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Abstract 

Silence is explained as the inability of individuals to convey their thoughts and 
reflect their feelings and thoughts verbally. This behavior in business life has 
been named as organizational silence because of the fact that although he 
knows the problems in the organization, he does not dare to tell his superiors, 
and moreover, there is no communication between employees in work-
related situations. Organizational silence can manifest itself in institutions in 
three different dimensions. These situations are; It can be differentiated 
between accepting silence, protective silence and protective silence. While 
these different noses can be seen separately, there may be cases where they 
are all seen together. This research focuses on how these dimensions of 
organizational silence are perceived in the health sector. The aim of the study 
was to investigate the organizational silence behaviors of employees in 
hospitals in Iraq-Ambar. In the research, 500 usable questionnaire forms were 
obtained. The data set of the research was created by transferring the 
questionnaire forms to the SPSS package program. For the purpose of the 
research, frequency analysis, percentage analysis, factor analysis, t-test and 
Anova test were applied to the data set. As a result of the research, it is seen 
that hospital employees in Iraq Ambar do not show a significant difference in 
terms of organizational silence according to age, gender, marital status, 
education level and income level. 
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Özet 

Sessizlik, bireylerin düşüncelerini iletememesi, duygu ve düşüncelerini sözlü 
olarak yansıtamaması durumu olarak açıklanmaktadır. Bu davranış iş 
yaşamında, kurumdaki sorunları bilmesine rağmen üstlerine söylemeye cesaret 
edememesi ve dahası çalışanlar arasında işle alakalı durumlarda iletişimin 
olmaması olgusu nedeniyle örgütsel sessizlik olarak adlandırılmıştır. Örgütsel 
sessizlik üç farklı boyutta kurumlarda kendisini gösterebilir. Bu durumlar; 
kabullenici sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik 
ayrıştırılabilmektedir. Bu farklı burumlar ayrı ayrı görülebileceği gibi, hepsinin 
birlikte görüldüğü durumlar da olabilmektedir. Bu araştırma örgütsel 
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sessizliğin bu boyutlarının sağlık sektöründe nasıl algılandığı üzerinde 
durmaktadır. Araştırmanın amacı Irak-Ambar’daki hastanelerde çalışanların 
örgütsel sessizlik davranışlarının araştırılması olarak belirlenmiştir. 
Araştırmada 500 kullanılabilir anket formu elde edilmiştir. Anket formlarının 
SPSS paket programına aktarılmasıyla araştırmanın veri seti oluşturulmuştur. 
Araştırmanın amacı çerçevesinde veri setine frekans analizi, yüzde analizi, 
faktör analizi, t-testi ve Anova testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda 
örgütsel sessizlik konusunda Irak Ambar’daki hastane çalışanlarının yaşa, 
cinsiyete, medeni duruma, eğitim düzeyine ve gelir düzeyine göre anlamlı bir 
fark göstermediği görülmektedir. 
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1. Giriş 

İnsan hayatı çok eski senelerden beri "örgütlü" olarak devam etmektedir. Buna 
karşın "örgüt" kavramının başlaması, 1980'li yıllarda kapitalizmle birlikte 
olmuştur. Toplumun birincil yapı taşı olan ve kişiler arası ilişkilerle meydana gelen 
örgüt, bir hedefi hayata geçirmeye dayalı olarak yapılandırılmış teşkilatlı bir 
sistemdir. Bu nedenle örgütlerin büyümesi ve verimlileşmesi, toplumsal anlamda 
ilerleme ve düzenleme yaşamının bir çeşididir (Arslantaş, 2008, s. 172). 
Başlangıçta çalışan ve örgüt ilişkisi, çalışanın örgüte olan yararını gözetecek 
biçimde tek taraflı bir bakış açısıyla bulunmasına rağmen günümüzde bu durum 
çalışanların daha fazla yükümlülük almalarına ve düşüncelerini rahatça ifade 
etmelerine zemin hazırlayan zorlu rekabet koşulları sayesinde değişmiş ve örgüt 
ile çalışan iş birliğine yönelik çalışmalar önem kazanmıştır. Bu niyetle yapılan 
bilimsel çalışmalarda örgütlerdeki yönetim faaliyetleri incelenmiş ve sonucunda 
"örgütsel sessizlik" kavramı ortaya çıkmıştır (Acaray, 2014, s. 79). Sessizlik, sesin 
olmama hali, huzurlu, sorunsuz ve herkesin gereksinim hissettiği bir olgudur. Bu 
anlamda sessizlik genelde hiçbir problemin var olmaması, her şeyin arzu edilen 
gibi olması ve uyumlu olmayla eş değer görülmektedir. Ayrıca sessizlik olgusu 
yalnızca sözlü iletişim ile sınırlı değil, bedensel hareketleri, yazışmamayı, 
dinlememeyi, göstermemeyi ve önemsememeyi de içermektedir (Topçuoğlu, 2021, 
s. 227) 

Bireylerin düşüncelerini iletememesi, duygu ve düşüncelerini sözlü olarak 
yansıtamaması durumu olarak tanımlanan sessizlik kavramı, Morrison & Milliken 
(2000, s. 706) tarafından bu davranışın iş hayatındaki izlenimi, kurumdaki 
sorunları bilmesine rağmen üstlerine söylemeye cesaret edememesi ve dahası 
çalışanlar arasında işle alakalı durumlarda iletişimin olmaması olgusu nedeniyle 
"örgütsel sessizlik" olarak adlandırılmıştır. Bir diğer deyişle sessizlik üstleriyle 
konuşmayı tehlikeli görmeleri, “şikayetçi” bir imaj çizmekten çekinmeleri ve örgüt 
ile güven ilişkisinin yeteri kadar gelişmemesi gibi nedenler ile çalışanların iş 
yerindeki sorunlarla ilgilenmeyi bırakıp gelişmeler karşısında perde arkasında 
kalmayı tercih etmeleri olarak ifade edilebilir (Üçok & Torun, 2015, s. 28). 

Örgütlerde "sessizlik" davranışı örgütün ilerleyişi açısından kritik bir tutum olarak 
görülmektedir. Ayrıca çalışanların görüşlerini sunmamaya çalışma nedenleri 
tartışılmakta ve farklı türde sessizlikler ileri sürülmektedir. Sessizliğin geleneksel 
kavramsallaştırmaları düzenli olarak tarafsız davranışın altını çizmektedir. Her ne 
olursa olsun sessizliğin her türü aktif olmayan davranışla açıklığa kavuşturulamaz 
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ve sessizlik, seslendirmeye aykırı olarak benzersiz bir şekilde iletilmektedir (Dyne 
vd., 2003, s. 1359; Üçok & Torun, 2015, s. 29-30).  

Tangirala & Ramanujam (2008) sessizliği, çalışanların örgüte dair düşünce, bilgi ve 
endişelerini amaçlı olarak kendine saklaması şeklinde nitelendirirken (Acaray vd., 
2015, s. 145), Nakane (2006) saygı, sağduyu ve kibarlık gibi iyi ahlak göstergesi 
unsurları sergilemek amacı ile dostluk ilişkilerinde ortaya çıkabilecek zorluktan 
veya sorundan uzak durma davranışını sessizlik olarak adlandırmaktadır 
(Alparslan & Kayalar, 2012, s. 137-138). Çalışan sessizliği, işle ilgili düşünce, veri 
ve varsayımların dışarı akışından bilinçli olarak uzak durması yoluyla olabilirken, 
çalışanların bazı konular ile alakalı bilgi veya görüşlerinin bulunmaması nedeniyle 
de sessiz kalmayı seçmeleri olarak iletilmektedir (Dyne vd., 2003, s. 1361-1363). 
Sessizlik daha özel bir iletişim türüdür ve belirli verileri tolere etme gibi 
çıkarımları içerir (Brinsfield, 2009: 43). Öyle ki sessizlik, koşulları değiştirebilecek 
konumda bulunan çalışanların gerçek fikirlerini gizlemesi olarak da 
nitelendirilmektedir (Shojaie vd., 2011, s. 1732). 

Bu çalışmada Irak Ambar’daki hastanelerde çalışanların örgütsel sessizlik 
davranışları araştırılmıştır. Bu kapsamda öncelikle örgütsel sessizlik ile ilgili 
kavramsal yapı ortaya konulmaya çalışılmış, ardından da Irak Ambar’da yapılan 
alan araştırması açıklanmıştır. 

2. Örgütsel Sessizlik 

Örgütsel sessizliğe ilişkin yapılan tanımlamalar aynı zamanda örgütsel sessizliğin 
türlerini de ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede örgütsel sessizliği; kabullenizi 
sessizlik, korunmacı sessizlik ve korumacı sessizlik olarak karakterize etmek 
mümkündür.  

2.1. Kabullenici Sessizlik 

Kabullenici sessizlik, örgüt hakkındaki düşünce ve bilgilerin saklanması olarak 
nitelendirilmektedir. Sessizlik, aynı şekilde işlerin durumunun onaylanması ve 
katılımsız olarak kabul edilmesi olarak nitelendirilebilir. İnsanlar sessizliğe rıza 
göstermeyi, konuşmayı ve kendi bakış açılarını sunmamayı tercih ederler. Ayrıca 
bilinçli olarak yetkili konulara girmeme ve gizli kalma davranışını gösterirler. Bu 
davranışın gerekçesi, bireylerin düşüncelerini paylaşmalarına rağmen 
söylemlerinin faydasız olacağı ve hiçbir şeyin değişmeyeceği inancıdır. Her iki 
durumda da aşırı bir geri çekilme olduğunu söylemek mümkündür (Dyne vd., 
2003, s. 1366). Söylemlerinin kurumda herhangi bir düzeltme yapmayacağını 
kabul eden çalışanlar, konulara kayıtsız kalacak ve görüşlerini sunmamaya 
çalışacaklardır. Günün sonunda düşük güvene sahip çalışanlar bu tür bir sessizliğe 
yönelmektedir (Alparslan & Kayalar, 2012, s. 138).  Merkezileşme çabalarının söz 
konusu olduğu geleneksel örgütlerde, çalışanlar kendilerini eksik hissetmekte ve 
bunun sonucunda yöneticilerden korkan ilgisiz ve sessiz çalışanlar ortaya 
çıkmaktadır (Bilgin vd., 2021, s. 614; Nartgün & Demirer, 2012, s. 142).  Bu tür bir 
sessizlikte, kararsız olan ve örgütsel konularla ilgilenmeyen çalışanlar bilinçli 
olarak düşüncelerini ve isteklerini saklamaktadır. Motivasyonu düşük çalışanlar 
daha az bilinçli ve görüşlerini dile getirme konusunda daha az isteklidir (Pinder & 
Harlos, 2001, s. 349). (Pasif bir davranış olan kabullenici sessizlik “bilgi, ilgili 
görüşlerin veya fikirlerin rızaya dayalı olarak saklanması” olarak 
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tanımlanmaktadır (Kulualp & Çakmak, 2016, s. 125). Kabullenici sessizlikte çalışan, 
yöneticilerin verdiği sorumlulukları yerine getirmekten başka hiçbir şey ile 
ilgilenmez. Bunun yanında var olan sorunu çözmeye yönelik işe yarar görüşleri 
bile söylemekten kaçınmaktadır. Böylece kabullenici sessizlik yaklaşımına göre 
çalışan hiçbir zaman hiçbir şeyin değişmeyeceğine emindir ve bilinçli şekilde 
görmezden gelerek pasif durumda kalmaktadır (Tayfun & Çatır, 2013, s. 116-117). 

2.2. Korunmacı Sessizlik  

Korunmacı sessizliğin görüldüğü örgütlerde, çalışanların hissettiklerini veya 
düşündüklerini iletmelerini engelleyen katı standartlar vardır. Örgüt içinde çok 
sayıda çalışan, belirli konu ve sorunlarla ilgili gerçekleri bilse de üstlerinin bakış 
açılarından ve kanaatlerinden korktukları için görüş belirtmemektedirler (Vakola 
& Bouradas, 2005, s. 443). Örgütsel alanda korku galip geldiğinde bir yanıt modeli 
olarak sessizlik meydana gelmektedir. Çalışanların ses çıkardıklarında kurum 
içindeki negatif tepkilerle yüz yüze geleceklerinden çekinmesi nedeniyle sessiz 
kalma durumları korunmacı sessizlik olarak adlandırılmaktadır (Gambarotto & 
Cammozzo, 2010, s. 174). İnsanların bilgilerini, düşüncelerini ve 
değerlendirmelerini kişisel güvence sağlamak için gizlemesi olarak 
nitelendirilmektedir. Buna ek olarak korunma kaynaklı sessizlikte çalışanlar 
seçimlerini daha sonra kendi avantajlarına dönüştürmek adına sessiz kalmayı 
seçmektedirler (Kulualp & Çakmak, 2012, s. 125). Korunmacı sessizlik, en yalın 
haliyle çalışanların korkuya bağlı olarak kendilerine güvenli ortam yaratmak için 
içgörülerini, duygu ve düşüncelerini gizemli tutma ihtiyacıdır. Örgüt içindeki 
çalışanların dışarıdan gelecek tehlikelerden korunmak için planladıkları bu 
sessizlik, proaktif ve istemli davranış modelleridir. Ayrıca kabullenici sessizlikten 
daha aktif bir davranış modeli olan korunmacı sessizlik, tepki görme endişesi ile 
konuşmamayı kapsamaktadır (Dyne vd., 2003, s. 1367). Bu bağlamda "mum etkisi 
(sessiz etki)" fikri, çalışanların korunma güdüsüyle sessiz kalmaları için bir örnek 
teşkil etmektedir. Mum etkisine göre, çalışanlar korkunç veya karamsar olarak 
tanımlanabilecek bir haberi üstlerine bildirmekten çekinmektedir ve bu konuda 
isteksizlerdir. Örgüt içindeki statü mum etkisini kuvvetlendirmektedir. Bu noktada 
çalışanlar olumsuz haberleri yöneticilerine basite indirgeyerek veya çarpıtarak 
iletmektedir (Macit & Erdem, 2020, s. 96). Diğer yandan bu olguyu akla gelebilecek 
olumsuz tepkilere karşı çalışanların kendilerini koruma güdüsü olarak 
yorumlamak mümkündür. Çalışanların kendi bakış açılarını sunmaktan çekindiği 
örgütlerde sessiz bir ortam kazanmaktadır. Yaşadıkları sorunları üstlerine 
yansıtmaktan çekindikleri için sessiz kalmayı tercih ederler. Bu şekilde kurumdaki 
sorunlar, sonuçları paylaşılmadan gizlenmektedir. Mevcut durum, eşlik eden 
döngülerde daha belirgin tahriplere yol açabilmekte ve kurumun işleyişine zarar 
verebilmektedir (Erok, 2018, s. 68). 

2.3. Korumacı Sessizlik 

Morrison & Milliken (2000) ve Pinder & Harlos (2001)’in temellendirdiği yönetim 
yazınına dayanan kabullenici ve korunmacı sessizlikten başka bir diğer sessizlik 
türü de Dyne vd. (2003)’ün öne sürdüğü korumacı sessizliktirDyne vd. (2003, s. 
1367) tarafından korumacı sessizlik,, çalışanların iş ve kurum hakkındaki 
düşüncelerini, bilgilerini ve duygularını işbirliğine dayalı nedenlerle örgüte veya 
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başkalarına yardım etmek için iletmemesi veya kendilerinden çok başkalarını 
dikkate alması olarak nitelendirilmektedir. 

Korumacı sessizlik, özgecilik ve katılım niyetleri açısından kuruma veya 
başkalarına yardımcı olmak için iş düşüncelerinin, verilerin ve sonuçların 
gizlenmesidir (Gül & Özcan, 2011, s. 112). Bir diğer bakış açısıyla, sessiz 
çalışanların önceliğinin iş birliği içinde olduğu örgüt veya çalışma arkadaşları gibi 
dış değişkenler olduğunu ve bu bireylerin cömert, başkalarını yücelten ve 
destekleyici bireyler olduğunu söylemek mümkündür. Korumacı sessizlik özellikle 
örgüt birliğini korumak amacıyla sessiz kalınması ve iş arkadaşını korumak 
güdüsünün yansıması olmak üzere iki şekilde gerçekleşebilir (Brinsfield, 2009, s. 
146). Kurumlar da toplum yanlısı eğilim ışığında veya en azından örgüte, 
temsilcilerine veya genel kamuoyuna faydalı ve destekleyici olmak için sessizlik 
olabilir. Prososyal sessiz davranış, örgütsel vatandaşlık davranışı ile ilgili 
olduğunda bu sessiz davranış, örgütsel vatandaşlık davranışı gerekliliklerine göre 
dışarıdan gelebilecek tehlikeleri önlemek ve iş ortamında hiyerarşik güvenilirliği 
etkilemek ve kurumu korumak için diğerlerini ön plana çıkaran bilinçli ve proaktif 
bir davranıştır (Podsakoff vd., 2000, s. 517).  

Diğerlerinin çıkarlarının farkında olunması ve onların öne sürülmesi durumunda 
çalışanın kendi kendini cezalandırma ihtimali mevcuttur. Adanmışlık ve iş birliğine 
dayanan bu sessizlik, ortakları ve kurumu desteklemek için bilgi ve düşüncelerin 
gizlenmesidir (Gül & Özcan, 2011, s. 113).  Çalışanlar bazen şahit oldukları kötü 
durumların ve bu sorunları çözmeye ilişkin düşüncelerini diğerlerinin zarar 
görmesinden endişe ederek iletmemeye çalışmaktadır. Kendi statülerine zarar 
vermemek adına hep birlikte sessiz kalmayı tercih ederken aynı şekilde 
başkalarıyla ilişkilerini bozmamak için de hep birlikte sessiz kalmayı seçebilirler. 
Buna ek olarak kabullenici sessizlik sergileyen çalışanların sessiz kalarak ‘’pasif’’ 
hale geldikleri öne sürülmektedir (Kulualp & Çakmak, 2012, s. 125). Bir diğer 
yandan temkinli ya da korunmacı sessizlik duygusunda, çalışanların adım attıkları 
ve proaktif oldukları uygulamalar gösterilerek korkuyla sessizlik göstermelerini 
kapsamaktadır. Perlow & Repenning (2009)’a göre özgeci sessizlik toplum 
yanlısıdır ve toplumun avantajını güvence altına almak adına çalışanları veya 
kurumları zedelememek amacı ile sessiz kalmayı içermektedir. Bunun yanında 
örgütteki işlerin etkili ve hızlı yürütülmesi nedeniyle de sessiz kalmak 
seçilebilmektedir (Yalçınsoy, 2017, s. 8). 

Korunmacı sessizliğe benzer şekilde, korumacı sessizlik de aynı şekilde diğer 
seçenekleri düşünmeyi ve onu izlemeyi içerir ve bu benzersiz durumda düşünce, 
varsayım ve veri paylaşmamayı gerektiren bilinçli bir davranış olarak ortaya 
çıkmaktadır (Dyne vd., 2003, s. 1368). Her durumda korunmacı sessizliğin tersi 
olarak korumacı sessizlik düşüncelerini şeffaf bir şekilde iletmenin olumsuz 
sonuçlarından korkmak yerine başkalarının çıkarlarını öngörerek sessiz kalmayı 
seçmeye bağlıdır (Üçok & Torun, 2015, s. 29). Bu nedenle korumacı sessizlikte 
konuşmama davranışı diğerlerinin avantajıyla olmasıyla alakalı iken korunmacı 
sessizlikte temsilcinin kötü sonuçlarla yüzleşmeye karşı duyduğu korku, onun 
sessizliği tercih etmesine neden olmaktadır (Yüncü & Fidan, 2020, s. 126). 
Korunmacı sessizliğin aksine korumacı sessizlik, iş birliğini, değer olgusunu ve 
başkaları için susmayı içermektedir. Fedakârlığın temel olduğu bu sessizlik modeli 
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aynı zamanda olumlu sosyal sessizlik olarak da nitelendirilmektedir (Nartgün & 
Demirer, 2012, s. 142). Korumacı sessizliğe göre çalışanlar birlikteliği gözeterek 
çalışma arkadaşları veya örgütlerine dair bilgileri örgüt dışındakilere söylemez ve 
bu bilgileri onların avantajları için gizler (Rafferty & Restubog, 2001, s. 272; Dyne 
vd., 2003, s. 1368). Sonuç olarak korumacı sessizlikte, kurumu ya da başkalarını 
her koşulda desteklemek esas olduğu için bilgiyi paylaşmamak temeldir (Esfahani 
vd., 2013, s. 415). 

Korumacı sessizlik, çalışanların bilgilerini, değerlendirmelerini ve fikirlerini, örgüt 
ya da ortaklarına yardımcı olmak için saklayarak sessiz kalmayı seçmeye dayalıdır. 
Açıkça ifade etmek gerekirse korumacı sessizliğin kabullenici sessizlikten farkı, 
korumacı sessizlikte hissedilen korkunun yerine kuruma ya da diğer çalışanlara 
zarar vermeme güdüsünün ön planda olmasıdır (Üçok & Torun, 2015, s. 29). Buna 
ek olarak örgütsel vatandaşlık davranışına benzer şekilde korumacı sessizlik 
istemli niteliklere sahiptir. Örneğin, temsilcinin sessizliğinin arkasında çalışma 
ortamındaki gerilim veya korkuya dayalı hiçbir gerekçe yoktur. Çalışanların 
sessizliğe eğilimi, örgütsel vatandaşlık davranışının cömertlik ile sportmenlik 
yönlerinden gelmektedir. Örgütün ayrıcalıklı içgörülerini veya verilerini diğer 
kişilere vermemek, ortakların bireysel verilerini ve içeriden öğrenen gerçekleri 
ifşa etmemek de aynı şekilde koruma amaçlı sessizlik kısıtlamaları içindedir (Dyne 
vd., 2003, s. 1367-1368). İş birliği, motivasyon, fedakârlık duygusu ve bilinçli karar 
vermeyi içeren korumacı sessizlik, başkalarına yardım etmek veya 
sorumluluklarını paylaşmak isteyen çalışanların gösterdiği gönüllü ve proaktif bir 
davranıştır (Ülgen vd., 2019, s. 207). 

3. Araştırma 

Araştırma amacın belirlenmesiyle birlikte belli çerçevede şekillenmiş ve buna göre 
araştırma tasarımı ortaya çıkmıştır. Buna göre bu bölümde sırasıyla araştırmanın 
amacından, evren ve örneklemden, kullanılan veri toplama araçlarından, verilerin 
toplanma sürecinden ve analizi ile ilgili bilgiler üzerinde durulacaktır. 

3.1. Araştırmanın Amacı 

Örgütsel alanda meydana gelen teknolojik gelişmeler ve hızla artan küresel 
rekabet ile birlikte örgütsel sessizlik olgusu ve örgütsel sessizlik davranışı örgütün 
sürekliliği, verimliliği ve çalışan performansı açısından önem kazanmıştır. Bu 
kapsamda bu çalışmada sağlık sektöründe örgütsel sessizlik davranışlarının 
incelenmesi amaçlanmıştır.  

3.2. Evren ve Örneklem 

Araştırma Irak Ambar'daki bir hastane çalışanları ile alan araştırması yapılmasına 
yönelik kurgulanmıştır. Bu kapsamda sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık 
davranışlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma evreni Irak Anbar’da yer 
alan 12 hastanedeki 29 bin 342 sağlık çalışanıdır. Araştırmada nicel tarama 
(survey) yöntemi kullanılmış ve veriler anket tekniği ile toplanılmıştır. Tarama 
yöntemi, örneklem yöntemiyle evrenden alınan kesit üzerinde anket tekniğinin 
kullanılması ile yapılan bir araştırmadır (Aziz, 2011:244). Evren büyüklüğü 29.342 
birey çalışmalar için %95 güven aralığı ve %5 hata payı ile örneklem 
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büyüklüğünün 500 olması gerektiğini belirtmiştir. Bu kapsamda alandan 500 anket 
toplanmıştır. 

3.3. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada Van Dyne (2003) tarafından geliştirilen, Şehitoğlu (2010) 
tarafından Türkçe’ye uyaralanan “Örgütsel Sessizlik Ölçeği” kullanılmıştır. Bu ölçek 
Şehitoğlu (2010) tarafından 7’li Likert tipi ölçek olarak hazırlanmıştır. Ancak bu 
araştırmada katılımcılara yöneltilen ölçek ifadeleri 5’li Likert tipi ölçek soru 
formuna dönüştürülmüştür. Ayrıca katılımcıların demografik özelliklerini tespit 
etmeye yönelik demografik sorular da yöneltilmiştir.  

3.4. Verileri Toplama Süreci 

Araştırmanın veri toplama süreci belli adımlarda gerçekleşmiştir. Araştırmada 
kullanılacak ölçeğin belirlenmesinden sonra Türkçe olan ölçek formu katılımcıların 
Arapça bilmesinden olayı Arapça’ya çevrilmiştir. Bu noktada dil ve çeviri geçerliliği 
açısından araştırmacılar tarafından Arapça’ya çevrilen anket formu Arapça dil 
uzmanı olan 3 Öğretim Üyesinin birbirinden habersiz olarak çeviri-ters çeviri 
yapmaları istenmiştir. Ardından her dil uzmanın yaptığı çeviri birbirlerinin 
kontrolüne sunulmuştur. Nihai ortaya çıkan Arapça anket formu 2022 yılının yaz 
dönemlerinde basılı anket formları vasıtasıyla yüzyüze olarak Irak Ambar’da 
katılımcılar tarafından doldurulması sağlanmıştır. Elde edilen veri seti SPSS paket 
programı vasıtasıyla analiz edilmiştir. 

3.5. Bulgular 

Araştırmanın amacına bağlı olarak gerçekleşen analizler sonrasında elde edilen 
bulgularbelli başlıklar antında gruplandırılmıştır. Bunlar; demografik 
değerlendirmeler, ölçeğin faktör yapılarını ortaya çıkarmaya yönelik faktör analizi 
ve değişkenlerin demografik faktörlere bağlı nasıl farklılaştığını tespit etmeye 
yönelik fark testleri olarak gruplanmıştır. 

3.5.1. Demografik Değerlendirmeler 

Yaş değişken grubunda 22 ve 22 yaş altı, 23-27 arası, 28-32 arası, 33-37 arası, 38-
42 arası ve 43 ve üzeri olarak 6 tane alt grup yer almaktadır. 22 ve 22 yaş altında 
olan 14 kişi vardır ve toplam örneklemin %2.8’ini oluşturmaktadırlar (n=14, 
%=2,8). 23-27 yaş arası olan 257 kişi vardır ve toplam örneklemin %51.4’ünü 
(n=257, %=51,4), 28-32 yaş arası olan 124 kişi vardır ve toplam örneklemin 
%24.8’ini (n=124, %=24,8), 33-37 yaş arası olan 49 kişi ve toplam örneklemin 
%9.8’ini (n=49, %=9,8), 38-42 yaş arası olan 29 kişi ve toplam örneklemin %5.8’ini 
(n=29, %=5,8) ve 43-43 yaş üzerinde olan 27 kişi vardır ve toplam örneklemin 
%5.4’ünü oluşturmaktadırlar (n=27, %=5,4).  

Demografik analiz sonrasında en fazla katılımın örneklemin %51.4’ünü oluşturan 
257 kişiyle 23 yaş ve 27 yaş arasında olan katılımcılardan olduğu ortaya çıkmıştır. 
Bunu takip eden diğer grup örneklemin %24.8’ini oluşturan 124 kişiyle 28 yaş ve 
32 yaş arasında olan katılımcılardandır. Yaş için yapılan analiz sonrasında 
diyebiliriz ki araştırma yapılan hastanelerden alınan örneklemdeki sağlık 
çalışanları ağırlıklı olarak genç yaşlardaki bireylerdir. 
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Tablo1: Demografik analiz sonuçları 
 f % ∑%  

Yaş 

22 ve altı 14 2,8 2,8 
23- 27 arası 257 51,4 54,2 
28- 32 arası 124 24,8 79,0 
33- 37 arası 49 9,8 88,8 
38- 42 arası 29 5,8 94,6 
43 ve üzeri 27 5,4 100,0 

Toplam 500 100,0  

Cinsiyet 

Erkek 248 49,6 49,6 
Kadın 252 50,4 100,0 
Toplam 500 100,0  

Medeni 
Durum 

Evli 246 49,2 49,2 
Evli değil 254 50,8 100,0 
Toplam 500 100,0  

Eğitim 

Lise mezunu 35 7,0 7,0 
Üniversite mezunu 447 89,4 96,4 
Lisansüstü mezunu 18 3,6 100,0 
Toplam 500 100,0  

Aylık gelir 

350 $ ve altı 64 12,8 12,8 
351 -700 $ arası 400 80,0 92,8 
701 -1050 $ arası 25 5,0 97,8 
1051 $ ve üzeri 11 2,2 100,0 
Toplam 500 100,0  

Hastane adı 

Alamriya Genel Hastanesi 50 10,0 10,0 
Algarma Acil Durum ve Doğum Hastanesi 50 10,0 20,0 
Alobeidi Genel Hastanesi 17 3,4 23,4 
Alrazi Özel Hastanesi 25 5,0 28,4 
Alsafva Özel Hastanesi 25 5,0 33,4 
Beidi Genel Hastanesi 33 6,6 40,0 
Dr. Talib Aljanabi Özel Hastanesi 30 6,0 46,0 
Felluce Eğitim Hastanesi 70 14,0 60,0 
Felluce kadın ve çocuk eğitim hastan 50 10,0 70,0 
Hit Genel Hastanesi 50 10,0 80,0 
Ramadi Genel hastanesi 50 10,0 90,0 
Ramadi kadın ve çocuk eğitim hastane 50 10,0 100,0 
Toplam 500 100,0  

Cinsiyet değişken grubunun demografik analizi sonrası katılımcılardan 248 kişi ve 
örneklemin %49.6’sını oluşturan erkekler (n=248, %=49,6), 252 kişi ve 
örneklemin %50.4’ünü oluşturan kadınlardır (n=252, %=50.4) sonucuna ulaşılır. 
Katılımcıların çok az bir fazlalıkla kadın katılımcıların erkek katılımcılardan daha 
fazla olduğunu söyleyebiliriz. 

Katılımcılardan 246 kişi Evli ve örneklemin %49.2’sini (n=246, %=49,2), 254 kişi 
bekar ve örneklemin %50.8’ini (n=254, %=50,8) oluşturmaktadır. Katılımcılardan 
çok az bir fazlalıkla bekar katılımcıların daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. 

Araştırmaya katılanlardan 35 kişi Lise mezunu ve örneklemin %7’sini (n=35, %7), 
447 kişi Üniversite mezunu ve örneklemin %89.4’ünü (n=447, %89,4) ve 18 kişi 
Lisansüstü mezunu olup örneklemin %3.6’sını (n=18, %=3,6) oluşturmaktadır. 
Katılımcıların büyük bir çoğunluğu 447 kişi ile Üniversite mezunudur diyebiliriz. 

Ankete katılan 500 sağlık çalışanından 64 kişi 350 dolar ve altı (n=64, %12,8), 400 
kişi 351-700 dolar arası (n=400, %80), 25 kişi 701-1050 dolar arası ve 11 kişi 
1051 dolar ve üzeri (n=11, %2,2) aylık gelir elde etmektedir. Katılımcıların 
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çoğunluğu %80 değerle örneklemin büyük bir kısmını oluşturan 351-700 dolar 
arası aylık geliri olan kişilerdir (n=400, %=80). 

Araştırma için kullanılan hastanelerden Alamriya Genel Hastanesinden 50 kişi 
(n=50, %10), Algarma Acil Durum ve Doğum Hastanesinden 50 kişi (n=50, %10), 
Alobeidi Genel Hastanesinden 17 kişi (n=17, %3,4), Alrazi Özel Hastanesinden 25 
kişi (n=25, %=5), Beidi Genel Hastanesinden 33 kişi (n=33, %=6,6), Dr. Talib 
Aljanabi Özel Hastanesinden 30 kişi (n=30, %6), Felluce Eğitim Hastanesinden 70 
kişi (n=70, %=14), Felluce Kadın ve Çocuk Eğitim Hastanesinden 50 kişi (n=50, 
%10), Hit Genel Hastanesinden 50 kişi (n=50, %10), Ramadi Genel hastanesinden 
50 kişi (n=50, %10) ve Ramadi Kadın ve Çocuk Eğitim Hastanesinden 50 kişi 
(n=50, %10) ankete katılmıştır. 

3.5.2. Faktör Analizine İlişkin Bulgular 

Faktör analizi uygulayabilmek için veriler ölçülebilir ve örneklem büyüklüğü 
yeterli olmalıdır. Veri setimizde ölçülebilir değerler vardır. İlk olarak Örgütsel 
Sessizlik Ölçeği için faktör analizi uygulanmıştır.  

Kaiser-Meyer Olkin testi sonucunda çıkan değer 0.5 ten büyük ise analizde 
kullanılan örneklem büyüklüğü yeter demektir. Analiz sonucunda KMO örnekleme 
yeterliliğinin ölçü değeri 0.05 ten büyük 0.885 çıktığı için yokluk hipotezi 
reddedilemez ve veri setiminiz büyüklüğü faktör analizi uygulayabilmek için 
yeterlidir diyebiliriz (KMO= ,885). Bartlett’in Küresellik testi sonucunda ki-kare 
değerinin (X2(378)=3184.242, p<.05) anlamlı olduğunu söyleyebiliriz. Anlam 
seviyesi 0.05 ten büyük çıktığı için Ho hipotezi kabul edilir. Varyanslar arası 
homojenlik vardır diyebiliriz ve faktör testi uygulanabilir. 

Özdeğeri toplam sütununda 1’den büyük olan değerler faktör olarak kabul edilir. 
Analiz sonucunda 8 tane özdeğeri 1’den büyük olan değer vardır fakat analizde 
kullanılan 6 adet grup vardır. Maddelerden düşük değerde olan ve faktör 
gruplarında bir gruba dahil olamayan 11. ve 14. Madde çıkartılarak analiz tekrar 
edildiği zaman 6 tane faktör ortaya çıkmıştır. Oluşan faktörler varyansın 
%49.129’unu açıklamaktadır.  

Tablo2: Örgütsel Sessizlik Ölçeği Faktörleri 
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26. İş birliği yapma özelliğimden dolayı işletmemizin 
yararına olacak şekilde sorunlara çözüm önerileri 
sunarım. 

,681      

29. İşletmemizin yararına olabilecek yeni projelere dair 
fikirlerimi beyan ederim. 

,602      

30. İşletmenin yapısı ile ilgili olan değişimler için fikirler 
öneririm. 

,602      

28. Çalışma arkadaşlarım katılmasa dahi, işle ilgili 
konular hakkındaki fikirlerimi ifade ederim. 

,592      

27. İşletmeyi etkileyecek konularda öneriler geliştirir, 
tavsiyelerde bulunurum. 

,479      

22. İşletmemizin yararına olduğu için, özel bilgileri 
başkalarıyla paylaşmam. 

 ,718     
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21. İşletmemizdeki iş birliğini korumak için, gizli 
bilgileri başkalarıyla paylaşmam. 

 ,648     

25. İşletmemiz adına kaygılarımdan dolayı, gizli bilgileri 
uygun bir şekilde muhafaza ederim. 

 ,639     

24. İşletmemize zarar verme ihtimali olan bilgileri 
açıklamayı reddederim. 

 ,606     

23. İşletmemizin sırlarını açıklamam için bana yapılan 
baskılara direnirim. 

 ,451     

17. Bana zarar gelmesin diye dikkatleri başkalarının 
üzerine çekecek fikirler ifade ederim. 

  ,733    

18. Kendimi korumak için, konuşmayı diğerlerinin 
üzerine yoğunlaştıran açıklamalar yaparım. 

  ,681    

19. Kendimi korumak için, konuşmalarımda çalışma 
arkadaşlarımı destekler ve onlarla birlikte hareket 
ederim. 

  ,612    

16. Bazı endişelerimden dolayı, sadece iş arkadaşlarımın 
fikirlerine katıldığımda kendimi ifade ederim. 

  ,598    

20. Korkutulduğum (cezalandırılma, işten çıkarılma, 
terfi edememe kor  kusu vb. gibi) için, genellikle çalışma 
arkadaşlarımla uzlaşan ifadeler kullanırım. 

  ,544    

12. Bana zarar vereceğinden endişelendiğim için, işimle 
ilgili bilgileri bir başkasıyla paylaşmam. 

   ,761   

13. İşimle ilgili gerçekleri kendimi korumak için 
başkalarıyla paylaşmam. 

   ,679   

15. İşletmemizde korkutulduğum (cezalandırılma, işten 
çıkarılma, terfi edememe korkusu vb. gibi) için, 
sorunların çözümlerine ilişkin fikirlerimi ifade etmem. 

   ,529   

8. Çalışma arkadaşlarımın tarafından doğru kararın 
alınabileceğine inandığım için onlarla birlikte hareket 
ederim. 

    ,732  

6. İşletmemizde ilgili olmadığım konularda çalışma 
arkadaşlarımın önerilerini desteklemeyi tercih ederim. 

    ,646  

7. Genellikle çalışma arkadaşlarımın fikirlerine uymakla 
birlikte ara sıra yeni fikirlerimi de söylerim. 

    ,618  

10. İşletmemizdeki sorunların çözümünde çalışma 
arkadaşlarımla uzlaşan fikirlerimi söylerim. 

    ,560  

9. Öneride bulunma konusunda kendimi yeterli 
görmediğim için çalışma arkadaşlarımı destekleyici 
şekilde fikirlerimi söylerim. 

    ,546  

3. İşletmemizdeki sorunların çözümüne ilişkin 
fikirlerimi çalışma arkadaşlarımla paylaşmam. 

     ,706 

4. İşletme içinde fark yaratacak bir fikir ortaya 
koyabileceğime inanmadığım için, işletmemizde iyileşme 
(yenilik, düzelme, ilerleme, kalkınma vb.) ile ilgili 
fikirlerimi ifade etmem. 

     ,650 

2. İşletmemizde çalışma arkadaşlarımın doğru kararı 
alınabileceklerine inandığım için fikirlerimi söylemem. 

     ,649 

5. İşletmemizde işin gelişimini arttıracağını 
düşündüğümden, beni ilgilendirmeyen bir konuda 
fikrimi söylemem. 

     ,502 

1. İşletmemizde ilgili olmadığım konularda öneri sunma 
konusunda isteksiz olduğum için sessizliği tercih ederim. 

     ,411 

3.5.3. Fark Testlerine İlişkin Bulgular 

Araştırmada örgütsel sessizlik ölçeğinin demografik özelliklere göre farklılaşıp 
farklılaşmadığını belirlemeye yönelik fark testlerinden yararlanılmıştır. İki gruplu 
değişkenler için t-testi kullanılırken, ikiden fazla grubun olduğu değişkenler için 
Avova analizinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular aşağıdaki tablolarda 
özetlenmiştir.  
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Tablo 3: Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Cinsiyete Göre Durumu 

 F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Örgüt Yararına Seslilik  ,353 ,553 ,075 498 ,941 
Örgüt yararına sessizlik ,445 ,505 ,151 498 ,880 
Savunma Amaçlı Seslilik ,316 ,574 1,183 498 ,237 
Savunma Amaçlı Sessizlik ,143 ,706 ,400 498 ,689 
Kabul Edilmiş Seslilik ,037 ,849 1,539 498 ,124 
Kabul Edilmiş Sessizlik ,006 ,940 -1,211 498 ,226 

Örügütsel sessizlik ölçeğinin boyutları cinsiyete göre değerlendirildiğinde 
herhangi bir boyutunun anlamlı fark oluşturmadığı görülmektedir. 

Tablo 4: Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Medeni Duruma (Evli-Evli değil) Göre Durumu 

 F Sig. t df 
Sig. (2-
tailed) 

Örgüt Yararına Seslilik  1,261 ,262 1,446 498 ,149 
Örgüt yararına sessizlik 2,934 ,087 ,608 498 ,543 
Savunma Amaçlı Seslilik ,644 ,423 1,519 498 ,129 
Savunma Amaçlı Sessizlik ,544 ,461 -,546 498 ,585 
Kabul Edilmiş Seslilik ,847 ,358 2,849 498 ,005 
Kabul Edilmiş Sessizlik 5,081 ,025 -1,494 498 ,136 

Örügütsel sessizlik ölçeğinin boyutları medeni durumu göre (evli - evli değil) 
değerlendirildiğinde herhangi bir boyutunun anlamlı fark oluşturmadığı 
görülmektedir. 

Tablo 5: Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Yaş Değişkenine Göre Durumu 

 
Kareler 
Toplamı 

df Ortalama 
Kare 

F Sig. 

Örgüt Yararına Seslilik  5,134 5 1,027 1,636 ,149 
Örgüt yararına sessizlik 3,491 5 ,698 1,128 ,345 
Savunma Amaçlı Seslilik 3,042 5 ,608 ,898 ,482 
Savunma Amaçlı Sessizlik 5,731 5 1,146 1,399 ,223 
Kabul Edilmiş Seslilik 5,473 5 1,095 1,727 ,127 
Kabul Edilmiş Sessizlik 6,715 5 1,343 2,552 ,027 

Örügütsel sessizlik ölçeğinin boyutları yaş değişkenine göredeğerlendirildiğinde 
sadece kabul edilmiş sessizlik boyutuyla anlamlı bir fark oluştuğu (p=,027<,05) 
görülmektedir. Farkın nedeni incelendiğinde Tukey Post-Hoc testiyle 
incelendiğinde; 22 ve altı ile 33-37 yaş arası katılımcılar, 23-27 yaş arası ile 43 ve 
üzeri olan katılımcılar arasında farkın olduğu görülmektedir. 

Tablo 6: Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Eğitim Durumuna Göre Durumu 

 
Kareler 
Toplamı 

df Ortalama 
Kare 

F Sig. 

Örgüt Yararına Seslilik  ,650 2 ,325 ,513 ,599 
Örgüt yararına sessizlik 1,177 2 ,588 ,949 ,388 
Savunma Amaçlı Seslilik ,376 2 ,188 ,277 ,758 
Savunma Amaçlı Sessizlik 1,478 2 ,739 ,898 ,408 
Kabul Edilmiş Seslilik ,433 2 ,216 ,338 ,713 
Kabul Edilmiş Sessizlik ,959 2 ,480 ,897 ,408 
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Örügütsel sessizlik ölçeğinin boyutları eğitim durumuna göre değerlendirildiğinde 
herhangi bir boyutunun anlamlı fark oluşturmadığı görülmektedir. 

Tablo 7: Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin Gelir Durumuna Göre Durumu 

 
Kareler 
Toplamı 

df Ortalama 
Kare 

F Sig. 

Örgüt Yararına Seslilik  2,781 3 ,927 1,472 ,221 
Örgüt yararına sessizlik 2,148 3 ,716 1,156 ,326 
Savunma Amaçlı Seslilik 2,235 3 ,745 1,102 ,348 
Savunma Amaçlı Sessizlik ,108 3 ,036 ,043 ,988 
Kabul Edilmiş Seslilik 4,079 3 1,360 2,145 ,094 
Kabul Edilmiş Sessizlik 2,096 3 ,699 1,310 ,270 

Örügütsel sessizlik ölçeğinin boyutları gelir durumuna göre değerlendirildiğinde 
herhangi bir boyutunun anlamlı fark oluşturmadığı görülmektedir. 

4. Sonuç 

Örgütler günümüz yoğun rekabet ortamında rakipleriyle sürekli yarışmak 
zorundadır. Bir yandan ekonomik ve kaliteli üreterek var olma mücadelesi 
verilirken bir yandan da hayal gücü ve yaratıcılık öne çıkarılmaya çalışılmaktadır. 
Bu süreçte nitelikli çalışanların önemi büyüktür. Teknoloji yoğun üretim 
süreçlerine rağmen nitelikli insan kaynağı önemini korumaktadır (Çavuşoğlu & 
Köse, 2019, s. 366). Bu bağlamda çalışanların görevleri ve kurumları ile ilgili 
konular ve problemler ile alakalı düşünce, varsayım ve endişelerini neden 
korudukları konusu birçok araştırmada incelenmiştir (Karakiraz, 2012, s. 14). 
Çalışanlardan düşünce ve önerilerini belirtmekten kaçınmamaları ve özgüvenli 
olmaları umulurken gerçekleştirilen araştırmaların bunun aksi olacak şekilde 
sonuçlandığı görülmektedir. Çalışanların sorun çıkaran kişi imajı oluşturma 
endişesi, iş pozisyonlarını tehlikeye atma korkusu ve konuşmanın bir işe 
yaramayacağına yönelik inançları, bilgi ve düşüncelerin rahat ve net biçimde 
söylenmemesinin veya söylenememesinin temel nedenleridir (Morrison & 
Milliken, 2003, s. 1356; Premeaux & Bedeian, 2003, s. 1537). Bu sonuçlara 
dayanarak çalışan sessizliğinin örgüt için temel sorunlardan biri olduğu 
söylenebilir. Çalışanlar örgüt içinde zaman zaman bakış açılarını ve düşüncelerini 
iletmemeye çalışırlar. Sessizliği seçen çalışanlar bazen kendilerinin ve 
konumlarının zarar görebileceği bazen de kurum içinde uyumsuz görünmekten 
endişe duydukları için susmayı seçmektedir (Morrison vd., 2003, s. 1453). 

Çalışanlar, yöneticileri ve çalışma ortamları hakkında sessiz kalmaları gerektiği 
veya böyle yapmak zorunda oldukları konusunda aniden ve beklenmedik bir 
biçimde karar vermezler. Çalışanların sessizliği tercih etmelerinin birçok gerekçesi 
vardır (Acaray, 2014, s. 100). Çalışanların neden sessiz kalmaya karar verdiklerini, 
hangi konularda sessiz kaldıklarını, düşüncelerini ve endişelerini kiminle 
paylaştıklarını ortaya çıkarmak için sessizliğin gelişimini etkileyen unsurları 
netleştirmek önemlidir (Çakıcı, 2007, s. 154). 

Shojaie (2011, s. 1732-1733) tarafından yapılan çalışmada Slade (2008) ve 
Morrison & Milliken (2000)’in çalışmalarına dayalı olarak örgütsel sessizliğe etki 
eden olgular bireysel, yönetsel ve örgütsel olmak üzere üçe ayrılmıştır. Bunlardan 
ilki bireysel etkenlerdir ve üstlere güvenmeme, çalışma ortamında konuşmayı 
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tehlikeli bulma, ayrıştırılmaktan korkma, çevresindekileri incitme veya onlara 
zarar vermekten endişe duyma biçiminde kendini gösterir. İkincisi yönetsel 
etkenlerdir ve yöneticilerin olumsuz geribildirime ilişkin korkularını, çalışanların 
bencil ve güvenilmez olmasını, çalışan-yönetici ilişkisinin mesafeli olmasını ve 
düşünce farklılıklarının tehlikeli olduğuna dair inancı içermektedir Sessizliğin 
üçüncü nedeni ise iletişim çatışmaları, sessizlik iklimi, örgütsel adaletsizlik ve 
güven eksikliği gibi örgütsel ve iletişimsel etkenlerdir (Üçok & Torun, 2015, s. 29). 

Çalışan sessizliği, yönetim alanında çoğulcu, katılımcı ve yaratıcı bir şekilde çalışan 
kuruluşların yaşadığı önemli bir sorundur. Bugünün iş dünyasında, kısıtlamaların 
yok olduğu ve ortak alandaki bir pazarda daha fazla kuruluşla rekabet etmesi 
gereken örgütlerde, tutarlılık ve etkinlik açısından çalışanların duygu, düşünce ve 
uyarıları oldukça önemlidir. Çalışanın sesinin yöneticiler tarafından bastırıldığı ya 
da bilinçli ya da kayıtsız sessizliğe yöneldiği örgütlerde örgütsel sessizlik negatif 
olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir (Morrisson & Milliken, 2000, s. 707). Pinder 
& Harlos (2001, s. 334-336) tarafından yapılan sessizliğe ilişkin incelemede, 
çalışma hayatında deneyimlenebilecek örgütsel sessizlikle bağlantılı beş önemli 
çift yönlü duruma dikkat çekilmiştir:  

 Sessizlik, bireyleri birleştirirken onları izole edebilir. 

 Sessizlik insan ilişkilerinde zarar verebileceği gibi işe de yarayabilir. 

 Sessizlik, verileri gizleyebileceğinin yanı sıra veri akışını sağlayabilir. 

 Sessizlik, belirli bir fikrin göstergesi olabileceği gibi, düşünceye 
katılmamanın da bir göstergesi olabilir. 

 Sessizlik, tıpkı bir onay göstergesi olabileceği gibi bir direniş göstergesi de 
olabilir.  

Vakola & Bouradas (2005, s. 441)’a göre sessizlik örgütlerde tipik bir özelliktir bu 
özellik kurum ve çalışan üzerinde istisnai olarak olumsuz sonuçlar doğurabilir. 
Buna ek olarak, Morrison & Milliken (2000, s. 707) sessizliğin otoriter değişim ve 
gelişimin önünde hayati bir engel olduğunu ifade etmiştir. Çalışanların işleriyle 
ilgili konularda veri, duygu ve düşünceleri paylaşmama eğilimi kuruma katkı 
sağlamayacaktır, aksine normlara aykırı hareketler sonucunda sessizlik ikliminin 
yan etkileri kurumu büyük bir şekilde etkileyecektir. Kurumların bugünden 
itibaren örgütsel hayattaki değişikliklere karşı hassas, veri paylaşımına açık, 
kendini koruyan ve gereğini yapacak yoldaşlığa açık temsilcilere daha fazla ihtiyacı 
vardır (Vakola & Bouradas, 2005, s. 441; Nas, 2021, s. 10-11). Sessiz kalma tercih, 
başlangıçta zararsız görünse de temsilciler ve örgütler için olumsuz ve korkunç 
sonuçlar doğurabilir ve örgütün işleyişini olumsuz etkileyebilir (Morrison & 
Milliken, 2000, s. 718). Bu noktada, örgütsel sessizliği, hem bu kavram hakkında 
yapılan tanımlarda hem de Pinder & Harlos (2001)’in çalışmasında ifade edilen iki 
yönlü unsurlarında, sonuçları açısından tek başına değerlendirmek yetersiz 
olacaktır. Bir çalışan tutumu şeklinde meydana gelen örgütsel sessizliği, sonuçları 
ve etkileri açısından hem bireysel hem de örgütsel olarak değerlendirmek doğru 
olacaktır (Korkmaz & Aydemir, 2015, s. 144). 
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Örgütsel sessizliğin getirdiği iletişim noksanlığı nedeniyle temsilciler 
birbirlerinden ve yöneticilerinden uzaklaşacaktır. Temsilciler üzerindeki 
sessizliğin karamsar sonuçları, tekil kişinin çalışma ortamıyla ilgili endişelerini ve 
endişelerini şeffaf bir şekilde dile getirmekten aciz olma, yetkili sorumluluğunun 
azalması, bir yere karşı güvene ve desteğe sahip olmama, işini yerine getirmeme 
eğilimi ve hatta işten ayrılma gayesi olarak kaydedilebilir. Ayrıca bildikleri ve iyi 
oldukları konularda sessiz kalmak, temsilcilerin tahammül etmelerine, kendilerini 
güçsüz hissetmelerine ve kendilerini işe yaramaz hissetmelerine neden olabilir 
(Erok, 2018, s. 30). İşletme içindeki sosyal koşulların zayıfladığı, bireylerin 
kendilerini soyutlayıp kendilerini işe yaramaz hissettikleri bir ortamda, bir yere 
sahip olma duygusu azalacak, bunalım ve yasaklar artacaktır. Sessizliğe meyleden 
bir çalışanın örgütsel bağlılığı azalacak, motivasyonu kaybolacak, düşük 
performans sergileyecek ve hatta işten ayrılma talihsizliği olacaktır. İşletme içinde 
kazanılan sessiz yaşam biçimi, çalışanlar arasındaki çekişmeyi genişletecek ve bu, 
ortakları arasında küçümseme ve ikiyüzlülük duygularını körükleyecektir (Üçok & 
Torun, 2015, s. 29). Çalışanları birbirinden ayıran mevcut durum, onların yaratıcı 
ve yaratıcı olma duygularını köreltecektir. Çalışanların gerçekten üstlenmediği 
davranış, yöneticilerin farklı endişe ve amaçlarına uygun olarak üstlendiği 
davranış olduğu gerekçesi ile müsamaha göstermek, korumak ve başvurmaktan 
dolayı zorluk yaşamasına neden olacaktır. Bu zihinsel uyumsuzluk, çalışanda 
baskıya ve işten uzaklaşmaya neden olacaktır (Erok, 2018, s. 30).  Çalışan sessizliği, 
motivasyonsuzluğa, görüş eksikliğine, örgüte karşı aidiyet ve güven olgularının 
zedelenmesine yol açacaktır. Sessizliğin var olduğu bir örgütte,sorunların 
çözümünde, üst yönetime duyurulmasında ve eksikliklerin giderilmesinde 
sorunlar yaşanacak ve bu, yöneticilerin temel dışı seçimlere yerleşmesine neden 
olacaktır (Kılıçlar & Harbalıoğlu, 2014, s. 330). Sessizlik, hiyerarşik bir öncülde 
yanlış seçimlere yol açabilir. Bununla birlikte sessizliğin nedeni ne olursa olsun, bu 
durum hem çalışanlar hem de örgüt adına olumsuz sonuçlara sebep olmaktadır. Bu 
nedenle sessizlik yönetilmesi gereken bir süreçtir (Yetim & Erigüç, 2018, s. 22). Bu 
sonuçlardan dolayı çalışanların ses çıkarmaması örgütün ilerleyişini ve mevcut 
duruma uyum sağlamasını engelleyen bir durumdur ve bu konuda yapılmış birçok 
çalışma da bulunmaktadır. 

Kılınç (2012) tarafından yapılan araştırmada, hekim ve hemşirelerde örgütsel 
vatandaşlık davranışı, örgütsel sessizlik, çalışan performansı ve aralarındaki 
ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda en düşük ilişkinin 
örgütsel sessizliğin “kabul edilmiş sessizlik” ile çalışan performansı arasında, en 
yüksek ilişkininse “kabul edilmiş sessizlik” ile “savunma amaçlı sessizlik” boyutları 
arasında olduğu saptanmıştır. Bunun yanında özgecilik ile nezaket arasında ve 
nezaket ile vicdanlılık arasında orta düzeyde bir ilişki olduğu bulunmuştur. 

Erigüç vd. (2014) tarafından hemşirelerin sessiz kaldığı konuları araştırmak, 
sessizleşme nedenlerini ve sessizleşmenin hem hemşire ve hem de hastane 
yönetimi açısından algılanan sonuçlarını ortaya koymak amacıyla bir araştırma 
yapılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Ankara’daki bir devlet hastanesinde çalışan 
137 hemşireden oluşmaktadır. Bulgulara göre hemşirelerin çoğunun (%65,7) 
yöneticilerine karşı sessiz kaldıkları saptanmıştır. Hemşirelerin en az sessiz 
kaldıkları konu “taciz olayları” (%75,2) olurken, sessiz kalmalarında en çok etkili 
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olan sebep “yöneticilerin sözde ilgileniyor görünmesi” (%18,2) olmuştur. Buna ek 
olarak hemşirelerin yöneticilerle konuşamadığı zamanlarda, öncelikle konuştuğu 
bireyler kendi meslektaşları olmuştur (%64,2). 

Yeşilaydın vd. (2016) tarafından yapılan çalışmanın hedefi, sağlık hizmet 
sunumunda kritik bir role sahip olan sağlık çalışanlarının örgüt içinde sessiz kalma 
sebeplerini araştırmak, sessiz kalma sebeplerinin katılımcıların tanımlayıcı 
özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya çıkarmak ve sessizlik 
sebepleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın verileri, Trabzon ilinde 
bulunan üç kamu hastanesinde çalışan 481 sağlık çalışanına uygulanan anket 
yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre sağlık çalışanları en çok 
yönetsel ve örgütsel etkenlerden dolayı sessiz kalmaktadır. Bunun yanında 
cinsiyet, yaş ve meslek değişkenlerinin çalışanların sessizlik sebepleri üzerinde 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Bilgin vd. (2017) tarafından yapılan çalışmanın hedefi hemşirelerde örgütsel 
sessizliği incelemektir. Çalışmanın örneklemini bir eğitim ve araştırma 
hastanesindeki 306 hemşire oluşturmaktadır. Araştırmanın sonucunda hastane 
yöneticilerinin hemşirelerin örgütsel sessizlik nedenleri konusunda önemli 
etkisinin olduğu saptanmıştır. 

Turgut & Akbulat (2017) tarafından sağlık çalışanlarının örgütsel vatandaşlık 
davranışı, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sessizlik düzeylerini belirlemek; bu 
kavramların birbiriyle ilişkisini incelemek amacıyla 325 sağlık çalışanı üzerinde bir 
çalışma yapılmıştır. Araştırmanın bulgularından biri örgütsel sessizlik ve örgütsel 
vatandaşlık davranışı arasında anlamlı ve ters yönlü bir ilişki vardır. Genel olarak 
örgütsel sessizliğin alt boyutlarından olan “prososyal sessizlik”, örgütsel 
vatandaşlık davranışının alt boyutlarını olumlu yönde etkilemektedir. Bir diğer 
yandan savunmacı sessizlik özgecilik, nezaket ve sportmenlik boyutlarını; 
kabullenici sessizlik ise sportmenliği olumsuz yönde etkilemektedir. Araştırmanın 
sonucu olarak örgütsel vatandaşlık davranışını iyileştirmede özdeşleşmenin 
olumlu; prososyal sessizlik dışında diğer sessizlik boyutlarının ise olumsuz etkisi 
dikkate alınarak sağlık yöneticilerinin çalışanlarının düşüncelerini önemsemesi; 
yani örgütte sesliliği geliştirmesi kritik bir konudur. 

Pata & Gemlik (2021) tarafından yapılan literatür çalışmasında örgütsel sessizlik 
kavramını hemşireler arasından değerlendirmenin önemine dikkat çekilmiştir. 
Hemşireler, hasta ve hasta yakınlarıyla daima iletişim halinde olduğu için diğer 
meslek gruplarına göre daha çok tıbbi hata riski ile karşılaşabilirler. Bu sebeple 
yapılan çalışma hemşireler için örgütsel sessizlik davranışının nedenlerini 
incelemenin önemli olduğunu belirtmiştir. 

Özkan vd. (2021) tarafından yapılan çalışmada, bir kamu hastanesinde çalışan 
yöneticilerin örgütsel sessizlik düzeylerinin belirlenmesi ve bazı demografik 
değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığının ortaya koyulması amaçlanmıştır. 
Araştırma sonucunda çalışmaya katılan sağlık yöneticilerinin örgütsel sessizlik 
düzeyinin düşük olduğu belirlenmiştir. Ayrıca örgüt çıkarlarına dair konularda 
sessizliği tercih ettikleri saptanmıştır. 
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