldırgan bir çalışma ortamı yaratan” veya “istihdam, terfi, prim gibi 

ayrıcalıklar tanımak üzere bulunulan”istenmeyen cinsel davranışlar şeklinde de 

tanımlanabilmektedir (Grant, 1999: 25). 
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 Baypınar (2003), yaptığı çalışmasında cinsel tacizi oluşturan tanımlamalara yer 

vermiştir. Bunlar; 

1.Cinsel içerikli davranışların birçoğu içeriği gereği taciz oluşturmakla birlikte, bazıları 

da tacize maruz kalan kişiye bağlı olarak farklı ifade edilebilmektedir. Bu bağlamda istenmeyen 

davranışlar cinsel taciz oluşturmaktadır.  

2.Cinsel taciz yaratan davranışların kesinlikle cinsel nitelikli olma koşulu yoktur. Cinsel 

nitelikli olmasa da kişiye cinsiyetinden dolayı sergilenen istenmeyen davranışlar da cinsel taciz 

oluşturmaktadır.      

3.İşyerinde cinsel taciz istihdamda cinsiyet ayırımcılığı olarak görüldüğü için bir 

davranışın cinsiyet ayırımcılığı anlamında cinsel taciz oluşturabilmesi için, davranışın bir 

istihdam çalışma koşulu haline gelmesi şarttır.  

 Aktarılan tanımlardan da anlaşılacağı üzere cinsel tacizi net bir şekilde ifade etmek veya 

tek bir tanım ile sınırlandırmak oldukça güçtür. Uluslararası Hür İşçi Sendikaları 

Konfederasyonu (ICFTU–International Confederation of FreeTradeUnions) kadın komitesi “iş 

yerindekiler tarafından, tekrar edilen ve istenmeyen, sözle, vücut hareketleriyle veya jestleriyle 

gerçekleştirilen her yaklaşım, cinsel bakımdan küçümseyici her beyan, cinsel ayrım güden her 

söz, cinsel tacizdir”kabulünden yola çıkmaktadır (Şimşek, 1999: 122).  

Amerika Birleşik Devletlerinde, cinsel tacizi en kapsamlı şekilde açıklayan ve kabul 

eden, CivilRightsAct’ın ayırımcılık konusunu düzenleyen 7. eserinde bu konu kaleme 

dökülmüştür. Düzenlemeye göre Amerika Hukuku açısından cinsel taciz, açık olarak cinsiyet 

temeline dayalı bir ayrımcılık olarak açıklanmıştır (Özdemir, 2006: 87).  Çalışan bireylerde 

tacize bağlı olarak ortaya çıkan iş, sağlık ve psikolojik açıdan birtakım sorunlar 

sıralanabilmektedir; 

• Örgüt için; bireylerin, iş tatmini ve işten ayrılma niyetleri 

• Psikolojik açıdan; anksiyete ve depresyon gibi sitrese bağlı reaksiyonlar 

• Sağlık açısından baş ağrıları, gastrointestinal bozukluklar ve uyku problemleri 

gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır (Fitzgerald, vd. 1997: 579). 

Cinsel taciz, gerek birey tarafından, gerek iş ortamı tarafından da birçok olumsuz etkiye 

sahiptir. 

İş yerinde cinsel taciz; 

 Verimliliği azaltır 

 Çalışanlar arasında saygısızlığa ve güvensizliğe yol açar 

 Takım çalışmasında fikir ayrılığını arttırır 

 İş memnuniyetini düşürür 

 Çalışma devamsızlığına yol açar 

               Birey tarafından yapılan cinsel taciz; 
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 Çalışmalarda azalma 

 İşe güdülenmede isteksizlik, depresyon, bunalım ve kaygı hali 

 Aşağılama 

 Güven kaybı 

 İş ortamında dışlama 

 Meslekte başarının azalması gibi sonuçlara etki etmektedir (Attri, Kaur, 2018: 

82).  

 

Türkiye’de direkt olarak işletmelerde yaşanan cinsel tacizle ilgili yapılan çalışmalar 

sınırlıdır. Toplumsal etkenler sebebiyle Türkiye’de cinsel tacize uğrayan kadınların daha fazla 

bu duruma maruz kalma korkuları, konu hakkında konuşmalarının önüne geçmektedir. 

Cinsiyete yönelik yapılan ayrımcılık konusunda yapılmış araştırmalar cinsel tacizin Türkiye’ de 

ciddi bir sorun olduğunu göstermektedir (Kömürcü, 2011: 38).  Mevcut araştırmalar, cinsel 

tacizin en ciddi sosyal sorunlardan biri olduğunu öne sürmektedir. Cinsel tacize, gündelik 

hayatta sık sık rastlanmaktadır (Herrera, Herrera ve Exposito, 2017: 1). Örnek verecek olursak; 

Kolbert (1991), çalışma hayatında cinsel taciz üzerine yapmış olduğu araştırmada, ABD’de her 

85 kadın çalışandan 50’sinin iş hayatlarının bir bölümünde cinsel tacize maruz kaldığını 

bulgulamıştır(Mimaroğlu ve Özgen, 2008: 321). 

2.2. Cinsel Taciz Olarak Kabul Edilen Davranışlar 

Alan yazına bakıldığında cinsel tacizle ilgili olarak yeteri kadar araştırma yapılmamıştır. 

Tacizle ilgili yapılan araştırmalar akademik ya da teorik bir ilginin sonucu olarak değil, var olan 

acil bir sosyal problemi çözme olarak ortaya çıkmıştır (Fitzgerald, vd. 1995: 437). Son yıllarda, 

cinsel taciz konusuna olan ilginin araştırmacılar ve örgütler bağlamında arttığı görülmektedir 

(Fitzgerald, Drasgow, Hulin, Gelfand ve Magley 1997: 578). Solmuş (2005:2), iş ortamındaki 

cinsel tacize, istenmeyen fiziksel temaslar, karşı tarafın (çoğunlukla kadının) istemediğini 

söylemesine rağmen sürekli tekrarlanan flört teklifleri, cinsel içerikli şakalar, fiziksel güç, 

zorlama ya da erotik içerikli fıkra veya resimlerin yer aldığı elektronik postalar olarak 

örneklemiştir.  

Boland (2005), cinsel taciz davranışlarının fiziksel olarak daha az tehdit edici 

biçimlerinin de yaygın olarak görüldüğünü ifade etmektedir. Bunlar; cinsel şaka, cinsiyetçi 

sözler ve cinsiyetçi davranışlardır. Cinsel taciz, herhangi bir kişi için,  herhangi bir zamanda 

herhangi bir yerde olabilmektedir. Bu işyerini de içermektedir. Ancak, bir işverenin ya da 

çalışanın riski en aza indirmek için yapabileceği birçok şey vardır. Cinsel tacize hem kadınlar 

hem de erkekler uğrayabilmektedir.  İşçiler aynı cinsiyetten ya da karşı cinsiyetten insanlar 
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tarafından da cinsel tacize uğrayabilmektedir. Cinsel taciz aynı takımdaki bire bir yönetici veya 

denetleyici, personelin başka bir üyesi ya da bir çalışanı, çalışırken iletişim kurduğu başka biri 

tarafından da gerçekleşebilmektedir. Bir işveren, işgörenlere cinsel taciz olarak kabul edilen 

davranış biçiminin kabul edilemez olduğunu açıkça belirtmelidir (https://www.cnbc.com/). 

Amerika Birleşik Devletlerinde, İstihdamda Fırsat Eşitliği Komisyonu,  

(EqualEmploymentOpportunityCommission) cinsel tacizi, ‘’davranışın kabul edilmesi ya da 

reddedilmesi durumunda kişinin iş performansını etkilenir ve korkutucu, düşmanca ya da 

rahatsız edici bir çalışma ortamı meydana gelir’’ şeklinde ifade etmiştir (Brase ve Miller, 2001: 

242). Üstlerin, çalışan bireylerin medeni durumlarından ötürü güç kullanımını yönlendirebildiği 

gözlenmektedir. Bu bağlamda işyerinde çoğunlukla bekar kadın çalışanların cinsel tacize maruz 

kaldığı söylenebilmektedir. Eğitim seviyesi yüksek bireyler cinsel taciz davranışlarına karşı 

haklarını korumada daha bilinçli olmaktadır. Dolayısıyla bu durum yöneticilerin cinsel taciz 

girişimlerini kısıtlamaktadır (Yücel ve Koparan, 2010: 15).  

Karşılığı olmayan cinsel talepler, cinsel iyilikler ve cinsel nitelikteki diğer sözel veya 

fiziksel davranışlar, bazı durumlarda cinsel taciz teşkil edebilmektedir. Cinsel şakalar, 

istenmeyen cinsel girişimler ve çalışma alanında sergilenen cinsel resimler taciz olarak 

nitelendirilebilmektedir. Israrlı veya tekrarlanan istekler, ahlaka aykırı yorumlar, müstehcen 

yazılar yazılması ve bazı durumlarda, bir iş arkadaşının "balım", "bebeğim" veya başka 

uygunsuz isimlerle karşılaşması veya çağrılması da cinsel taciz davranışları içerisinde yer 

almaktır (Laird, 1993: 51-52).  

Çalışma ortamında bir davranışın cinsel taciz olarak görülebilmesi için şu etkenleri 

içermesi beklenmektedir (Yeşiltaş, 2005: 149).   

a) Cinsel Taciz Davranışının Çalışma esnasında ya da çalışma ortamıyla ilgili bir yerde 

ortaya çıkması gerekmektedir. Örneğin turizm endüstrisi açısından bakıldığında bakıldığında ön 

büroda, lobide, barda, mutfakta, ofiste, çamaşırhanede veya benzeri iş sahası ortamlarında 

oluşabilecek cinsel tacizler, işyerinde cinsel taciz olarak değerlendirilebilir.  

b) Ortaya çıkan davranışın bireylerin cinsiyeti, cinsellik ya da cinsellik çağrıştıran 

konularda olması gerekir. Örneğin kadınlara yönelik atılan laflar, cinsellik içeren fıkra ya da 

hikâyelerin anlatılması cinsel taciz olarak görülmektedir. 

c) İstenmeyen ya da onay verilmeden yapılan ani davranışlarda cinsel taciz olarak 

değerlendirilir. Birisine istemediği halde dokunmak, masaj yapmak bu duruma örnek olarak 

verilebilir.  

d) Cinsel taciz kapsamına giren bir davranışın kişinin çalışma ortamını veya çalışma 

şartlarını etkilemesi gerekir. Cinsel beraberlik teklifini kabul etmeyen bir iş görenin işten 

çıkarılması veya terfi ettirilmemesi veya yapılan olumsuz davranışlardan ötürü bir iş görenin iş 

performansının düşmesi de bu konuda örnek olarak gösterilebilir.  
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e) Devamlı tekrar eden bir davranış olması. Bazı davranışların cinsel taciz olarak 

nitelendirilebilmesi için tekrar eden bir davranış olması da gerekebilir. Örneğin çalışma 

ortamındaki iş görene ilk seferinde kabul etmemesine rağmen sürekli yemeğe çıkma teklifini 

yinelemesi cinsel taciz kapsamına girebilir  

2.3. Cinsel Taciz Davranışlarını Önlemek İçin Alınabilecek Uygun Önlemler 

Cinsel taciz konusunda örgütlerin en önemli eksiklerinden birisi de cinsel tacizi önleme 

programlarıdır. Taciz durumu meydana geldikten sonra ne gibi önlemler alınması ve bu 

önlemlerin nasıl politika şeklinde uygulanabilmesi konusunda sorunlar doğabilmektedir. Örnek 

bir cinsel taciz önleme programına bakıldığında; yönetim katılımı, iletişim, şirket eğitimi, cinsel 

taciz politikası, cinsel taciz için şikâyet prosedürü, araştırma yolu, cinsel tacizcileri 

cezalandırmak, periyodik değerlendirme ve eğitim gibi basamaklardan oluştuğu 

söylenebilmektedir.  

Yönetim katılımı; örgüt yöneticilerininde taciz önleme programlarına katılarak diğer 

çalışanlara örnek teşkil edip, güven ortamı sağlayabilmesi gerekmektedir.  

İletişim; Etkili bir cinsel taciz önleme programı örgüt içerisinde verilen sürekli 

mesajdır. Hazırlanmış olan önleme programı iletişim olmadan elverişsiz olabilmektedir. 

Dolayısıyla iletişim ağları çok güçlü olmak durumundadır.  

Şirket eğitimi; İşverenler amir ve yönetimden sorumlu kişileri cinsel taciz konusu 

hakkında bilgilendirmelidir. Çeşitli oryantasyonlarla bu konu kapsamında gerekli eğitimi 

erebilmelidir. Çalışan bireylerdekendilerini güven içerisinde hissedebilmelidir.  

Cinsel taciz politikası; İşgörenlerin anlayacağı politika yazılmalıdır ve tüm işgörenlerce 

bilinmelidir. Çalışan tüm bireyler bu politikaları kanun niteliğinde görebilmelidir. Politikalar 

dışında uygunsuz davranışların neticeleri net bir şekilde belirlenmeli ve gereken yaptırımların 

olabilmesi gerekmektedir. 

Cinsel taciz için şikayet prosedürü; Cinsel taciz içeren davranışlara maruz kalan 

bireyler bu olayı denetleyen ve olayın öniüne geçebilen, sorumlu birisine doğrudan şikayet 

edebilmedir. Yaşanan herhangi bir taciz olayının açık ve net bir şekilde ifade edilebilmesi için 

çalışan bireylere cesaret verilmelidir.  

Araştırma yoluyla; Oluşan tüm cinsel taciz durumları denetlenerek belgelenebilmelidir. 

Her cinsel taciz şüphesi incelenmelidir ve belgelenmelidir. Şikayetin türüne denetlemenin 

düzeyi farklılık gösterebilmektedir.  

Cinsel tacizcileri cezalandırmak; Belirlenen politika kuralları kesinlikle 

uygulanabilmelidir. Kurallara uymayan bireylere, taciz belgelenmesi halinde mutlak bir şekilde 
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yaptırım uygulanabilmelidir. Bu doğrultuda örgütün belirlemiş olduğu bu politikalar varlığını 

koruabilmektedir. 

Periyodik değerlendirme; Örgüt içerisinde cinsel taciz olaylarının yaşanmadığını ispat 

etmek adına belirli aralıklarla iş ortamında denetim ve incelemeler yapılmalıdır. İstatistik 

verilerine dayanarak bu olaylar incelenip, politikalar denetlenebilmelidir. Bu denetimler 

politikanın geçerliliği bakımından gerekli bir uygulamadır. 

Eğitim;  Eksik veya yanlış olan konular belirlenerek, bu yönde eğitim programı 

oluşturulabilmelidir. Demografik özelliklere bakılmadan, tüm bireylere iyi iletişim 

sağlayabilmek konuyla alakalı destek eğitimler de verilebilmelidir (Mörekli, 2008: 30). 

 

İşverenin yükümlülüğünün bir kısmı cinsel taciz davranışını önlemeye ve bilinen cinsel 

taciz davranışlarını düzeltmeye özen göstermektir. İşverenlerin alması gereken bazı temel 

önlemler:  

 Hızlı ve erişilebilir bir şikayet prosedürü oluşturulmalıdır. 

 Alt yapıdan başlanarak cinsel taciz davranışları önlemek için denetimciler ve 

yöneticiler bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. 

 Erkek ve kadınlara farklı davranmaktan kaçınmak adına denetimciler ve 

yöneticiler bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir.  

 Alınan tedbirler ve yöntemler tüm çalışanlara dağıtılmalıdır. 

 Tedbir ve yönteme göre tüm çalışanlar eğitilmelidir. 

 Tedbir ve yöntemler göze çarpan yerlerde yayınlanmalıdır. 

 Her çalışanın bu tedbir ve yöntemlerden haberdar olduğu belgelenmelidir. 

 Çalışanların cinsel tacizi rapor etmelerini teşvik eden bir şikayet prosedürü 

seçilmelidir.  

 Çalışanlar bu politikadaki standartlara göre şikayet prosedürünün nasıl 

kullanılacağı konusunda eğitilmelidir.   

 Politika kapsamında sorumluluklarını denetlemek için müdürler ve yöneticiler 

eğitilmelidir. 

 Yetkili kişiler şikayetleri almak, araştırmak ve değerlendirmekle ilgili şikayetler 

almak konusunda eğitilmelidir.  

 Şikayet prosedürünün etkinliği izlenmelidir.Çalışanlar için prosedür altındaki 

şikayetlerin sonuçları hakkında periyodik raporlar hazırlanmalıdır (Howard, 

2007:75).  

Cinsel taciz riskinin ortaya çıkmasını en aza indirgemek için örgüt içerisinde tedbirler 

alınmalıdır. Bu bağlamda işveren iki ana eylemde bulunabilir; 

 Cinsel tacizin ortaya çıkmasında tüm sorumluluk adımlarını atmalı 
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 Eğer cinsel taciz yaşanırsa, uygun iyileştirici önlemi almalıdır (Attri, Kaur, 2018: 

82). 

2.4. Cinsel Tacizin Boyutları 

İş yerinde cinsel tacizle ilgili yeteri kadar araştırma yapılmadığı için cinsel tacizin 

tarihini ve boyutlarını ortaya koymak pek kolay değildir. Türkiye’deki toplumsal değerler 

sistemi, tacize maruz kalan kadının, korkarak daha fazla tacize maruz kalabileceği düşüncesiyle 

dile getirmesini engellemektedir (Gerni, 2001: 21). İşveren, boyutu ne olursa olsun 

yükümlülükten kurtulmak için iş yerinde cinsel tacizi önlemek amacıyla bütün sorumluluğu 

eline almalıdır. 

Welsh (1999:170), yasal bir bakış açısıyla, cinsel tacizi cinsiyet ayrımcılığının bir şekli 

olarak ifade etmiştir. Bedelli taciz ve kötü ortam oluşturan taciz olmak üzere cinsel taciz, iki 

boyuttan oluşmaktadır. Mörekli (2008:9), ‘’Bedelli Taciz; taciz literatürlerde “bir şey 

karşılığında bir şey” olarak bilinen taciz türüdür. İş hayatındaki işe alma durumu, rüşvet ya da 

cinsel tehditleri kapsayabilmektedir. Kötü Ortam Oluşturan Taciz ise, rahatsız edici ve uygun 

olmayan bir çevre yaratan cinsel içerikli şakalar, sözler ve temasları içerebilmektedir. İş 

ortamında karşılaşılabilecek her türlü sözlü, ya da sözsüz cinsel içerikli gereçlerin gösterilmesi 

ile oluşabilen taciz türüdür.’’ şeklinde ifade etmiştir. Cinsel doğa ya da cinsiyete dayalı taciz 

davranışları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır; 

  Fiilen ya da yazılı olarak: 

 Kişinin kıyafeti, kişisel davranışları, kişisel veya romantik ilişki, 

 Cinsel ya da seks temelli espriler yapmak ve imada bulunmak. 

 Cinsel dilek veya tarih talep etme. 

 Kişilik ya da cinsel yaşam hakkında söylentiler yaymak 

 Cinsel olanaklarla ilgili yapılan teklife karşı koyma ya da onu reddetme 

durumunda kişiyi tehdit etmek. 

Psikolojik olarak: 

 Birini engellemek veya durdurmak 

 Birinin vücuduna ya da çamaşırına uygunsuzca dokunmak. 

 Öpmek, sarmak, okşamak, sert bir şekilde çarpmak vs. 

 Birine isteği veya rızası olmadan saldırmak. 

 Fiilen olmayan taciz: 

 Kişinin vücudunu baştan aşağı incelemek. 

 Aşağılayıcı hareketler veya cinsellik anlatan yüz mimikleri yapmak. 

 Kişiyi takip etmek  
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                Görsel taciz: 

 Posterler, fotoğraflar, resimler paylaşmak ya da göndermek. 

 Cinsel istek, cinsel istek veya cinsel arzuya dayalı olmak zorunda değildir.  

 Taciz etme davranışı, cinsinize veya cinsiyetinize dayanıyorsa yasa dışı da 

olabilir (https://www.equalrights.org/).   

 

Cinsel tacizin bir diğer boyutu ise cinsiyet rolünün yayılmasıdır. Geleneksel olarak erkek 

işi yapan kadınları ifade eden cinsiyet rolü yayılımı rekabetçi davranışa,  kişilerarası çatışma ve 

cinsel tacize yol açabilmektedir. Bu gibi durumlarda, erkek çalışanlar ağırlıklı olarak örgütün 

yönetim pozisyonlarını meşgul ederler ve cinsel taciz politikasına sıkı sıkıya bağlı kalmazlar 

(Sanchez, 201:28). Örneğin, marangoz olarak çalışan bir kadınsanız; başka bir değişle 

çoğunlukta erkeklerin yaptığı işi yapıyorsanız ve iş ortamındaki diğer erekek bireyler 

tarafından yapılan eleştiriler, sözlü ifadeler bile cinsiyet ayrımı yönünden cinsiyet dışlanması 

tacizine girmektedir (www.equalrights.org).   

Welsh (1999:171), yapmış olduğu çalışmada, toplumsal cinsiyete dayalı tacizi, genel 

olarak kadınlarla ilgili cinsiyetçi, küçümseyici yorumları ve esprileri temsil etmekle birlikte 

istenmeyen cinsel ilgi, istenmeyen cinsel görüş, soru veya cinsel dokunmalardan oluşur şeklinde 

ifade etmiştir. Karayel, (2006: 9) cinsel tacizi üç model olarak ifade etmiştir.1-Doğal/biyolojik 

model,  cinsel tacizi kişiler arasında bulunan biyolojik farklılıklara yormaktadır. Cinsel dürtüler 

açısından erkeklerin kadınlara oranla daha yoğun duygulara sahip olmaları da bu model 

kapsamına girmektedir. 2- Sosyokültürel model, cinsel tacizi erkeklerin cinsellik üzerine 

bireysel kuvvetlerini uygulayarak bu davranışlarından eğlenmeyi öğrendikleri psikolojik 

yöntemlerin bir sonucu olarak görmektedir. 3-Organizasyonel model ise cinsel taciz, hiyerarşik 

organizasyonlu sistemlerden meydana gelen baskı ve kuvvetlerin etkileşimlerinin bir ürünüdür.  

 

Konik, (2005:2) yapmış olduğu araştırmada, Fitzgerald ve meslektaşlarının 

çalışmasından, cinsel taciz davranışlarının sınıflandırıldığını ve üç kategoriye ayrıldığını 

aktarmıştır. Bunlar sırasıyla; 

 Toplumsal cinsiyet tacizi (ör. Bir kişinin cinsiyetine ilişkin kalıplaşmış görüşlere 

dayanan şakalar)  

 İstenmeyen cinsel ilgi (ör. İstenmeyen cinsel gelişmeler) 

 Cinsel baskı (ör. Cinsel işbirliğine bağlı iş koşullarının zorlaştırılması) şeklinde 

ifade edilmiştir. 
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2.5. Hukuk Açısından Cinsel Taciz 

Bireyin bedeninin, cinsel kimliğinin ve varlığının dokunulmazlığı vardır. Hukuka uygun 

bir gerekçe olmadan kişinin cinsel özgürlüğüne suç kastıyla el uzatılması hukuka aykırılık ve 

haksızlık oluşturur. Bu nedenle ceza hukuku bireylerin beden dokunulmazlığını koruma altına 

almıştır. Cinsel tacizin hukuksal boyutunda temel kurucu olarak kabul edilen Mac Kinnon’a 

göre; cinsel taciz, “eşit olmayan güçler arasındaki ilişkiler bağlamında zorla yapılan istenmeyen 

cinsel beklentilerdir (Sarmaşık, 2009:24). Taciz ve cinsel taciz, cinsiyet temelinde bir ayrımcılık 

biçimi olarak kabul edilir ve böylece, erkekler ve kadınlar arasında eşit muamele ilkesine aykırı 

bir durum olduğu ifade edilebilmektedir. Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu (EEOC) tarafından 

tanımlandığı şekliyle, bir kişiyi taciz etmek yasalara aykırıdır (Attri, Kaur, 2018: 80).  

Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu'nun (EEOC) 1964 tarihli Sivil Haklar Yasası'nın 

işyerinde cinsel ayrımcılığı yasaklamak adına 1980’de VII. başlığını yürürlüğe koyduğu cinsel 

taciz, yasal olarak kodlanmıştır. O zamandan beri cinsel taciz sorunu, bireye ve topluma 

ekonomik, sosyal ve psikolojik maliyetlerle yasadışı ayrımcılık kaynağı olarak daha fazla ilgi 

gören bir konu olmaktadır. Cinsel taciz, 1979'da Mac Kinnon tarafından yasal bir tartışmada 

cinsel ayrımcılık biçimi olarak tanımlanmaktadır. Cinsel taciz, kısmen ırk ayrımcılığıyla da eşit 

tutularak yasal olarak ceza yaptırımı konulabilecek geçerli bir eğitim ve iş yeri ayrımcılığı biçimi 

olarak tanınmaya başlanmıştır. Cinsel taciz, nesiller boyu kadınlara bir engel olurken, sadece 

son on beş yıl içinde yaygın farkındalığa ulaşmıştır (Grant, 1999: 14). 

Quidproquo (iş yerinde iş konusunda tehdit ile cinsel taciz) ve düşmanca bir çalışma 

ortamı, cinsel tacizin yasal tanımlarıdır. Quidproquo bir üst düzeyin, bir çalışanı cinsel açıdan 

karşılık vermesi için zorlayan veya kişinin cinsel karşılık vermediği durumda iş yerindeki 

konumunu kaybetmekle tehdit ettiği davranışını ifade etmektedir. Bir üst düzey çalışanın cinsel 

taleplerine cevap vermedikçe, erkekler ve kadınlar iş yerindeki konumunu kaybetme veya 

kovulma tehdidi altında olabilmektedir. Bu durumda, işveren çalışana devamlı bir şey 

karşılığında bir şey sunar, buna da ‘’Quidproquo’’ denir. Düşmanca cinsel çalışma ortamı, 

cinsiyete dayalı cinsel tacizi (örneğin, şaka yapma, aşağılama, cinsel amaçlara hakaret etme) ve 

istenmeyen cinsel ilgiyi işaret etmektedir. Düşmanca cinsel çalışma ortamı cinsel baskı 

gerektirmemektedir aksine yasa bunu iş davranışlarına ve iş performansına makul olmayan 

şekilde müdahale eden bir ortam olarak tanımlamaktadır. Düşmanca cinsel çalışma ortamı bir 

çalışanın  -kadın veya erkek- hastalık izni almasına veya işini bırakmasına neden olabilecek 

psikolojik stres yaratmaktadır. Cinsiyet tacizi, çalışma ortamının en sık rastlanan yanlış 

davranış biçimlerinden biri olarak görülmektedir (Sanchez, 2013: 25). 

Çalışanlar neden işyerinde cinsel tacizin bildirilmediğini söylemektedirler. Bunun 

nedenleri arasında yakın zamanda yapılan bir ankette, cinsel taciz yaşamış işçilerin yarıdan 
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fazlasının faille karşılaştıklarını söyledikleri ortaya çıkmıştır. Sessiz kalmak konusundaki en 

önemli sebep ise bir sorun oluşturucu olarak etiketlenme korkusudur. Bir işveren, bildirilen 

etkinlik hakkında hiçbir şey yapmazsa, işçiler Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu'na şikayette 

bulunabilmektedirler (www.cnbc.com).  

Cinsel tacize karşı yasalar, patrondan, denetmenlerden,  mesai arkadaşlarından ya da 

müşterilerden kaynaklanan tacizlerden korumak için oluşturulmuştur. Equal Rights Advocates 

dergisinde bu yasalar aşağıdaki şekilde ifade edilmiştir: 

Federal yasa; iş yerinde cinsel tacizi yasaklayan ‘’Title VII’’  diye tanımlanan 1964 Sivil 

Haklar Yasası’nın adıdır. ‘’Title VII’’ çoğu özel ve kamu işverenleri, işçi örgütleri istihdam 

kurumları ve 15 veya daha fazla çalışanı olan ortak işveren sendikası çıraklık programları için 

geçerlidir. California eyalet yasası; California Fuarı İstihdam ve Konut Yasası (FEHA) istihdamda 

cinsel tacizi yasaklamaktadır. FEHA, özel ve kamu işverenleri, iş bulma kurumları, işçi örgütleri, 

devlet lisanslama kurulları ve bir veya daha fazla çalışanı olan eyalet ve yerel yönetimlere 

uygulanmaktadır. 

 Bu yasalar hem kadını hem de erkeği kapsamaktadır. İşverenler, cinsel tacizi yasaklayan 

federal veya eyalet yasalarına tabidir ve iş yerinde meydana gelen cinsel tacizi önlemek ve 

derhal düzeltmek için makul adımları atmaları gerekmektedir. Bir işverenin cinsel tacizi 

önlemek veya durdurmak için “makul adımlar atma” gerekliliğini yerine getirip getirmediğinin 

belirlenmesinde önemli bir faktör, çalışanlara, cinsel tacizi yasaklayan ve çalışanlara şikayette 

bulunma konusunda bilgi veren bir politika düzenleyip, dağıtıp dağıtmadığıdır.  

(https://www.equalrights.org/).  

İşyerinde cinsel taciz, çalışanların uluslararası mevzuat, Anayasa, Medeni Kanun, Türk 

Ceza Kanunu ve İş Kanunu ile güvenceye alınmış olan kişilik haklarının ihlalidir. İşveren ve 

çalışanlar arasındaki ilişkiler, çalışanların sağlığı ve güvenliği, verimliliği, performansları ve 

çalışma isteği için tehlike oluşturarak, stresli ve rahatsız edici, düşmanca bir çalışma ortamı 

yaratabilmektedir.  Bu bağlamda çalışanların uluslararası mevzuat ve Anayasa ile güvence altına 

alınmış olan elverişli koşullarda ve rahat bir ortamda çalışma hakkı ihlal edilmiş olmaktadır. 

Dolayısıyla, tacize uğrama endişesiyle kadınların çalışma yaşamına girmekten kaçınmasına ya 

da "kadın işi" olarak tabir edilen, daha düşük ücretli işlerde çalışmayı tercih etmelerine neden 

olmaktadır. Çalışanların cinsel taciz nedeniyle işten ayrılmalarına, işten çıkarılmalarına yol 

açtığı için uluslararası mevzuat, Anayasa ve TCK ile güvence altına alınmış olan çalışma hak ve 

özgürlüğünün de ihlal edilmesini ortaya koymaktadır (Bakırcı, 2007). 

Türk Ceza Kanunu (2003), 24. maddesinin II. bendinin (d) fıkrasına göre, işçinin diğer 

bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene 

bildirmesine rağmen gerekli önlemlerin alınmaması, işçi bakımından haklı fesih nedeni 

oluşturacaktır. TCK (2004), Madde 105(1)’e göre: “Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden 
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kişi hakkında, mağdurun şikâyeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adlî para 

cezasına hükmolunur.” TCK Madde 105(2)’ye göre “Bu fiiller, hiyerarşi veya hizmet ilişkisinden 

kaynaklanan nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle ya da aynı işyerinde çalışmanın sağladığı 

kolaylıktan yararlanılarak işlendiği takdirde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı 

oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur işi terk etmek mecburiyetinde kalmış ise, verilecek 

ceza bir yıldan az olamaz” şeklinde ifade edilmiştir. 

Keysan (2010: 9), ‘’Avrupa Birliği’nin 2002/73 sayılı Yönergesinin 2.maddesinin 

2.fıkrasında taciz ile cinsel taciz, cinsiyet temeline dayalı bir ayrımcılık olarak nitelenmekte ve 

böyle bir davranışın kadın ve erkek arasında ayrımcılık kabul edileceği belirtilmektedir. 

Direktifin 2.maddesine göre cinsel taciz “kişinin onurunu çiğnemeyi amaçlayan özellikle 

yıldırıcı, düşmanca, değersizleştirici, aşağılayıcı ya da incitici bir ortam yaratan veya o sonucu 

doğuran, istenmeyen sözlü veya sözlü olmayan ya da fiziksel her türlü cinsel içerikli tavırdır” 

şeklinde ifade etmiştir. Karşılaştırmalı hukuk incelendiğinde de öncelikle kanunların cinsel 

dokunulmazlığa karşı suçlara ilişkin olarak bölüm başlıklarında cinsel özgürlüğün ön plana 

çıkarıldığı görülmektedir. Örneğin; İsviçre Ceza Kanunu’nda başlık cinsel bütünlüğe karşı suçlar 

iken, Alman Ceza Kanunu’nda başlık cinsel özgürlüğe karşı suçlardır. Fransız Ceza Kanunu’nda 

cinsel saldırılar, vücut bütünlüğüne ve psikolojik bütünlüğe karşı işlenen suçlar başlığı altında 

düzenlenmiştir. Polonya Ceza Kanunu ise cinsel dokunulmazlığa karşı suçları cinsel ilişkinin 

bireyin kişisel özgür tercihi ve gereksinimi olduğu anlayışına dayalı olarak düzenlemiştir (Yokuş 

Sevük, 2005: 243). 

Borçlar kanununun 417. Maddesine göre ‘’işveren, hizmet ilişkisinde işçinin kişiliğini 

korumak ve saygı göstermek ve işyerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzeni sağlamakla, 

özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların 

daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almakla yükümlüdür’’.İşveren, cinsel taciz 

yaşanması durumunda, tacize maruz kalan kişinin yaşayabileceği olumsuz sonuçları en düşük 

düzeyde tutmakla sorumludur. Tacize maruz kalan birey ise sözleşmesini fesih edebilir, tacizde 

bulunan kişi hakkında cezai şikâyette bulunabilir, ayrıca tazminat açma hakkına da sahip 

olabilir (Toker, 2016: 15). 

2.6. İş Doyumu Kavramı 

İş, kişilerin ekonomik, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını elde etmelerine imkân sağlayan 

bir faaliyettir (Yıldırım, 2007: 254). Doyum ise bireylerin verdikleri duygusal tepkiler olarak 

tanımlanabilir. Çalışanların iş hayatı süresince, birtakım hüzünleri, mutlulukları, kazandıkları ya 

da kaybettikleri durumlar olmaktadır. Tüm beceri ve duygularının sonunda iş görenler faaliyet 

gösterdikleri iş ve bağlı olduğu örgüte yönelik bir davranış göstermektedirler. Çalışanların 
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tutumları sonucunda fiziksel ya da zihinsel açıdan iyi durumda olması da iş doyumlarını ortaya 

koymaktadır (Yurcu, 2014: 52).  

İş doyumu, iş gören bireylerin iş ve işin sağladıklarına bağlı olarak oluşturdukları algı ve 

bu algı doğrultusunda verdikleri duygusal cevaplardır (Çekmecelioğlu, 2005: 28). İş doyumu 

çalışanların yaptıkları işten memnun olup olmama durumlarıdır (Akçadağ, Özdemir, 2005: 172). 

İş doyumunda temel özellik bireylerin yapmış oldukları çalışma ile ilgili olarak kendilerinin işin 

sonucunda almış oldukları haz ve mutlulukla yaptıkları işin sonucunun aynı düzeyde olmasıdır. 

Diğer bir ifadeyle, bireyin beklentileri ile iş doyumuna yatkınlığı, bireyin yaptığı çalışma 

sonucuna göre artması ve değer kazanması olarak açıklanabilir (Özdemir, 2016: 47).  

İşine karşı olumlu tutuma sahip olan iş görenin mutluluğu da artmaktadır. Çalışan 

bireyin, yeterli seviyede iş doyumunu elde etmesi, işine bağlanması, verimli çalışması, işgücü 

devir oranının düşmesi vb. olumlu sonuçların doğmasına olanak sağlayacaktır (Özkaya, Yakın ve 

Ekinci, 2008: 165). İş doyumu kavramıyla ilgili yapılan tanımların üç ortak noktası 

bulunmaktadır. Bunlar şu şekilde ifade edilebilir (Eğinli, 2009: 36): 

 İş doyumu, çalışanın işe ilişkin öznel ve içsel duygularını ifade eder, gözle görülür bir 

şekilde değildir fakat kişinin davranışlarından anlaşılabilir.  

 İş doyumu, çalışanın bireylerin kazanmak istediği ya da kendisine layık gördüğü 

ödüllere ulaştığı zaman veya beklentilerinin de üstünde kazanımlar elde ettiği 

durumlarda yaşanır. 

 İş doyumu, birbirlerinden ayrı ama birbiri ile ilgili birkaç tutum nesnesini içermektedir. 

 

İş doyumu, iş görenin, işine ya da işteki tecrübelerine dayanan mutlu ve pozitif ruh hali; 

sahip olduğu değerlere bağlı olarak değişen, işten aldığı mutluluk; işinden beklentisi ve işinden 

sağladığı faydalar arasındaki uyum; işine karşı tutum olarak ifade edilmektedir (Efeoğlu, Özgen, 

2007: 239). Çalışanın iş doyumu doğrudan iş performansını da etkilemektedir. Bu bağlamda 

çalışan bireyler işinde doyuma ulaşamadığı taktirde hayal kırıklığı yaşamaktadır ve bu durum 

işlerine karşı soğukluk, işini eksik yapma, işe devamsızlık, işten ayrılma gibi faktörlerin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır(Saygı, 2016: 35). 

2.7. İş Doyumunu Etkileyen Faktörler 

İş doyumu ya da doyumsuzluğunu etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Dolayısıyla, 

bireylerin işleriyle ilgili doyum düzeyini belirlemek oldukça zordur (Yurcu, 2014: 56). Çalışan 

bireylerin işten bekledikleri doyum düzeyi, faaliyet gösterdikleri işe göre farklılık 

göstermektedir. Çalıştıkları iş ne kadar önemli ve değerli ise çalışanların da doyuma ulaşmaları 

o kadar güç olmaktadır (Özdemir, 2016: 51-52). Çalışma ortamı ve aile hayatından kaynaklı 
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oluşan bireyler üzerindeki psikolojik baskılar kişilerin hayatında önemli role sahiptir. Bu 

bağlamda örgüt içinde çalışan bireylerin yetersizlik ve adaletsizlik hissetmeleri, görevlerini 

yeterli düzeyde yerine getirememe, tükenmişlik, işe gelmeme, iş değiştirme talebi ve işten 

ayrılma gibi olumsuz iş davranışlarına ve amaçlarına temel oluşturmaktadır (Yılmaz, Öztürk, 

2017: 463). Demografik özelliklerin (yaş, cinsiyet, eğitim vb.) iş doyumunu etkilediği gibi işin 

içeriği, ücret, yönetim politikası, çalışma koşulları, çalışma arkadaşları gibi örgütsel ve çevresel 

faktörlerinde etkilediği görülmektedir  (Ertürk, Keçecioğlu, 2012: 43-44).    

İşlerinde doyuma ulaşamayan kişiler, çalışma ortamında geçirdikleri zamanı katlanılır 

hale getirmek için devamsızlığın yanı sıra farklı davranışlar da göstermektedirler. İş görenlerin 

bu davranışlardan birini ya da birkaçını göstermelerinde, kişisel geçmişleri, grup normları, 

bireysel özellikleri, işyeri politikaları gibi değişkenler etkili olmaktadır (Sun, 2002: 5). İş 

doyumunu etkileyen iç ve dış faktörler vardır. İç faktörler; cinsiyet, yaş, işte kalma süresi, 

meslek ve eğitim düzeyi, statü, kişilik, sosyokültürel çevre, zekâ ve yetenek, dış faktörler ise; 

fiziksel özellikler, ücret düzeyi, birlikte çalışılan iş arkadaşları, ast-üst ilişkileri, ilerleme 

imkânları, kararlara katılım ve iletişim bulunmaktadır (Özkaya, Yakın ve Ekinci, 2008: 165). 

Araştırmada iş doyumunu etkileyen faktörler; kişisel faktörler, çevresel faktörler ve örgütsel 

faktörler olmak üzere sınıflandırılmıştır.  

2.7.1. İş Doyumunu Etkileyen Örgütsel Faktörler  

İş doyumununu, örgüt büyüklüğü, ücret, terfi ve kariyer, ödüllendirme, çalışanlar arası 

ilişkiler, saygı görme, işyeri politikaları, yönetim desteği, ilerleme olanakları ve özendirme, 

denetim, kararlara katılma, bireyin çalışma koşulları, iletişim, sosyal çevre, eğitim olanakları, 

işin yapısı ve niteliği gibi örgütsel faktörler etkilemektedir (Yurcu, 2014: 61).  Çalışan bireyler 

örgüt içerisinde bulundukları pozisyondan bir üst basamağa terfi etmek isterler. Terfi sayesinde 

ücreti artan bireyin aynı zamanda toplum içindeki statüsü de olumlu yönde etkilenmektedir. Bu 

bağlamda işe alınan bireyler, örgüt içerisinde yükselme olanağının olup olmadığına ve ücretinin 

artıp artmayacağına dair bir düşüncede bulunursa, doğrudan iş görenin çalışma performansını 

olumsuz yönde etkileyip, işe karşı doyumsuzluğuna neden olmaktadır (Bozkurt, Bozkurt,2008: 

6).  

Eğinli’ye (2009: 41) göre, örgütsel faktörler içerisinde yer alan en temel faktör ücrettir. 

Çalışan bireyler için ücret, yalnnızca para kazancı şeklinde görülmez, iş görenin bağlı olduğu 

örgütüne göstermiş olduğu performansların bir bedeli ve göstermiş oldukları çabanın ürünü 

şeklinde görülebilmektedir. Dolayısıyla ücretle, çalışan bireylerin iş doyumları, doğrudan ilişkili 

bir etkendir. Saygı’ ya (2016: 43) göre, çalışanlar aldıkları ücretin yeteneklerine ve kişilerin 

ekonomik oluşumu doğrultusunda adil olarak şekillenmesini beklerler. Çalışanlar kazandıkları 
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maaşın başka iş görenlerle de eşit olarak verilmesini istemektedir. Verilen ücretin dengeli 

olması, öteki iş görenlerle karşılaştırıldığında, iş doyum düzeyi açısından önem arz etmektedir. 

Çalışma ortamının fiziki şartları iş doyumu için bir nedendir. Tehlikeli bir iş ortamı, çok 

soğuk ya da çok sıcak çalışma alanı vb. etmenler iş doyum düzeyine yansımaktadır. Bu bağlamda 

işin olanakları ve koşulları bireysel refah ve etkili bir çalışma performansı yönünden önem arz 

etmektedir (Yurcu, 2014: 64).Bireyler örgüt içerisinde çeşitli görevlere sahiptir. Bu görevler 

doğrultusunda amirleri ve astları da bulunmaktadır. Amirler bu görevlerin planlamasını 

yaparak işin düzenli bir şekilde yürüyüp yürümediğini denetlemektedir. Bu denetim çalışan 

bireylerin kendi başlarına karar almalarını zorlaştırıyorsa, iş doyumsuzluğunun ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır (Sun, 2002: 33).  

Takdir edilme unsuru da iş doyumunu etkileyen faktörlerden biridir. İş görenlerin 

göstermiş oldukları performans karşılığında tebrik edilmesi, değerlendirilmesi ve 

ödüllendirilmesi, çalışan bireylerin göstermiş oldukları performanslardan her zaman gurur 

duyması, bulunduğu mevkide yükselme imkânlarından memnun olması iş doyumunu olumlu 

şekilde etkilemektedir (Bozkurt, Bozkurt, 2008: 5). 

Örgüt içinde çalışanların beklentilerini karşılayabilen iş yerleri personel bulmakta 

güçlük çekmeyip, personelin sürekliliğini sağlarken, gerekli beklentiyi karşılayamayan 

işletmelerin iş gören bireyleri bulmaları zor olmakla beraber, mevcut çalışanlarının 

devamsızlıklarının artması ve işe karşı verimsizleşmeleri ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu 

ifadeye bağlı olarak iş doyumunun örgüt açısından ne kadar önemli olduğu söylenebilmektedir 

(Üngören, Doğan, vd. 2010: 2925).   

2.7.2. İş Doyumunu Etkileyen Kişisel Faktörler 

Bireylerin doğuştan itibaren getirdiği birbirinden farklı özellikler ve hayatı boyunca 

sahip olduğu tecrübeler doğrultusunda oluşan kişisel özellikleri iş doyumunun ortaya 

çıkmasında çok önemli bir yere sahiptir. Bu bağlamda bireylerin içinde bulundukları mevcut 

durumu, yaş, eğitim, cinsiyet vb. faktörlerin etkilediği söylenebilmektedir (Eğinli, 2009: 38). 

Geçmişten günümüze kadar süregelen cinsiyet kavramı, toplumsal sınıf ayrılığına neden 

olmuştur ve bu durum örgüt içerisine de yansımaktadır. Dolayısıyla yapılan işte cinsiyete bağlı 

olarak, iş doyumları ya da doyumsuzlukları oluşabilmektedir (Özdemir, 2016: 53).  

Alan yazındaki araştırmalara bakıldığında kadın çalışanların iş doyumlarının erkek 

çalışanlara göre daha düşük olduğu saptanmaktadır. Bunun sebebi, kadın bireylerin iş 

hayatındaki pozisyonları dışında birden çok pozisyona sahip olmalarıdır. Bunlar sırasıyla; 

annelik rolü, eş rolü, ev düzeni sağlama rolü, akrabalarla ilişkileri düzenleme rolü vb. 

şeklindedir ve bu roller iş hayatlarını da etkilemektedir. Kadınların iş hayatında negatif 
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ayrımcılığa uğramaları ve düşük ücretlerle daha düşük statüdeki görevlendirmeleri de iş doyum 

düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir ( Özel, 2015: 6-7).  

Yapılan araştırmalar sonucunda iş görenlerin yaşları ve iş doyum düzeylerinin bağlantılı 

olduğu ortaya konmuştur. Yaş seviyesi arttıkça iş doyum düzeyi de ilerlemektedir. Çalışma 

deneyiminin artması örgüte ve çalışma arkadaşlarına uyumu da artırmaktadır (Tekbalkan, 

2010:43). Yaş ilerledikçe çalışan kişilerin becerileri de artmaktadır ve bununla beraber, 

bireylerin iş doyumları seviyeleri de artmaktadır. Ortaya konulan araştırmalardan hareketle, iş 

doyumu ve yaş arasındaki ilişki çoğunlukla üç görüş altında toplanmaktadır. İlk görüşe 

bakıldığında, iş doyumu ile yaş arasındaki ilişki yaşa göre “U” harfi şeklinde bir eğriye uygun 

özellik göstermektedir, yani erken yaşta “yüksek”, orta yaşlarda “düşük” ve ileri yaşlarda 

“yüksek” bir iş doyumu göstermesi mümkündür. İkinci görüşe göre, yaş ilerledikçe iş doyumu 

yükselmektedir. Son görüşte ise, yaş ve iş doyumu belirli bir yaşa kadar doğrusal artış 

seyretmekte ve sonrasında düşmeye başlamaktadır (Yurcu, 2014: 59).  

Amaçları saptanmış, planlı bir etkinlik olan eğitim, bireylerin öğrenimleri sonucunda 

elde ettikleri bilgileri hayata geçirmelerini sağlamaktadır. Eğitim, hem bireylerin 

davranışlarında birtakım değişiklikler ortaya koymakta; hem de kişilerin şu anki ve gelecekteki 

yeteneklerini dengeleyerek ihtiyaçlarının karşılamasını sağlamaktadır (Köroğlu, 2011: 35).  

İş doyumu ve eğitim seviyesi arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalara bakıldığında, 

eğitim seviyesi yüksek olan bireylerin çalışma şartlarını ve aldıkları ücreti, yöneticilerinin 

çalışma koşulları ve ücretleri ile karşılaştırdıkları için iş doyumlarının düşük olduğu 

söylenebilmektedir (Saygı, 2016: 40). 

2.7.3. İş Doyumunu Etkileyen Çevresel Faktörler 

İş doyumuna etki eden bir diğer faktör de çevresel faktörlerdir. İşgörenlerin yapmış 

oldukları işleri, iş doyumu yapısal bakımdan etkileyebilmektedir.  Çalışan bireylerin iş 

ortamındaki çalışma şartlarının uygun koşullarda olması ve çalışanların iş yerindeki güven 

durumlarının yöneticiler tarafından sağlanması gerekmektedir(Özdemir, 2016: 65). İş ortamı 

çalışanların iş yerinde faaliyet gösterdiği çevreyle ilgilidir. Bu ortamın temiz ve güvenli olması, 

personelin görevini çok daha iyi şekilde yerine getirmesini sağlayabilmektedir. İş doyumunun 

artması da, işgörenlerin çalışma ortamından beklentilerinin karşılanması durumunda 

gerçekleşebilmektedir (Tekin, 2018: 78). Çalışma şartları hem birey için rahatlık hem de işin en 

iyi şekilde yapılabilmesi için oldukça önemlidir. Ortamdaki havanın aşırı sıcak ya da soğuk 

olabilmesi bile iş doyumunu etkileyen unsurlar arasında olabilmektedir. Bu bağlamda çalışma 

şartlarının iyileştirilmesiyle beraber iş görenlerin iş doyum düzeylerinin arttığı 

söylenebilmektedir (Özgenel, 2014: 19).  
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2.8. Düşük İş Doyumunun Sonuçları 

Çalışan bireylerin iş ortamında kendilerini mutlu huzurlu ve güvende hissetmeleri 

onların iş doyumunu ifade etmektedir. Duygusal yıkımlar, iştahsızlık, dikkatsizlik vb. sorunlar, iş 

doyumsuzluğu sonucunda ortaya çıkabilmektedir (Özel, 2015: 15). İş görenlerin iş tatminsizliği 

durumunda işletmeye olan bağlılığında ve iş performansında düşüş yaşanabilmektedir. Ayrıca iş 

yerine olan devamlılığın azalması ve işten ayrılma gibi davranışların oluşması da iş 

doyumsuzluğunun sonuçları arasında yer almaktadır. Bu sonuçlar hem iş gören hem de işletme 

açısından ortaya çıkabilmektedir (Saygı, 2016: 57).  

   Çalışan bireyler ve işletme için iş doyumsuzluğu, kötü sonuçlar doğurabilmektedir. İş 

doyumsuzluğu sonucunda bir anda ortaya çıkabilen gizli grevler, işi yavaşlatan eylemler vb. 

işletme için sorun yaratabilecek disiplin dışı girişimler oluşabilmektedir (Tekin, 2018:85). 

Çalışanlar, işlerinden ve çalışma ortamlarından isteklerinin yeteri kadar yerine getirilmediği 

hissine kapıldıklarında, iş tatminsizliği oluşabilmektedir. Oluşan iş tatminsizliğinden ötürü iş 

görenlerde sağlık problemleri ve davranış bozuklukları gibi sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. İş 

tatmininin yeterli olmadığı bireylerde uykusuzluk ve baş ağrısı gibi sinirsel problemler, stres ve 

hayal kırıklığı gibi duygusal yıkımlar ortaya çıkabilmektedir (Köroğlu, 2011: 80).  

Örgütler açısından ise iş doyumunun düşük olması iş gören devir hızını 

arttırabilmektedir. Yeni bir çalışan birey bulmak örgüte mali açıdan zarar verebilmektedir. 

Tecrübeli bir iş görenin kaybı verilen hizmetin kalitesini düşürüp, yapılan rutin işlerde 

aksaklıklara sebep olabilmektedir (Özgenel, 2014: 23). 

2.9. İşten Ayrılma Niyeti 

 Genel bir ifadeyle işten ayrılma, iş görenlerin çalıştıkları yerden istekli veya isteksiz 

olarak ayrılmasıdır. İşten ayrılma genellikle belirli bir süre zarfında gerçekleşir ve en önemli 

aşamalardan birisi işten ayrılma niyetidir. İş gören, içinde bulunduğu mevcut işinden ayrılmayı 

ciddi bir şekilde düşünmeye başlamaktadır (Erdirençelebi, Ertürk, 2018: 606).  İş doyumlarının 

düşük olduğu ve farklı iş olanakları gibi durumlar zaman zaman iş görenlerin bulundukları 

örgütten ayrılmalarına neden olabilmektedir. Aynı zamanda birçok olumsuz etkenlere rağmen 

çalışmalarını devam da ettirebilmektedirler. Çalışanların birçoğu işten ayrılma niyetine sahip 

olsa bile bunu resmen davranışa geçirememektedirler (Ay ve Keleş, 2017: 196). Kişilerin yakın 

bir süreçte işyerlerinden sürekli ayrılma düşüncesinde olmaları işten ayrılma niyeti olarak 

tanımlanmaktadır. Bu bağlamda kişilerin bulundukları örgütten yakın gelecekte ayrılmaya 

ilişkin bilinçli karar verme istekleri işten ayrılma niyeti olarak ifade edilmektedir (Eroğlu, 

Topçu, Basım, 2018: 125).   
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Bireylerin, örgütün ve kendi gelecekleri için göstermiş oldukları başarıları işten ayrılma 

niyetlerini şekillendirmektedir. Çalışan bireylerin kendi ve bağlı bulunduğu örgütün başarılarını 

yeterli görmesi durumunda, işten ayrılma niyetine sahip olmadıkları, başarının yetersiz 

görülmesi hallinde ise örgütsel bağlılığın azalması ve örgüt dışında başka iş olanaklarına 

yönelmeleri göze çarpmaktadır (Harputluoğlu, Polat, 2017: 438).  Gönüllü ya da gönülsüz olmak 

üzere iki şekilde gerçekleşen işten ayrılma niyeti; çalışanın kendi isteğiyle işi bırakmaya karar 

vermesi gönüllü işten ayrılma, işten ayrılmasına işletme tarafından karar verilmesi durumunda 

ise gönülsüz işten ayrılma olarak açıklanmaktadır. Gönülsüz işten ayrılma çoğunlukla çalışanın 

geçirdiği çeşitli rahatsızlıklardan dolayı iş göremez hale gelip performansın düşmesiyle ya da 

işletmede yaşanan değişmeler neticesinde oluşmaktadır. Gönüllü işten ayrılma ise doğrudan 

açık ve net iletişim kurulmaması ya da örgüt içindeki kuralların esnek olmamasından dolayı 

oluşmaktadır (Aslan, Etyemez, 2015: 485). 

Çalışan bireyler işten ayrılma niyetine sahipse, yeteri kadar verimli, olmayıp iş için 

gerekli performansı gösteremeyeceklerdir. İşletme ise elinde olan iş görenleri yitirmemek, aynı 

zamanda güvenilir çalışanı tercih etmek için uğraşmaktadır. Dolayısıyla çalışanlarına işletme 

içinde yükselme şansı, kariyerlerini uluslararası geliştirme imkânı sağlayarak, birden fazla 

olanak sunmaktadır (Ay, Keleş, 2017: 196). İş görenler yaptıkları işi ve çalışma ortamını 

gözlemlemektedir. Bireylerdeki işten ayrılma niyeti, bu gözlemler neticesinde psikolojik açıdan 

bir uyum olmaması durumunda da gelişebilmektedir. Tüm bunların sonucunda, bireyler işlerine 

süreklilik gösterip göstermeme konusunda bir görüşe sahip olmaktadırlar (Günday, 2016: 26).  

İşletmeler belirledikleri amaçlara ulaşabilmek için etkili ve verimli iş performansına 

sahip bireyler elde etmek istemektedir. Elde ettikleri bu iş görenleri kaybetmeleri, işletme için 

mali hasara neden olmaktadır. İşten ayrılan kişinin pozisyonuna tekrar bir iş görenin 

bulunması, gerekli eğitimin verilmesi örgüt için maddi ve manevi anlamda dezavantaj 

oluşturmaktadır. (Aydın, 2018: 35). Avcı, Küçükusta, (2009: 37)’ye göre ‘’ işten ayrılma 

eğiliminin işletmeler, genel ekonomi ve çalışanlar açısından önemli sonuçları bulunmaktadır. 

Konaklama işletmeleri için; 

 Yeni iş gören bulma  

 Eğitme, uyum sağlama  

 İş kazaları gibi maliyetleri olmaktayken  

Genel ekonomiye de;  

 İş kaybı 

 Üretim kaybı olarak yansımaktadır.  

İş görenler açısından da;  

 Gelirinde düzensizlik  

 Psikolojik sorunlar  
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 Ailevi sorunlar  

 İşe özel kazanımların boşa gitmesi  

 Yeni işe uyum  

 Yeni eğitim gibi maliyetleri bulunmaktadır’’. 

2.10. İşten Ayrılma Niyetine Etki Eden Faktörler 

İşten ayrılma çalışan bireylerin davranışsal ya da tutumsal faaliyetleridir. Kişilerin işten 

ayrılma niyetlerine sahip olmalarında birden çok neden söz konusu olabilmektedir. İşten 

ayrılma niyetinin nedenleri aşağıdaki şekilde sıralanabilmektedir; 

• Yeni bir iş pozisyonu 

• Yüksek ücretli maaş olanağı  

• Yönetim tipinin yeterli olmaması 

• İşinden ayrılan samimi arkadaş  

• Eğitime yeniden devam etme 

• Emekli olma  

• Yeterli bir iş güveninin sağlanmaması  

• İş yerindeki diğer çalışanlarla iyi bir iletişimin olmaması  

• Aile içi problemler 

• İş görenler arasında adil tutumlar sergilenmemesi  

• Sağlık problemleri  

• Diğer (Karakayaoğlu, 2018: 24-25).   

İşten ayrılma niyetine etki eden kişisel ve örgütsel birden çok etken bulunmaktadır. Bu 

etkenlerin işletme tarafından bilinip bunları önlemeye yönelik adımlar atılması hem iş görene 

hem de işverene olumlu sonuçlar yaratabilmektedir (Aydın, 2018:36). İşten ayrılma niyetine 

etki eden faktörler genel olarak dışsal faktörler (işsizlik oranı, alternatif iş olanakları gibi), 

örgütsel faktörler(yönetim tarzı, ücret, ödüllendirme gibi) ve kişisel faktörler (kişilik, yaş, aile 

gibi) şeklinde ifade edilebilmektedir (Şahin, 2017: 279).  

2.10.1. Örgütsel Faktörler 

İşten ayrılma niyetini; iş yerinde çalışan personellerin, işletme içindeki güven ve adalet 

duyguları, idarecilerin iş görene karşı sergilemiş oldukları davranışlar, işletmenin kültürü ve 

iklimi, çalışanların almış oldukları maaş, pozisyon değişimleri, işletme tarafından verilen 

mükafat vb. öğeler oluşturmaktadır(Olğun, 2017:102). Ayrıca iş ortamında maruz kalınan, 

usandırma davranışı da işten ayrılma niyetine etki eden bir diğer öğe olarak 
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söylenebilmektedir. Usandırmaya uğramış bir bireyin iş verimi, işletmeye olan sadakati ve iş 

doyum düzeyi düşmektedir (Tutar, 2017: 31). 

En önemli unsurlardan biri olan iş doyumu, işten ayrılma niyetine etki eden örgüt içi 

faktörler arasındadır. İş doyumunun çalışan bireylerin iş verimlerine ve işe devam etmelerine 

etki etmesi konuyla ilgili araştırma yapan bilim insanlarının ilgisini arttırmaktadır. İşten ayrılma 

niyeti, iş doyumsuzluğuna sahip bireylerde diğer iş görenlere oranla daha fazla ortaya 

çıkmaktadır (Günday, 2016: 27). İşten ayrılma niyetine etki eden örgütsel faktörler, süreç 

içerisinde uygulama esnasında ortaya çıkabilen etkenlerdir. Bu etkenler aşağıdaki şekilde 

sıralanabilmektedir. 

 İşyerinin kuruluş yeri (il içinde ya da il dışında) 

 Ulaşım imkânları  

 İşin niteliği 

 Çalışma şartları 

 Verilen sosyal imkânlar 

 Ücretlendirme sistemi  

 Süreç içindeki aksaklıklar (Shakhbazov, 2018: 29)  

Dalmış (2018: 60), çalışan bireylerin göstermiş oldukları çabalar sonucunda, kişilerin 

verim ve performansına bağlı olarak farklılık gösteren değer olarak adlandırılan ücret, 

bireylerin yaşamlarını direkt olarak etkileyebilmektedir. Dolayısıyla bireylerin işletmede 

devamlılıklarının sağlanması için işverenin ödeme planlarının ve maaşların adil bir şekilde 

vermesi gerektiğini ifade etmektedir. Pelit vd. (2016:60), yapmış olduğu çalışmada otel 

işletmelerindeki kadın çalışanların, maruz kaldığı olumsuz durumlardan ötürü işten ayrılma 

niyetlerinin daha fazla olduğunu bulgulamıştır. Bu bağlamda kadın iş görenlerin almış oldukları 

düşük maaşlar, çalışma koşullarının kötü olması, terfi imkânlarının olmaması ve cinsiyet 

ayrımcılığının yapılması işten ayrılma niyetlerini etkilemektedir.  

İşletme içi yapılan bazı değişimler olumlu ya da olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. 

Bunlar; pozisyon değişiklikleri, görevlendirme ve yönetici değişiklikleri olarak 

sıralanabilmektedir. Gerçekleşen bu değişimler personelin moralini yükseltecek ya da kişilerin 

iş ortamındaki yeni arkadaşlarıyla olan uyumlarını zorlaştıracağı için negatif durumlarda söz 

konusu olabilecektir. Bu bağlamda kişilerin uyum problemlerinden dolayı işten ayrılma niyeti 

ortaya çıkabilecektir (Tutar, 2017: 29). Çalışanların sağlığı ve huzuru açısından risk oluşturan, 

bireylerin olaylar karşısında göstermiş oldukları psikolojik ya da fizyolojik tutum ve davranışlar 

stres olarak adlandırılmıştır. Çalışma esnasında işin gerektirdiği faaliyetler yerine getirilirken, 

kişiden veya işten kaynaklı uyumsuzluklara karşı sergilenen davranışlar ise iş stresi olarak ifade 

edilmektedir. Kendilerini baskı içinde hisseden bireyler bu durumdan arınmak için işten 

ayrılma niyetine sahip olmaktadır. Dolayısıyla işten ayrılma niyetine sebep olan etmenler 
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arasında stres faktörü de bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda gözlemlenen işten 

ayrılma niyeti, bireylerin emeklilikleri veya kendi istekleri doğrultusu dışında, daha çok 

elverişsiz iş koşulları ve bireylerin streslerine bağlı olduğu öne sürülmektedir (Dalmış, 2018: 

61).  

2.10.2. Bireysel Faktörler 

Kişilik özellikleri, işten ayrılma niyetini etkileyen bireysel faktörlerin başında 

gelmektedir. Bu bağlamda işten ayrılma niyetinde pozitif etkiye sahip olan, düşük seviyede 

yumuşak başlılık ve yüksek seviyede tecrübeye açıklık ve istikrarlı olmayan duygusallık ifade 

edilebilmektedir (Aslan, Etyemez, 2015: 485). İşten ayrılma niyetini yaş, cinsiyet ve bakmakla 

yükümlü olduğu bireyler olumsuz, eğitim ve davranış eğilimi ise olumlu doğrultuda 

etkilemektedir. Kadın bireylerin erkek bireylere oranla daha fazla işten ayrılma niyetinde; evli iş 

görenlerin bekâr iş görenlere oranla daha az işten ayrılma niyetine sahip olduğu 

gözlemlenmiştir (Şanlı, 2016: 29). Bireylerin maruz kaldığı çatışmalarda (iş-aile çatışması ve 

aile-iş çatışması) çalışma hayatını etkilemektedir. İş görenlerin iş ve aile kaynaklı problemleri 

bireylerin davranışlarına yönelik belirleyici etkiye sahiptir. Dolayısıyla bu çatışmaların iş 

görenlerin işten ayrılma niyeti üzerinde de etkisi olduğu söylenebilmektedir (Harputoğlu, Polat, 

2017: 438). Kişisel faktörlerden bazıları; 

 Yaş 

 Eğitim 

 Cinsiyet 

 Çalışma yılı 

 Medeni durum 

 Yaşam standartlarında yaşanan değişimler 

 Farklı bir işe karşı sempati 

 Sağlık durumları, psikolojik ve fiziki nedenler 

 İşle alakalı beklenmesi istenen durumların gerçekleşmemesi 

 Aile içinde yaşanan evlilik, ölüm vb. durumların yaşanması şeklinde 

sıralanabilmektedir (Günay, 2016: 65).  

İşten ayrılma niyetine etki eden bir diğer unsur da hizmet yılıdır. Hizmet yılı arttıkça 

işletmede kalma, işe devam etme niyeti de artmaktadır. Eğitim seviyesi yükselen bireylerde ise 

işten ayrılma eğilimi de yoğunlaşmaktadır (Altay, 2018: 103). Çalışanların işten ayrılma 

niyetlerine etki eden etmenler aile yapısı ve büyüklüğü, ailede bulunan çocukların sayısı, kadın 

bireylerin,  ailenin ekonomik yükümlülüğünü sahiplenme düzeyi vb. şeklinde ifade 
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edilebilmektedir. Geniş ailelere sahip olan kişilere oranla çekirdek aileye sahip kişilerde işten 

ayrılma niyeti daha az yaşanmaktadır (Shakhbazow, 2018: 29).   

2.10.3. Çevresel Faktörler 

Bireylerin işten ayrılma niyetlerini etkileyen bireysel ve örgütsel faktörler dışında sosyal 

ve ekonomik açıdan kaynaklanan nedenler bulunmaktadır. İş gören kayıplarının önüne geçmek 

çoğu zaman işletme açısından kolay değildir. Oluşan problemlerin boyutları işletmenin de 

yetemeyeceği doğrultuda olduğu için bu etmenlerin önüne geçmek zor olmaktadır (Yalçın, 

2017: 37).Ekonomik durumun iş gücü piyasasına ve refah düzeyinin artmasına etkisi, 

teknolojinin etkisiyle başka çalışmalara uyum gösterme ve yeni iş olanaklarının artması, 

çevresel faktörler arasında yer almaktadır. Yine bu faktörler arasında, maliyeti yüksek olan 

kıdem tazminatı, yetersiz malzeme ve siparişlerden dolayı piyasa değişiklikleri, ekonomideki 

dalgalanmalar, farklı meslek guruplarının daha dikkat çekici olması ve gelecek için iyi olanaklar 

sağlaması vb. etkenlerde çevresel faktörler arasında sıralanabilmektedir (Varol, 2010: 60).  

İşten Ayrılma Niyetinin Sonuçları 

İşten ayrılma davranışının oluşması, işten ayrılma niyetinin en önemli sonuçlarından bir 

tanesidir. Diğer önemli sonucu da personel devridir. Bir işletmeye çalışan bireylerin katılma ya 

da işletmeden ayrılma durumları personel devri olarak ifade edilebilmektedir. Personel devri; 

bir örgüte iş görenlerin katılması ya da örgütten ayrılması durumunu ifade etmektedir Her 

işletme için önem arz eden personel devir oranı, turizm işletmelerinde ayrı bir öneme sahiptir. 

Bunun sebebi ise hizmet sektöründe yer alan turizm işletmelerinin göstermiş oldukları kalitenin 

direkt olarak çalışan bireylerle ilgili olması, diğer örgütlere göre daha önemli kılmaktadır(Erez, 

2018: 52).  

Saygı, (2016: 29) işten ayrılma niyetinin, çalışan bireyler ve işletme açısından 

sonuçlarını sınıflandırmıştır; 

Bireyler açısından, 

 Yıl kaybı 

 Elde edilmiş hakların yitirilmesi 

 Sosyal desteklerin aksaması  

 Farklı bir işe geçişe bağlı olarak oluşan stres,  

 Meslek kariyerinde gerileme durumu 

Örgüt açısından, 

 Eğitim ve işe alıştırmanın maliyete yansıması 

 Tekrar işe alma maliyetleri,  

 Üretim sürecinin duraksamasından ötürü oluşan maliyetler,  
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 Sosyal yapının ve iletişimin aksaması 

İşletmeye fayda sağlayamayan, düşük verimli bir çalışanın işten ayrılması, işletme için 

daha yararlı olabileceği düşünülürken, işletmeye fayda sağlayan, yüksek verimli, nitelikli bir 

personelin işten ayrılması, işletme için hem maddi hem de manevi bir kıyıp olarak 

açıklanabilmektedir. Nitelikli bir iş görenin işten ayrılmasından sonra yerine alınacak yeni bir 

çalışanın eğitilmesi, işletme için faydalı bir personel haline getirilmesi için gösterilen emek ve 

zaman mali açıdan işletme için zarar oluşturabilmektedir(Aydın, 2018: 39). 

Literatürde cinsel taciz, iş doyumu ve işten ayrılma niyeti konusunda daha önceden 

yapılmış araştırmalarla ilgili özet bilgiler, Tablo 1’de sunulmaktadır. 
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Tablo 1. Türkiye’de Cinsel Taciz, İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyetiyle İlgili Yapılan Bazı Araştırmalar 

No 
Makale  
Bilgisi 

Araştırmanın Amacı 
Araştırmanın 
Yöntemi 

Bulgular 

1 

Çalışkan, O. Tepeci, M. (2008). 
Otel İşletmelerinde Ortaya 
Çıkan Yıldırma 
Davranışlarının İş Tatmini ve 
İşte Kalma Niyetlerine 
Etkileri. Anatolia: Turizm 
Araştırmaları Dergisi, 19(2), 
135-148. 

Otel işletmelerinde çalışan 
personelin yıldırma 
davranışlarına ne oranda maruz 
kaldığını ve bunun düzeyini 
ölçme, yıldırma davranışlarının 
boyutlarını belirleme ve 
yıldırma boyutlarının 
çalışanların iş tatmini ve işte 
kalma niyetine etkilerini ortaya 
çıkarmaktır. 

Tarama 
Anket 
328 Katılımcı 

Cinsel taciz ve itibara saldırı, kişinin sağlığına 
doğrudan saldırılar ve etnik köken ve dini 
görüşle alay etme olarak belirlenmiştir. 
Yıldırma davranışları, çalışan personelin iş 
tatminine ve işte kalma niyetine etki 
etmektedir. 

2 

Sarmaşık, Ş. (2009). İş yerinde 
cinsel taciz algılaması ve 
yönetim ilişkilerine etkisi 
üzerine bir araştırma. 
Yayımlanmamış yüksek lisans 
tezi, Pamukkale Üniversitesi, 
Denizli. 

İşyerinde cinsel taciz algılaması 
ve yönetim ilişkilerine etkisini 
ölçmek çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır.  

Anket  
Tarama 

Cinsel taciz davranışının, cinsiyet 
ayrımcılığından daha çok, faydalanmaya ilişkin 
bir davranış olarak algılandığı bulgulanmıştır. 

3 

Oktay, A. (2001). İşyerinde 
cinsel taciz ve istismar, Kadın 
Araştırmaları Dergisi, (7), 75-
89. 

Çalışmanın amacı ortaöğretim 
düzeylerindeki eğitim 
örgütlerinde çalışan 
öğretmenlerin cinsal taciz ve 
istismar durumlarıyla 
karşılaşmalarını tespit etmektir. 

Tarama 
Anket 
413 katılımcı 

Yapılan çalışmanın sonuçlarına göre 
öğretmenler özel hayatlarıyla iliği hoş olmayan 
rahatsız edici sorular yöneltilmesi, argo içerikli 
sözler, sözel olarak cinsel istismar ve taciz 
faaliyetlerine %4.4’ü kadın, %2.9’u erkek olmak 
üzere %7.3 oranında öğretmen cinsel tacize 
maruz kalmaktadır. 

4 

Yeşiltaş, M. (2005). İnsan 
kaynakları yönetimi açısından 
bir sorun olarak işyerinde 
cinsel taciz, Manas 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 13, 147-1553. 

Bu çalışmada cinsel tacizin 
işletme üzerinde etkileri ve 
yöneticilerin bu konuda alması 
gereken tedbirler tartışılmıştır. 

Tarama 

İşyerinde cinsel taciz çalışanlar üzerinde 
olumsuz etkiler yaratarak işletmenin 
amaçlarına ulaşmasını engelleyen ve işletme 
yöneticilerinin üzerinde dikkatle eğilmesi 
gereken önemli bir husustur 

2
7 



Hilal Öz, Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, 2019 

 

Tablo 1. Devamı

5 

Kömürcü S. (2011). Otel 
işletmelerinde çalışan 
kadınların işten 
ayrılmaeğilimlerinde 
işyerinde romantizmin 
ardılları: cinsel tacizin rolü. 
Yayınlanmamış yüksek lisans 
tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 
İzmir. 
 

Bu araştırmanın amacı, 
işyerinde romantizmin 
ardıllarından biri olan cinsel 
tacizin, özellikle sona eren 
romantik ilişkilerin neden 
olduğu işten ayrılma eğilimine 
olası etkilerini irdelemektir. 

Tarama  
Görüşme tekniği 
 
 

 
Butik oteller cinsel taciz sonrası mağdur 
tepkileri yönünden değerlendirildiğinde en 
yüksek oran %26,9 ile üstleri ile paylaşma ve 
yine %26,9 oranında işten ayrılma olarak 
ortaya çıkmaktadır. 
 

6 

 
Şahin, F. (2011). Lider-Üye 
Etkileşimi İle İşten Ayrılma 
Niyeti Arasındaki İlişki 
Üzerinde Cinsiyetin Etkisi. Ege 
Akademik Bakış Dergisi, 
11(2), 27-288. 
 
 
 

Bu çalışmanın amacı, lider-üye 
etkileşimi ile işten ayrılma 
niyeti arasındaki ilişki üzerinde 
cinsiyetin etkisini belirlemektir. 

Tarama 
Anket 
203 katılımcı 

Araştırma sonucunda, işten ayrılma niyeti 
üzerinde lider-üye etkileşimi ile cinsiyetin 
birlikte etkisinin var olduğu ve bu ilişkinin 
kadın çalışanlar için erkeklerden daha kuvvetli 
olduğu bulunmuştur 
 
 

7 

Mörekli, B. (2008). Konaklama 
işletmelerinde cinsel taciz 
üzerine bir araştırma. 
Yayınlanmamış yüksek lisans 
tezi. Gazi Üniversitesi, Ankara. 
 

Konaklama işletmelerinde 
cinsel taciz olaylarının ne 
boyutta olduğu, ne şekilde, 
kimlerden geldiği ve 
departmanlar arasında bir 
kıyaslama yaparak tacizin 
departmanlar arasında farklılık 
gösterip göstermediğinin ortaya 
koymaktır. 

Tarama 
Anket 
503 Katılımcı 

 
Cinsel tacize uğramış bir kadın iş 
performansıyla ilgili olarak %75’ i ruhsal 
sağlığıyla ilgili %90, fiziksel sağlığıyla ilgili 
olarak da %63 oranında olumsuz sonuçlarla 
karşı karşıya kalmıştır. 
 
 
 
 
 
 
 2

8 
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8 

Mimaroğlu, H. Özgen, H. 
(2008). Örgütlerde güç 
eşitsizlikleri ve cinsel taciz. 
Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 17(1), 321-334. 
 

Çalışmanın amacı, birbiriyle 
alakalı olduğu düşünülen cinsel 
taciz ve güç kavramlarının 
incelenerek, iş hayatında cinsel 
tacizi önlemeye yönelik öneriler 
sunmaktır. 

Tarama 

Cinsel tacize neden olan etkenlerin gözden 
geçirilmesi, yazılı yöntemler geliştirilerek hangi 
hareketlerin taciz sayıldığı net bir şekilde 
ortaya konmalı ve konuyla ilgili şirket içi 
eğitimler verilerek, cezai yaptırımlar 
belirlenmelidir. Bunlardan ayrı cinsel tacizle 
karşı karşıya kalan personelin bu durumu 
bildirebileceği birim oluşturularak, çalışana 
güvenli ve rahat ortam sunulmalıdır. 

9 

Şahin, M. Aydın, B. Sarı, S. V. 
(2012). Avm’lerde Çalışan 
Kadın Satış Danışmanlarının 
Cinsel Tacize İlişkin Görüşleri. 
Cumhuriyet International 
Journal of Education 
E, 1(2), 67-81. 

AVM’ de çalışan kadınların 
cinsel tacize uğrama ve cinsel 
tacizle baş etme yöntemlerine 
ilişkin görüşlerini incelemeyi 
amaçlamaktadır. 
 

Tarama 
Görüşme Formu 
10 katılımcı 

Araştırmaya katılan kadınların cinsel tacizi daha 
çok fiziksel temas, sözlü hakaret, küfür etme, laf 
atma olarak tanımladıkları görülmektedir. 
Kadınların cinsel tacizle başa çıkma yöntemi 
olarak en çok işten ayrılma yöntemini 
kullandıkları görülmektedir. 
Cinsel tacize uğrayan ve ya buna şahit olan 
katılımcıların iş performanslarının etkilendiği 
bulgulanmıştır. 
İşyerinde cinsel tacizin en çok kurumsal 
yöneticiler ve erkek müşteriler tarafından 
yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır.  

10 

Bayarçelik, E. B., Fındıklı, M. 
(2017). İş Tatmininin, 
Örgütsel Adalet ve İşten 
Ayrılma Niyeti İlişkisindeki 
Aracılık Rolü. Beykent 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 10(1), 16-31. 

Örgütsel adaletin çalışanların 
işten ayrılma niyetlerine 
etkisini ve iş tatmininin bu  
etkide ki aracılık rolünü 
araştırmak çalışmanın amacını 
oluşturmaktadır. 

Anket 
371 katılımcı 

Çalışanların dağıtımsal ve etkileşimsel adalet 
değerlemeleri arttıkça işten ayrılma niyetleri 
azalmaktadır. 

2
9 
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11 

Seçilmiş, C., Kılıç, İ. (2017).  
Örgütsel Güven, İş-Aile Yaşam 
Çatışması ve İşten Ayrılma 
Niyeti İlişkisinin Belirlenmesi: 
Seyahat Acentelerinde Bir 
Uygulama. Turizm Akademik 
Dergisi, 4 (1), 65-79. 

Çalışmanın amacı, 
Eskişehir’deki seyahat 
acentelerinde iş gören 
personellerin algıladıkları 
örgütsel güvenin iş-aile yaşam 
çatışmalarına ve işten ayrılma 
niyetlerine etkisini 
araştırmaktır.  

Anket 
180 katılımcı 

Seyahat acenteleri personellerinin algılamış 
olduğu örgütsel güven ve alt boyutlarıyla işten 
ayrılma niyeti arasında anlamlı ve negatif yönlü 
sonuçlar bulunmuştur. 

12 

Pelit, E., Güçer, E. Demirdağ, Ş. 
A. (2016). Kadın İşgörenlerin 
Karşılaştığı Sorunların İş 
Bırakma Eğilimlerine Etkisi: 
Otel İşletmelerinde Bir 
Araştırma. Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, 8(15), 43-
65.  

Çalışmanın amacı kadınların 
yaşadığı problemlerin analiz 
edilmesi ve bu problemlerin 
işten ayrılma eğilimlerine 
etkisinin incelenmesidir. 

Anket 
417 katılımcı 

Çalışmadan elde edilen bulgulara göre ‘’ücret”, 
“ek ödemeler”, “daha iyi şartlarda iş bulabilme 
düşüncesi”, “cinsiyet ayrımcılıkları’’ vb. sorunlar 
kadın iş görenlerin işten ayrılma eğilimlerindeki 
temel sorunlar olarak ortaya konmuştur. 

13 

Malik, N. I., Malik, S., Qureshi, 
N., Atta, M. (2014). 
SexualHarassment as 
Predictor of LowSelf 
EsteemandJobSatisfactionamo
ngIn-Training Nurses. FWU 
Journal of SocialSciences, 8(2), 
107-116 

Çalışmanın amacı dört eğitim 
hastanesi ve tıp enstitüsünün 
eğitim hemşireleri arasında 
cinsel tacizin benlik saygısı ve iş 
tatmini üzerindeki etkisini 
incelemektir. 

Anket 
120 katılımcı 

Verilerin sonuçları cinsel tacizin düşük benlik 
saygısının ve eğitim gören kadın hemşireler 
arasındaki düşük iş memnuniyetinin önemli 
belirleyicisi olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

14 

Sims, C. S., Drasgow, F. ve 
Fitzgerald, L.F. (2005). 
TheEffects of 
SexualHarassment on 
Turnover in theMilitary: 
Time-DependentModeling. 
Journal of AppliedPsychology, 
90(6), 1141-1152. 

Çalışmanın amacı cinsel tacizin 
askeri ciroya etkisini ölçmektir. 

11.521 Katılımcı 

Kesitsel kanıtlar tacizin iş hacminin artışını 
etkilediğini göstermektedir. Tacize maruz 
kalanların sayısı  iş tatmini, örgütsel bağlılık ve 
medeni durum kontrol edildikten  sonra  artışa 
yol açmıştır. 

3
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Laband, D.N. Lentz, B. F. 
(1998). 
IndustrialandLaborRelationsR
eview, 51(4), 594-607. 

Araştırmacılar bu çalışmayla 
Amerikan Barolar Birliği'nin 
Ulusal Kariyer Memnuniyeti / 
Memnuniyet Anketi'nden 
(1990) elde edilen verileri 
kullanarak, cinsel tacizlerin 
hukuk mesleğindeki sıklığını ve 
etkisini tahmin etmeyi 
amaçlamaktadırlar. 

Anket 

Kadın avukatların yaklaşık üçte ikisi ve 
kurumsal veya kamu ajansı ayarlarındakilerin 
yaklaşık yarısı anketten önceki iki yıl boyunca 
erkek üstler, meslektaşlar veya müşteriler 
tarafından cinsel tacizi yaşadığını ya da 
gözlemlediğini rapor etmektedirler. İşverenler 
ve çalışan bireyler bazen kadın çalışanları cinsel 
tacize uğratabilirler. Bunun derecesi 
belirlenemeyebilir; ancak tacize maruz kalanları 
işten çıkmaya zorlamaktadır. Cinsel tacizin 
kadın istihdamı deneyiminin devamsızlık, iş 
devri, verimlilik oranları ve çalışma 
motivasyonu, iş tatminsizliği ve işsizlik gibi 
durumları içeren birçok yönüne, belirsiz bir 
ölçüde etkisi olabilmektedir.  

16 

Hutagalung, F., Ishak, Z. 
(2012). Sexualharassment: a 
predictortojobsatisfactionand
workstressamongwomenempl
oyees. Procedia-
SocialandBehavioralSciences, 
65, 723-730. 

Bu çalışmanın amacı 
Malezya'nın Klang Vadisi'ndeki 
üç üniversitedeki kadın 
çalışanlar arasında iş tatmini ve 
iş stresi ile ilgili cinsel taciz 
deneyimleri hakkındaki 
tahminleri incelemektedir. 

Anket 
1423 katılımcı 

Sonuçlar katılımcıların yarısından fazlasının 
cinsel tacize maruz kaldığını göstermektedir. 26 
ile 39 yaş arasındaki kadın çalışanlar, evli 
olanlar ve 5 yıldan az hizmet süresi olanlar daha 
fazla cinsel taciz deneyimi yaşamışlardır.   
Başka bir sonuç cinsel taciz deneyimi ile iş 
tatmini arasındaki anlamlı negatif ilişki ve iş 
stresi ile cinsel taciz deneyimi arasında anlamlı 
pozitif ilişki olduğunu göstermektedir. Sonuçlar 
aynı zamanda cinsel tacizin iş memnuniyeti ve 
iş stresinin bir göstergesi olabileceğini 
belirtmektedir. 

17 

Antecol, H., CobbClark, D. (2006). 
Thesexualharassment of 
femaleactive-dutypersonnel: 
Effects on 
jobsatisfactionandintentionstore
main in themilitary. Journal of 
EconomicBehavior&Organizatio, 
61, 55-80. 

Bu makalenin amacı ABD 
ordusunda aktif görev yapan 
kadınların cinsel taciz ile iş 
memnuniyeti arasındaki ilişkiyi 
incelemektir. 

Anket 

Cinsel taciz edici davranışlar iş memnuniyeti ve 
ordudan ayrılmak için artan niyetlerle ilişkilidir. 
Yaşanan cinsel tacizlerin iş doyumunu ve işten 
duyulan memnuniyetsizliği etkilediği 
görülmektedir. 

3
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18 

Karayel, A. (2006). 
Retrospektif Bir Çalışma: 
2001-2005 Yılları Arasında 
Adana İl Emniyet 
Müdürlüğüne Yansıyan Cinsel 
Taciz Vakalarının İncelenmesi. 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi. Çukurova Üniversitesi, 
Adana. 

Bu çalışmanın amacı, Adana İl 
Emniyet Müdürlüğüne yansıyan 
cinsel taciz vakalarının bazı 
demografik özelliklere (yaş, 
cinsiyet, öğrenim durumu vb.) 
göre incelemektir. 

277 Vaka 
incelemesi 

Tacize uğrayanlardan en yüksek yüzdeye sahip 
grubun 7-12 yaş dilimi arasında, en düşük 
yüzdeye sahip olanların ise 26-40 yaş dilimi 
arasında olduğu görülmektedir. Kayıtlarda 
geçen 277 taciz olayının, %5,1’inin 2001 yılında, 
% 20,6’sının 2002 yılında, % 13,4’ünün 2003 
yılında, % 30,3’ünün 2004 yılında, % 30,7’sinin 
ise 2005 yılında meydana geldiği görülmektedir. 

19 

Zengin, E. (2012). 
SexualHarrasmentAmongTurk
ıshFemaleAthletes:  The Role 
Of AmbIvalentSexısm. 
Yayımlanmamış yüksek lisans 
tezi. Ortadoğu Teknik 
Üüniversitesi, Ankara. 

Çalışmanın amacı, Türkiye'de 
sporda cinsel tacize ve 
cinsiyetçiliğin cinsel tacize 
yönelik tutumlarına 
odaklanmaktır.  
 

Anket 
170 katılımcı 

Sporcular genellikle eğitimsel olmayan / 
potansiyel olarak tehdit edici davranışlara 
maruz kalmaktadırlar ve bu davranışlardan 
cinsel davranışlara kıyasla daha az rahatsız 
olmuşlardır. 
 

3
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3. YÖNTEM 

Araştırmanın yöntem kısmında, araştırmanın yaklaşımına, veri toplama aracına, evrene, 

örnekleme ve hipotezlere yer verilmektedir. 

3.1. Araştırma Yaklaşımı 

Araştırma konusu tarama modellerinden genel tarama modeli kapsamında yer alan tekil 

ve ilişkisel tarama özelliği taşımaktadır. Bu araştırma kapsamında otel mutfaklarında kadın 

çalışanlara yönelik anket uygulanmıştır. Öncelikle; cinsel taciz, iş doyumu ve işten ayrılma niyeti 

ile ilgili literatür taraması yapılıp sonrasında teorik çerçeve oluşturulmuştur. Daha sonra 

literatür taramasına dayalı olarak, birincil veri toplamada kullanılacak olan soru formu 

içerisinde yer alacak ölçekler belirlenmiştir. 

Araştırmanın amacına ve araştırma sorularına uygun olarak örnekleme dâhil edilen 

kadın çalışanların demografik özelliklerine ulaşabilmek için tanımlayıcı istatistikler 

kullanılmıştır. Bununla birlikte cinsel tacizin, iş doyumu ve işten ayrılma niyetiyle olan ilişkisi 

incelenmiştir. 

Literatürden hareketle hazırlanan soru formları, Otel mutfaklarındaki kadın çalışanlara, 

kolayda örnekleme yöntemi ile uygulanmıştır. Elde edilen veriler, sosyal bilimler için 

geliştirilmiş istatistiksel analiz programları ile analiz edilmiştir. 

3.2. Veri Toplama Aracı 

Araştırmanın teorik veri kaynakları, ulusal ve uluslararası akademik makaleler, kitaplar, 

bildiriler ve tezler oluşturmaktadır. Uygulamada ise otel mutfaklarındaki kadın çalışanlardan 

literatüre dayalı oluşturulmuş soru formları aracılığıyla birincil veri toplanmıştır. Veri toplama 

aracı olarak, (Fitzgerald, L. F., Magley, V. vd.1999) ve (Fitzgerald, L., Gelfand, M. ve Drasgow, F. 

1995) tarafından yapılmış olan araştırmalarda kullanılan cinsel tacizle ilgili ölçeklerden 

yararlanılarak cinsel taciz ölçeği geliştirilmiştir. Dalmış, A. tarafından hazırlanan Örgütsel 

Bağlılığın İişten Ayrılma Niyeti ve İş Karşıtı Davranışlar Üzerine Etkisi: Havacılık Sektöründe Bir 

Araştırma konulu doktora tezi için geliştirdiği anketin, işten ayrılma niyeti ölçeğinden 

yararlanılmıştır. 20 maddelik cinsel taciz ölçeği, 5’er maddelikte iş doyumu ve işten ayrılma 

niyeti ölçeği, 5’li likert derecelendirmeye uygun şekilde hazırlanmıştır. Toplamda 400 

kullanılabilir anket formundan elde edilen veriler SPSS istatistik programı kullanılarak analiz 

edilmiştir. 
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3.3. Araştırma Evreni ve Örneklemi 

Bu araştırmanın evrenini Otel mutfaklarındaki kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Elde 

edilen veriler otel mutfaklarındaki kadın çalışanlardan toplanmıştır. Belirli bir bölgeye bağlı 

kalınmadığı için sınırsız evren örnekleme formülü kullanılmıştır. Çalışma kapsamında 450 kadın 

çalışan araştırmanın örneklem grubunu oluşturmaktadır. 

3.4. Teorik Çerçeve ve Hipotezler 

Araştırılacak konu ile ilgili literatürdeki diğer çalışmaların bulgularıyla desteklenmesi 

gereken, doğruluğu kanıtlanmamış önermelere hipotez denmektedir. Hipotezin en önemli 

koşulu, daha önceki bulgularla desteklenmesi gerekliliğidir (Bayrakcı, 2014: 37). Pelit vd. 

(2016)’da yapmış oldukları çalışmada kadınların yaşadığı problemlerin analiz edilmesi ve bu 

problemlerin işten ayrılma eğilimlerine etkisinin incelemişlerdir. Bu bağlamda elde edilen 

bulgulara göre ‘’ücret”, “ek ödemeler”, “daha iyi şartlarda iş bulabilme düşüncesi”, “cinsiyet 

ayrımcılıkları’’ vb. sorunlar kadın iş görenlerin işten ayrılma eğilimlerindeki temel sorunlar 

olarak ortaya konmuştur.  

 Malik vd. (2014 )’de dört eğitim hastanesi ve tıp enstitüsünün eğitim hemşireleri 

arasında cinsel tacizin benlik saygısı ve iş tatmini üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 

çalışma yapmışlardır. Bu çalışmanın sonucunda araştırmanın hipotezlerine yönelik 

analizlerinde, cinsel tacizin düşük benlik saygısının ve eğitim gören kadın hemşireler arasındaki 

düşük iş memnuniyetinin önemli belirleyicisi olduğunu ortaya konmuştur. Antecol ve 

CobbClark, (2006)’da yapmış oldukları çalışmada ABD ordusunda aktif görev yapan kadınların 

cinsel taciz ile iş memnuniyeti arasındaki ilişkiyi incelemeyi hedeflemişlerdir. Araştırma 

sonucunda cinsel taciz edici davranışların, iş memnuniyeti ve ordudan ayrılmak için artan 

niyetlerle ilişkili olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan cinsel tacizlerin iş doyumunu ve işten 

duyulan memnuniyetsizliği etkilediği görülmektedir. Bu bağlamda yukarıda bahsedilen 

araştırmalardan hareketle, çalışmanın amacına ulaşabilmesi için literatürdeki ilişkili çalışmalar 

temel alınarak geliştirilen hipotezler aşağıdaki gibidir:  

H1: Çalışanların iş Doyumu ile işten ayrılma niyetleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki 

vardır. 

H2: Cinsel baskı ve cinsel taciz arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki vardır.   
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3.5. Araştırmada Kullanılan Veri Analiz Teknikleri 

Geçerlilik: Ölçmede geçerlik, ölçülmek istenen şeyin doğru bir şekilde ölçülebilme 

derecesidir. Bir başka deyişle, ölçülmek istenenin başka şeylerle karıştırılmadan 

ölçülebilmesidir. Buna ‘’doğruluk’’ da denir (Karasar, 2016: 194). Bu bağlamda, ölçülmek 

istenen özellik, doğru ve diğer özelliklerle karşılaştırılmadan ölçülüyor ise bu test geçerli kabul 

edilmektedir. Bir testin kullanılmadan önce geçerliliğinin incelenmesi ve değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Bir testin geçerli olması için güvenilir olması gerekmektedir (Alpar, 2014: 434-

435). 

Güvenilirlik: Güvenilirlik kavramı, yapılan her ölçüm için gereklidir. Çünkü güvenilirlik 

bir test ya da ankette yer alan soruların birbirleri ile olan tutarlılığını ve kullanılan ölçeğin 

ilgilenilen sorunu ne derece yansıttığını ifade eder. Güvenilirlik, elde edilen ölçümler üzerindeki 

yorumlar ve daha sonra ortaya çıkabilecek analizler için bir temel teşkil eder (Kalaycı,2016: 

403). Ölçüm işleminin tekrarlanabilir olması gerekmektedir. Tekrarlarındaki tutarlılık ise 

ölçümün güvenilirliğini göstermektedir. Güvenilirlik kısaca bağımsız olarak ölçülen bir özelliğin 

arasındaki tutarlılık olarak tanımlanmaktadır. Zamana göre değişmezlik göstermesi 

gerekmektedir. Aynı bireylere farklı zamanlarda birden çok kez uygulanan bir testin 

sonuçlarının benzer olması beklenmektedir. Uygulanan bu testler bilim alanlarına göre farklılık 

gösterebilmektedir (Alpar, 2014: 434-435). 

Faktör Analizi: Faktör analizi, çok değişkenli istatistik teknikleri arasında yer 

almaktadır. Çok sayıda değişkenin bulunduğu bir teste, birbiri ile ilişkisi olan faktörleri az, 

anlamlı ve birbirlerinden bağımsız faktörler haline getirmektedir. Faktör analizindeki temel 

amaç değişken sayısını azaltmaktır. Diğer önemli bir amaç ise değişkenleri sınıflandırarak 

aralarındaki ilişkisel yapıyı ortaya çıkarmaktır (Kalaycı, 2010: 321). 

Korelasyon Analizi: Aralık ve rasyo seviyesinde ölçülmüş iki değişken arasındaki 

ilişkinin veya bağımlılığın şiddetini belirlemeye yönelik bir analiz tekniğidir. Bu testin güvenilir 

sonuçlar verebilmesi için, verinin metrik özellikler taşıması gerekmektedir. Korelasyon 

analizinde ölçülmeye çalışılan ilişki, değişkenler arasındaki ilişkinin doğrusal (lineer) olan kısmı 

ile ilgilidir. Korelasyon analizi neticesinde hesaplanan korelasyon katsayısı r ile gösterilir ve -1 

ile +1 arası değerler alabilir. Katsayısı +1 olması iki değişken arasında mükemmel doğrusal bir 

ilişkinin olduğunu gösterirken, katsayının -1 olması ise değişkenler arasında mükemmel bir 

ilişkinin olduğunu fakat ilişkinin yönünün ters olduğu anlamına gelmektedir(Coşkun, vd., 2015: 

228). 
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4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

Çalışma kapsamında toplanan anketlerden elde edilen veriler, SPSS programı ile 

bulgulara dönüştürülmüş ve analiz sonuçlarına ulaşılmıştır. 

4.1. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özelliklerine İlişkin Bulgular 

Özellik Frekans (n) Yüzde (%) Özellik Frekans (n) Yüzde (%) 

Yaş Eğitim Durumu 

18'den küçük 33 8,5 İlkokul 9 2,3 
18-20 yaş 
arası 

45 11,5 Ortaokul 15 3,8 

21-25 yaş arası 91 23,3 Lise 127 32,6 

26-30 yaş arası 78 20,0 Ön Lisans 77 19,7 

31-35 yaş arası 42 10,8 Lisans 133 34,1 

36-40 yaş arası 39 10,0 
Yüksek 
Lisans 

22 5,6 

41-45 yaş arası 35 9,0 Doktora 1 ,3 
46-50 yaş arası 9 2,3 Toplam 385 98,7 
51-55 yaş arası 4 1,0 Hangi Şehirde Çalışıyorsunuz 
56-60 yaş arası 3 ,8 Adana 146 37,4 
Toplam 379 97,2 Antalya 71 18,2 
Medeni Durum Bodrum 45 11,5 
Bekâr 283 72,6  Hatay              19           4,9 
Evli 105 26,9 İstanbul 53 13,6 
Toplam 388 99,5 Kuşadası 56 14,4 
 Total 390 100,0 

 

Araştırmaya katılan kadın çalışanların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde 

ankete katılan kadınların %24.0’ı 21-25 yaş arasında, %20.6’sı 26-30 yaş arasında olduğu 

görülmektedir. Araştırmaya katılan katılımcıların %11,9’u 18-25 yaş arasında iken %11,1’i 31-

35 yaş arasındadır. Ankete katılan kadın çalışanların %10,3’ü 36-40 yaş arası, %9,2’si 41-45 yaş 

arası iken %8,7’si 18’den küçük olduğu görülmektedir. Bu verilerden hareketle örneklem 

grubundaki kadın çalışanların daha çok genç bir yapıdan oluştuğu söylenebilir. 

Eğitim durumlarına göre dağılım incelendiğinde, araştırmaya katılan kadın çalışanların 

%34,5’i lisans mezunu %33,0’ı lise mezunu %20,0’ı ön lisans mezunu %5,7’si yüksek lisans 

mezunu %3,9’u ortaokul mezunu %2,3’ü ilkokul mezunu %,3’ü doktora mezunu olduğu tespit 

edilmiştir. Otel mutfaklarında uygulamalı öğrenim amacıyla uzun dönem staj yapanların 

özellikle 4 yıllık üniversite eğitimi gören ya da turizm meslek lisesinde öğrenim gören kişilerden 

oluşması araştırmaya katılan kadın çalışanların büyük bir kısmının eğitim seviyesi üniversite 

mezunu ve lise mezunu olarak ortaya çıkmıştır.  
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Araştırmaya katılan kadın çalışanların medeni durumlarına göre dağılımları 

incelendiğinde ankete katılan kadın çalışanların %72,9’unun bekâr %27,1’inin evli olduğu 

görülmektedir.  Ankete katılan kadın çalışanların %72,9’unun bekâr olması kadın çalışanların 

genç ve dinamik bir yapıda olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Araştırmaya katılan 

kadın çalışanların %37,4’ü Adana’dan %18,2’si %14,4’ü Kuşadası’ndan Antalya’dan %13,6’sı 

İstanbul’dan %11,5’i Bodrum’dan %4,9’u Hatay’dan olduğu bulgulanmıştır. 

Araştırma kapsamında kullanılan ankette işten ayrılma niyeti, iş doyumu ve cinsel taciz 

ölçekleri faktör analizi ve korelasyon analizlerine tabi tutulmuştur. Faktör analizine başlamadan 

önce kayıp veri analizi yapılmıştır. Kayıp veriler sosyal bilimlerde en çok tercih edilen 

yöntemlerden biri olan ortalama alarak doldurulmuştur. Faktör analizinde, bir maddenin bir 

faktör altında yer alabilmesi için en az ,500’lük yüke sahip olmasına (Büyüköztürk, 2002: 473-

474),  döndürme tekniği olarak varimax kullanılmasına, faktör sayısını belirlemede özdeğeri 

1’den büyük olanların kullanılmasına (Kalaycı, 2016: 322) ve binişik madde durumunda yük 

farkının ,100’den fazla olmasına (Çokluk vd., 2010: 223) karar verilmiştir. 

 

Tablo 3. İşten Ayrılma Niyeti Faktör Analizi  

 Faktör 
Yükü 

Özdeğer Açıklanan 
Varyans 

Alfa Ortalama  Standart 
Sapma 

İşten Ayrılma Niyeti  2,301 46,014 ,703 3,0649 ,83816 

4. Başka işletmelerde iş 
bulma olanağım olup 
olmadığına bakıyorum. 

,742 
     

2. Önümüzdeki yıllarda 
başka bir işletmede 
çalışmayı düşünüyorum. 

,720 
     

5. Sık sık işten ayrılmayı 
düşünüyorum. 

,693 
     

1. Bu işletmede önümüzdeki 
yıllarda da çalışmak isterim. 

,665 
     

3. Çoğu zaman iyi bir işim 
olduğunu düşünüyorum. 

,556 
     

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: 
%64,1; 

Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 458,196 s.d:10 p<0,001; 
Açıklanan toplam varyans: %46,014; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: ,703 

Tepki kategorileri: 1: Hiç katılmıyorum,…5:Kesinlikle katılıyorum 
 

İşten ayrılma niyeti ölçeğine uygulanan faktör analizi sonuçları tablo 3’de verilmiştir. 

Analiz sonucunda KMO örneklem yeterliliğinin %64,1 olduğu ve Bartlett's Küresellik Testinin 

de(Ki-Kare: 458,196; s.d:10, p<0,001) anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu iki sonuç ölçeğin 

faktör analizine uygunluğunu göstermektedir. Oluşan tek faktör toplam varyansın %46’sını 

açıklamaktadır. 
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Tablo 4. İş Doyumu Faktör Analizi 

 Faktör 
Yükü 

Özdeğer Açıklanan 
Varyans 

Alfa  Ortalama  Standart 
Sapma 

İş Doyumu  3,337 46,014 ,933 3,6917 1,05453 

2. Genel olarak işimi 
seviyorum. 

,941 
     

1. Genel olarak işimden 
memnunum. 

,922 
     

3. Toplum içinde (örneğin 
ofiste) veya sizinle baş 
başayken kaba veya 
rahatsız edici imalarda 
bulunması 

,895 

     

4. İşimden zevk alıyorum. ,894      

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: 
%80;Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 1392,410s.d:6 p<0,001; 

Açıklanan toplam varyans: %46,014; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: ,933 
Tepki kategorileri: 1: Hiç katılmıyorum,…5:Kesinlikle katılıyorum 

 

Tablo 4 iş doyumu ölçeğine uygulanan faktör analizi sonucunu göstermektedir. Analiz 

sonucunda KMO örneklem yeterliliği %80 olarak hesaplanmıştır. Bartlett's Küresellik Testinin 

de  (Ki-Kare: 1392,410;s.d:6, p<0,001) anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Bu iki sonuç faktör 

analizine uygun olduğunu göstermektedir. Yapı tek faktörden oluşmakta ve toplam varyansın 

%46’sını açıklamaktadır. 

 

Tablo 5. Cinsel Taciz Faktör Analizi 

 Faktör 
Yükü 

Özdeğer Açıklanan 
Varyans 

Alfa Ortalama  Standart 
Sapma 

Cinsel Baskı  7,108 77,585 ,964 1,7175 1,02714 

16. Cinsel taleplerine olumlu 
yanıt vermeniz durumunda 
işyerinizde daha hızlı 
yükseleceğinizi veya daha iyi 
muamele göreceğinizi ima 
etmesi 

,920 

     

17. İşyerinizde iyi muamele 
görmeniz için cinsel veya 
sosyal davetleri olumlu 
cevaplamanız gerektiğini 
hissettirmesi 

,917 

     

18. Cinsel taleplerine 
olumsuz yanıt vermeniz 
durumunda işyerinizde size 
kötü muamele edileceği 
konusunda gözünüzü 
korkutması 

,900 
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Tablo 5. Devamı

15. Sizi, fiziksel savunmaya 
geçirecek veya yalvarma 
durumunda bırakacak şekilde 
istemediğiniz türde bir cinsel 
ilişkiye girmek üzere 
girişimlerde bulunması 

,853 

     

19. Erkek müdürünüz veya 
çalışma arkadaşınız ile cinsel 
münasebete girmeyi 
reddettiğiniz için size kötü 
davranması 

,840 

     

12. Cinsel taleplerine olumlu 
yanıt vermediğiniz için sizden 
intikam almak üzere tehdit 
altında hissetmenizi 
sağlaması (örneğin, yaklaşan 
bir performans 
değerlendirmesi, terfi veya 
denetimden bahsetmesi gibi) 

,771 

     

11. Cinsel münasebette 
bulunmak için sanki ödül 
almak veya özel muamele 
görmek istiyormuşsunuz gibi 
hissettirmesi 

,768 

     

 14. İstemediğiniz türde bir 
sıvazlama ya da okşamaya 
teşebbüs etmesi (örneğin, 
bacağınıza vurması, sırtınızı 
sıvazlaması, göğsünüze temas 
etmesi gibi) 

,698 

     

13. Kendinizi huzursuz 
hissedeceğiniz şekilde size 
dokunması (örneğin, 
kollarınıza dokunması veya 
omuzlarınıza sarılması gibi) 

,671 
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 Tablo 5. Devamı 

 

Cinsel taciz ölçeğine uygulanan faktör analizi sonuçları tablo 3 üzerinde 

gösterilmektedir. İlk çözümlemeden 10. Madde binişik madde olması sebebiyle çıkarılmış ve 

analiz 18 madde üzerinden yapılmıştır. KMO örneklem yeterliliği %94,9 olarak hesaplanmıştır 

ve Bartlett's Küresellik Testi de (Ki-Kare: 1392,410; s.d:153, p<0,001) anlamlıdır. Dolayısıyla 

ölçek faktör analizi için uygundur. Ortaya iki faktörlük bir yapı çıkmış olup toplam varyansın 

Cinsel Taciz  6,857 77,585 ,954 2,3727 1,17354 
4. Dış görünüşünüz, vücudunuz 
veya cinsel aktiviteleriniz 
hakkında rahatsız edici 
imalarda bulunması 

,876 

     

2. Kişisel veya cinsel konular 
hakkında sizi tartışmaya 
çekecek istenmeyen 
davranışlarda bulunması 
(örneğin, sizin cinsel hayatınız 
hakkında tartışmaya veya 
yorum yapmaya çalışması gibi) 

,873 

     

3. Toplum içinde (örneğin 
ofiste) veya sizinle baş 
başayken kaba veya rahatsız 
edici imalarda bulunması 

,861 

     

1. Genellikle açık saçık 
hikâyeler anlatması veya 
rahatsız edici şakalar yapması 

,854 
     

5. İstemediğiniz bir biçimde 
size yönelik cinsel ilgi 
göstermesi 

,821 
     

6. Sizi huzursuz hissettirecek 
şekilde dik dik, kötü niyetli, 
şehvetli bakışlar atması 

,772 
     

9. Sık sık cinsiyetçi yorumlar 
yapması (örneğin, kadınların 
bilim insanı, lider veya aşçı 
başı olmak için fazla duygusal 
olduklarını söylemesi gibi) 

,718 

     

7. Engelleme çabalarınıza 
rağmen sizinle romantik veya 
cinsel bir ilişki yaşamak için 
uğraşması 

,710 

     

8. Cinsiyetçi veya açık saçık 
materyaller (fotoğraf, video, 
hikâye vb.) göstermesi, 
kullanması veya dağıtması 

,672 

     

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Kaiser-Meyer-Olkin Örneklem Yeterliliği: 
%94,9; 

Bartlett's Küresellik Testi için Ki-Kare: 1392,410 s.d:153 p<0,001; 
Açıklanan toplam varyans: %77,585; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: ,965 

Tepki kategorileri: 1: Hiç katılmıyorum,…5:Kesinlikle katılıyorum 
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%78’sini açıklamaktadır. “cinsel baskı’’ olarak isimlendirilen ilk faktör 9 maddeden oluşmakta 

ve toplam varyansın %39’unu açıklamaktadır. İkinci faktör de 9 maddeden oluşmakta, toplam 

varyansın %38’ini açıklamaktadır ve “cinsel taciz” şeklinde isimlendirilmiştir. 

 

Tablo 6. İşten Ayrılma Niyeti, İş Doyumu ve Cinsel Taciz Boyutları Arasındaki İlişki 

 İşten Ayrılma Niyeti İş Doyumu Cinsel Baskı Cinsel Taciz 

Cinsel Taciz ,103* -,217** ,684** 1 

Cinsel Baskı ,139** -,129* 1  

İş Doyumu -,348** 1   

İşten Ayrılma Niyeti 1    

**.Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Tablo 6 ölçeklerin arasında ilişkinin olup olmadığını göstermektedir. Buna göre işten 

ayrılma niyeti ile cinsel tacizin birinci boyutu arasında pozitif yönlü, zayıf derecede anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. Ayrıca iş doyumu ile cinsel tacizin ikinci boyutu arasında negatif yönlü 

düşük seviyede anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Araştırmanın gerçekleştirildiği otel mutfaklarındaki kadın çalışanların yanıtladığı 

anketler sonucunda her sektörde olduğu gibi turizm sektöründe de cinsel taciz olayının mevcut 

olduğu görülmüştür. Aynı zamanda işgörenlerin çalıştıkları otellerde anketlerin uygulanma 

kısmında da sorunlar olmuştur. İşletmede bulunan yöneticilerin anketleri kabul etmek 

istemeyişleri ve işgörenlerin bu sorulara cevap vermekten çekinmeleri durumuyla karşı karşıya 

kalınmıştır. Araştırma sonucunda işletmeler ve kadın çalışanlar tarafından konuyla ilgili gerekli 

özenin gösterilmediği söylenebilmektedir.  

Bu çalışma Adana, Antalya, İstanbul, Kuşadası, Bodrum, ve Hatayda bulunan otellerin 

kadın çalışanlarına uygulanmıştır. Araştırma sonucunda gözlenenler neticesinde işletmeler 

kendi çıkar ve imajını ön planda tutarak isimlerinin zedelenmemesi için cinsel taciz gibi hoş 

olmayan durumların ortaya çıkarılmasından yana değillerdir. Cinsel taciz vb. davranışlar birçok 

sektörde yaşanabilmektedir fakat önemli olan bu olayların yaşanmaması ya da en aza 

indirgenmesi ve önlenebilmesi için çeşitli plan ve stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir.  

Çalışmanın istatistiki sonuçlarına bakıldığında ise; ankete katılanların demografik 

özelliklerinde; yaş dağılımları esas alındığında; yaş ankete katılanların büyük çoğunluğunun 21-

25 yaş arasında olduğu görülmüştür. Söz konusu şehirlerde ankete katılan kadın işgörenlerin 

eğitim durumları analiz edildiğinde her eğitim düzeyinden çalışanın olduğu görülmekle beraber 

lise mezunu ve üniversite mezunları çoğunluktadır. Araştırmaya katılan kadın çalışanların 

medeni durumlarına göre dağılımları incelendiğinde ankete katılan kadın çalışanların 

çoğunluğunun bekâr olduğu söylenebilmektedir. 

Araştırmada kullanılan anket demografik özelliklerle beraber toplam 4 bölümden 

oluşmaktadır. İlk bölümde kişilerin yaş, eğitim durumları, medeni halleri vb. gibi demografik 

özelliklerini belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. İkinci bölümde iş doyumları, üçüncü 

bmlümde işten ayrılma niyetleri ve dördüncü bölümde cinsel tacize yönelik sorular 

yöneltilmiştir. Anketlerden elde edilen verilere göre bir takım analizler ortaya konmuştur. 

Geçerlilik ve güvenilirlik testleri yapılmıştır. Faktör analizi yapılarak değişkenlerin alt faktörleri 

belirlenmiştir.  Korelasyon analizi sonucunda işten ayrılma niyeti ile cinsel tacizin birinci boyutu 

arasında pozitif yönlü, zayıf derecede anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca iş doyumu ile 

cinsel tacizin ikinci boyutu arasında negatif yönlü ve düşük seviyede anlamlı bir ilişki olduğu 

tespit edilmiştir.  

Tüm bu analizler neticesinde kadın işgörenlerin cinsel tacize maruz kaldığı ve tacize 

maruz kalan kadınların işten ayrılma niyetlerinin ve iş doyumlarının etkilendiği bulgulanmıştır. 

Araştırmada belirlenen hipotezlerde gerekli testler sonucunda doğrulanmıştır. Cinsel tacize 

maruz kalan kadın çalışanların iş doyum düzeyleri düşük, işten ayrılma niyetleri ise yüksek 
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düzeyde ortaya çıkmaktadır. Ankete katılan kadın çalışanların hemen hemen hepsi en az bir 

taciz ifadesine maruz kaldığını belirtmiştir. 

Tüm bu sonuçların neticesinde cinsel taciz olayı otel mutfaklarındaki kadın çalışanlar 

içinde söz konusudur. Hemen hemen her sektörde karşılaşılabilecek bir sorun olan cinsel taciz, 

otel mutfaklarındaki kadın bireyleri hem sosyal hem de psikolojik açıdan etkileyebilmektedir. 

Yapılan literatür taraması sonucunda konuyla alakalı elde edilen diğer bilgilerden hareketle 

cinsel taciz başlı başına bir sorun oluşturmaktadır. Tacize maruz kalan kadın bireylerin iş 

ortamında kendilerini baskı altında hissetmeleri, yaşadıkları taciz durumlarından ötürü iş 

tatminlerinin azalması ve işten ayrılma niyetlerinin de etkilendiği görülmektedir. 

İşletmelerin taciz olaylarında ciddi bir politikalarının olmayışı ve işletmenin çıkarlarının 

her şeyden önde olması, işletme içi bu tarz olayların genelde kapatılmak istenmesi kimi zaman 

da tacizde bulunan bir müşterinin bile hoş görülebilmesi yapıaln araştırmada ve buna benzer 

diğer örnek çalışmalarda ortaya konmaktadır. Bu bağlamda, işverenlerin ya da işletme 

yöneticilerinin, cinsel tacizi önleyici politikalar geliştimesi ve tacizi gerçekleştiren kişiler için 

cezai yaptırımlar uygulamaları gerekmektedir. Tacize maruz kalan kadın işgörenlerinde bu 

durumu kapatmak yerine ortaya çıkarmaları, kendilerine ait yasal hakları kullanarak gereken 

müdahaleyi yapmaları önerilmektedir. 

Otel mutfaklarındaki kadın çalışanların, anket formunu doldururken etkilenebilecekleri 

çevresel faktörlerin kontrol altında tutulmaması da araştırma bulgularını etkilemiştir. Otel 

mutfak yöneticileri veya işletme sahiplerinin birtakım nedenlerden dolayı anket formlarının 

çalışanlara dağıtılmasına izin vermeme durumu ya da çalışanında çeşitli sebeplerden ötürü soru 

formunu doldurmak istemediği zamanlar olmuştur. Dolayısıyla çalışma ortamından etkilenen 

bireyler kendilerini baskı altında hissederek tam anlamıyla net ifadelere yer verememiştir. 

Araştırma sonuçlarından hareketle cinsel taciz konusuyla alakalı olarak bazı öneriler 

sunulabilmektedir;  

 Cinsel taciz politikası oluşturmak yeterli olmamaktadır. Bu politikalar 

oluşturulduktan sonra ciddi bir planlama yapılarak tıpkı bir kanun gibi işletme 

içerisinde tüm çalışanlar tarafından benimsenmelidir. Bu politikaların yaptırım 

gücünün olduğu bilinmeli ve çalışanlara güven ortamı yaratılmalıdır. 

 Kişiler kendi yasal hak ve özgürlüklerini bilip, tacize maruz kaldığı durumlarda 

adli işlem yaptırmaktan ya da bu girişimde bulunmaktan kaçınmamalıdır. Aksi 

takdirde cinsel taciz olayları gün yüzüne çıkarılmazsa daha da aratacaktır. 

 Yapılan bu araştırmada belirli şehirlerden veriler toplanmıştır. Dolayısıyla geniş 

çaplı bir araştırma için daha çok farklı bölgelerde uygulama yapılabilir.  
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 İşletme içinde verilen hizmet içi eğitimlerde bu konuya gereken vurgu yapılarak, 

taciz durumlarının yaşanması durumunda oluşabilecek sorunlar ve yapılacak 

uygulamalar, tüm bireylere hatırlatılmalıdır.  

 Tacizi gerçekleştiren her kim olursa olsun işletme içerisinde o kişiye yaptırım 

uygulanmalı ve gerekirse işine son verilmelidir. Bu bağlamda buna benzer başka 

bir olayın oluşmasında caydırıcı bir engel ortaya konmuş olacaktır. 

 Cinsel taciz hakkında eğitimler vermek maddi kayıp olarak düşünülebilir. Fakat 

ortaya çıkabilecek kötü sonuçların işletmelerin maddi ya da manevi kayıpları, iş 

görenin psikolojik yıkımı ve işletmenin imajının zedelenmesi hiçbir maliyetle 

eşdeğer değildir. Dolayısıyla işletmeler bu tarz eğitimler için gerekli bütçeyi 

ayırmalı ve ciddi bir insan kaynakları biriminin kemikleşmesini sağlamalıdır. 

 Caydırıcı bir unsur olabilen güvenlik sistemiyle işletme içi kamera kayıtlarıyla bu 

tarz durumların ispatlanması kolaylaşabilmektedir. Bu nedenle sağlam bir 

güvenlik sisteminin oluşturulması gerekmektedir. 

 Tacizi gerçekleştiren müşteri bile olsa çalışanlar için uygulanan yaptırım o kişi 

içinde uygulanabilmelidir ve gerekirse o ülkenin adli birimine gidilip, yasal işlem 

başlatılmalıdır. Böylelikle çalışanların refahını ve güvenilr bir iş ortamını işveren 

sağlamış olmaktadır.  

 İşletmede ilk kez işe başlayacak olan işgörene verilen oryantasyon eğitimiyle 

beraber cinsel tacizle ilgili tanımlayıcı bilgilerin yer aldığı kitapçık ya da broşür 

verilebilir. Cinsel taciz olarak kabul edilebilecek davranışların neler olduğu, 

hangi durumların taciz unsuru olduğu ve böyle bir olay yaşanırsa nelerle 

karşılaşılabileceği belirtilmelidir. 

Bu anlamda işletme içindeki yöneticiler ya da şeflere önemli görev ve sorumluluklar 

düşmektedir. Cinsel taciz gibi önem arz eden, kişilerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını 

tehlikeye düşürüp zedeleyebilecek olayların yaşanmaması için gereken hassasiyetin ve özenin 

gösterilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde; düşük iş doyumuna bağlı olarak,  duygusal yıkımlar, 

iştahsızlık, dikkatsizlik vb. sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Aynı zamanda; nitelikli bir iş 

görenin tacize maruz kalıp işten ayrılmasından sonra yerine alınacak yeni bir çalışanın 

eğitilmesi, işletme için faydalı bir personel haline getirilmesi için gösterilen emek ve zaman mali 

açıdan işletme için zarar oluşturabilmektedir. Dolayısıyla cinsel tacizin yaşanmaması için 

gereken tüm önlemin işletme tarafından alınması gerekmektedir. Hiçbir işletme ya da işverenin 

çıkarları, çalışan bireylerin ruhsal ve bedensel sağlığından daha önemli değildir. 
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EKLER 

Sayın Katılımcı; 

Bu araştırma, bir yüksek lisans tezi kapsamında, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Anabilim Dalı’na bağlı olarak yürütülmektedir. Anketlerle 

toplanan veriler, sadece yürütülen bilimsel araştırma kapsamında kullanılacak ve cevaplarınız 

tamamen gizli tutulacaktır. Lütfen size verilen cevap kâğıdı üzerine adınızı yazmayınız, 

kimliğinizi belirtecek herhangi bir işaret koymayınız. Anketteki soruları dikkatle okuyarak size 

uygun seçeneği işaretleyiniz, lütfen işaretsiz ifade bırakmayınız. Göstermiş olduğunuz ilgiye 

teşekkür ederiz. 

                Hilal ÖZ        Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ 

           Yüksek Lisans Öğrencisi                                Danışman 

       ozhlal9@gmail.com                  gurkanakdag@mersin.edu.tr 

1. Cinsiyetiniz? 

 Kadın  Erkek 

2. Medeni durumunuz? 

 Bekâr   Evli  

3. Eğitim durumunuz? 

 İlkokul 

 Ortaokul 

 Lise 

 Ön Lisans (2 yıllık) 

 Lisans (4 yıllık)  

 Yüksek Lisans 

 Doktora              

4. Yaşınız?  

 18’den küçük 

 18 - 20 yaş arası 

 21 - 25 yaş arası 

 26 - 30 yaş arası 

 31 - 35 yaş arası 

 36 - 40 yaş arası 

 41 - 45 yaş arası 

 46 - 50 yaş arası 

 51 - 55 yaş arası 

 56 - 60 yaş arası 

 61 - 65 yaş arası 

 65’ten büyük
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İŞ DOYUMUNA VE İŞTEN AYRILMA NİYETİNE YÖNELİK İFADELER 
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1 Genel olarak işimden memnunum.      

2 Genel olarak işimi seviyorum.      

3 Çoğu zaman iyi bir işim olduğunu düşünüyorum.      

4 İşimden zevk alıyorum.      

5 İşime karşı ilgimi kaybediyorum.      

 
1 Bu işletmede önümüzdeki yıllarda da çalışmak isterim.      

2 Önümüzdeki yıllarda başka bir işletmede çalışmayı düşünüyorum.      

3 Önümüzdeki 5 yıl içinde bu işletmeden ayrılmayı istemiyorum.      

4 Başka işletmelerde iş bulma olanağım olup olmadığına bakıyorum.      

5 Sık sık işten ayrılmayı düşünüyorum.      
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LÜTFEN DOĞRU CEVAPLAR VERMEKTEN ÇEKİNMEYİNİZ!!! 
 
 
Çalıştığınız işletmede ERKEK müdürleriniz veya çalışma arkadaşlarınız 
aşağıdaki durumları yaşamanıza sebep oldu mu? 
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1 Genellikle açık saçık hikâyeler anlatması veya rahatsız edici şakalar yapması      

2 
Kişisel veya cinsel konular hakkında sizi tartışmaya çekecek istenmeyen 
davranışlarda bulunması (örneğin, sizin cinsel hayatınız hakkında tartışmaya 
veya yorum yapmaya çalışması gibi) 

     

3 
Toplum içinde (örneğin ofiste) veya sizinle baş başayken kaba veya rahatsız edici 
imalarda bulunması 

     

4 
Dış görünüşünüz, vücudunuz veya cinsel aktiviteleriniz hakkında rahatsız edici 
imalarda bulunması 

     

5 İstemediğiniz bir biçimde size yönelik cinsel ilgi göstermesi      

6 Sizi huzursuz hissettirecek şekilde dik dik, kötü niyetli, şehvetli bakışlar atması      

7 
Engelleme çabalarınıza rağmen sizinle romantik veya cinsel bir ilişki yaşamak 
için uğraşması 

     

8 
Cinsiyetçi veya açık saçık materyaller (fotoğraf, video, hikâye vb.) göstermesi, 
kullanması veya dağıtması 

     

9 
Sık sık cinsiyetçi yorumlar yapması (örneğin, kadınların bilim insanı, lider veya 
aşçı başı olmak için fazla duygusal olduklarını söylemesi gibi) 

     

10 
Hayır demenize rağmen randevulaşma, bir şeyler içme, yemeğe gitme gibi 
tekliflerini sürdürmesi 

     

11 
Cinsel münasebette bulunmak için sanki ödül almak veya özel muamele görmek 
istiyormuşsunuz gibi hissettirmesi  

     

12 
Cinsel taleplerine olumlu yanıt vermediğiniz için sizden intikam almak üzere 
tehdit altında hissetmenizi sağlaması (örneğin, yaklaşan bir performans 
değerlendirmesi, terfi veya denetimden bahsetmesi gibi) 

     

13 
Kendinizi huzursuz hissedeceğiniz şekilde size dokunması (örneğin, kollarınıza 
dokunması veya omuzlarınıza sarılması gibi) 

     

14 
İstemediğiniz türde bir sıvazlama ya da okşamaya teşebbüs etmesi (örneğin, 
bacağınıza vurması, sırtınızı sıvazlaması, göğsünüze temas etmesi gibi) 

     

15 
Sizi, fiziksel savunmaya geçirecek veya yalvarma durumunda bırakacak şekilde 
istemediğiniz türde bir cinsel ilişkiye girmek üzere girişimlerde bulunması  

     

16 
Cinsel taleplerine olumlu yanıt vermeniz durumunda işyerinizde daha hızlı 
yükseleceğinizi veya daha iyi muamele göreceğinizi ima etmesi 

     

17 
İşyerinizde iyi muamele görmeniz için cinsel veya sosyal davetleri olumlu 
cevaplamanız gerektiğini hissettirmesi 

     

18 
Cinsel taleplerine olumsuz yanıt vermeniz durumunda işyerinizde size kötü 
muamele edileceği konusunda gözünüzü korkutması 

     

19 
Erkek müdürünüz veya çalışma arkadaşınız ile cinsel münasebete girmeyi 
reddettiğiniz için size kötü davranması 

     

20 Daha önce cinsel tacize maruz kaldığınız durumlar yaşadınız mı?      
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