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Abstract 

Organizations are social and physical structures that aim to make individuals 
who form their own bodies achieve their common goals. Because of the 
social nature that organizations have, the definition and clarification of the 
powers and responsibilities of individual members of the organization, the 
determination of their relations with each other, the coordination and 
supervision of these relations are very important issues that concern the 
structure of the organization. Factors such as complexity, centralization, and 
level of formalism must be carefully handled and examined while 
organizations are being established or developed and the optimum structure 
should be established to achieve the organization's objectives. Along with 
that the concept of organizational cynicism has emerged as a frequently 
discussed concept in management literature in recent times. Organizational 
cynicism is the belief that individuals within the organization can not be 
organized in unity, negative emotions, and negative attitudes that consist of 
degrading or critical behavioral tendencies. Organizations may show 
cognitive behavior within the cognitive, behavioral or sensual context within 
the organization. The aim of this research is to determine whether there is a 
relationship between organizational structure of organizations and 
organizational cynicism and to determine which sub-dimensions of 
organizational structure and organizational cynicism are related to when 
this relationship is determined. For this reason, logistics companies 
operating in Istanbul were included in the scope of the research and 
organizational structure and organizational cynicism scales were applied to 
the employees. The findings show that there is a significant positive 
relationship between the degree of centralization of organization, degree of 
complexity and level of formalization, and cognitive dimension of 
organizational censorship. However, as a result of the regression analysis, 
there is a significant positive and positive effect on the organizational 
cynicism cognitive subscale. 
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Özet 

Örgütler kendilerini oluşturan bireylerin ortak amaçlarına ulaşmalarını 
sağlamak amacı güden sosyal ve fiziksel yapılardır. Örgütlerin sosyal bir 
özelliğe sahip olmalarından dolayı örgüt bireylerinin yetki ve 
sorumluluklarının açık ve net olarak tanımlanması, birbirleriyle olan 
ilişkilerinin belirlenmesi, bu ilişkilerin koordine edilmesi ve denetlenmesi 
örgüt yapısını ilgilendiren son derece önemli konulardır. Örgüt yapıları 
kurulurken veya geliştirilirken örgütün karmaşıklık derecesi, merkezileşme 
durumu ve biçimsellik seviyesi gibi faktörler dikkatle el alınıp incelenmeli ve 
örgütü amaçlarına ulaştıracak optimum yapı tesis edilmelidir. Bununla 
birlikte örgütsel sinizm kavramı son zamanları yönetim yazınında sıkça 
tartışılan bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Örgütsel sinizm, örgüt 
içerisinde yer alan bireylerin örgütün bütünlük oluşturamadığı yönündeki 
inançları, negatif duyguları ve küçük düşürücü veya eleştirel davranış 
eğilimlerinden oluşan olumsuz tutumlarıdır. Örgüt bireyleri, örgüt içerisinde 
bilişsel, davranışsal veya duyuşsal bağlamda sinik davranışlar gösterebilirler. 
Bu araştırmanın amacı, işletmelerin örgüt yapısı ile örgütsel sinizm arasında 
bir ilişkinin olup olmadığını tespit etmek ve herhangi bir ilişkinin tespit 
edilmesi durumunda bu ilişkinin örgütsel yapı ve örgütsel sinizmin hangi alt 
boyutları arasında olduğunu saptamaktır. Bu amaçla İstanbul’da lojistik 
sektöründe faaliyette bulunan lojistik işletmeleri araştırma kapsamına dahil 
edilmiş ve işletme çalışanlarına örgütsel yapı ve örgütsel sinizm ölçekleri 
uygulanmıştır. Elde edilen bulgular göstermektedir ki,  örgütün 
merkezileşme derecesi, karmaşıklık derecesi ve biçimselleşme derecesi ile 
örgütsel sinizm bilişsel boyutu arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki 
vardır. Bununla birlikte yapılan regresyon analizi sonucun örgütün 
merkezileşme derecesinin, örgütsel sinizmin bilişsel alt boyutu üzerinde 
pozitif yönde ve anlamlı bir etkisi olduğu görülmüştür. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 
4 Aralık 2017 
Kabul Tarihi 

21 Aralık 2017 

1. Giriş 

Örgütler, ortak amaçlara ulaşmak için bireylerin birbirleri ile işbirliği yaptıkları 
oluşumlardır. Ortak amaçlara ulaşmak için örgüt içerisindeki her bireyin 
faaliyetleri koordine edilmeli ve bireylerin sorumluluklarının birbirleri ile olan 
ilişkileri açıkça tanımlanmalıdır. Her bireyin faaliyetinin koordinasyonu örgütler 
için kritik bir unsurdur (Hsiao vd., 2008:218). Örgüt teorisi araştırma alanları, 
örgüt içerisinde yer alan süreçlerin birbirleri ile ilişkisi, koordinasyonu, kontrolü 
ve entegrasyonu üzerine odaklanmaktadır (Skaggs ve Galli-Debicella, 2012:339). 
Örgütleme kavramı ise, örgüt yapısını oluşturmak için gerekli faaliyetler sürecini 
ifade etmektedir. Bu süreç, faaliyetleri gruplamak, bu grupları örgütsel olarak 
kademe ve mevki haline getirmek, bu mevkilere uygun iş görenleri atama 
aşamalarını içerir (Demirer ve Özdemir, 2016:140). Örgüt yapısı ile ilgili akademik 
yazın incelendiğinde, örgüt yapısının, örgüt ve yönetim kuramları bağlamında 
değişik açılardan ele alındığı görülmektedir (Çalış ve Tokat, 2013:106). Bir örgütün 
yapısı, amaçlara ulaşmak için gerekli etkinliklerin çalışanlar arasında nasıl bir iş 
bölümü ile dağıtıldığını göstermektedir (Örücü vd., 2012:3). Bunun birlikte örgüt 
yapısı, örgütteki birim ve pozisyonların dağılımı ile örgüt ve kişiler arasındaki 
sistematik ilişkiler tarafından yansıtılan örgütün kalıcı özellikleridir. 
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Özdaşlı (2010:100), herhangi bir işletmedeki örgüt yapısının oluşmasında etkili 
olan unsurların yapısal unsurlar ve bağlamsal boyutlar olarak iki ana başlık altında 
toplandığını belirtmiştir. Yapısal boyutlar, örgütün içsel özellikleriyle ilgilidirler. 
Biçimselleşme, uzmanlaşma, hiyerarşi, merkezileşme, profesyonelleşme ve 
personel oranları yapısal boyutun unsurlarıdır (Daft, 2008:15). Bu unsurlar örgütü 
değerlendirme ve kıyaslama için bir ölçek ve taban oluştururlar. Bağlamsal 
unsurlar ise, hem örgütün kendisini hem de çevresini temsil eden yapısal unsurları 
etkileyerek ve şekillendirerek örgütsel ortamı belirleyen unsurlardır. Amaçlar ve 
strateji, çevre, büyüklük, kültür ve teknoloji örgütün bağlamsal boyutunun 
oluşturan unsurlardır (Daft, 2008:17). Örgütün yapısal ve bağlamsal boyutları 
birlikte değerlendirildiğinde birbirinden farklı örgüt tipleri ortaya çıkmaktadır. 

2. Örgüt Yapısı 

Literatürde yer alan örgüt yapı türlerine kısaca değinilecek olursa, birbirinden 
farklı birçok örgüt yapıları olduğu görülmektedir. Basit örgüt yapısı, içerisinde 
bölümlerin sınırları açık ve net olmadığı için esnek ilişkiler dizisi söz konusudur ve 
karmaşıklık seviyesi düşüktür. Bu tür örgütlerde üyeler, örgüt şemasını lidere 
odaklanarak tasarlayabilirler ve formalitelere ihtiyaç duymazlar. Görevlerin veya 
yönetim düzeninin karşılıklı anlaşma, koordinasyon ve denetimle 
gerçekleştirilmesi doğrudan ve gayrı resmi olarak kabul edilmiştir (Ahmady vd., 
2016:457). Fonksiyonel yapılar, gerçekleştirdikleri işleve göre bireyleri örgütsel 
birimler halinde gruplandırmaya dayanır. Böylece, müşteriler ve pazarlarla 
uğraşan bireyler pazarlama bölümündedir; Mühendisler, mühendislik grubunun 
üyesi iken, örgüt için mal ve hizmet satın alma sorumluları satın alma 
bölümündedir (Shtub ve Karni, 2010:19). Fonksiyonel yapı çok geliştiği takdirde 
üst düzey fonksiyonel yöneticinin alması gereken kararları azaltmak amacıyla çok 
bölümlü yapıya geçilmektedir. Çok bölümlü yapı, merkezi yönetime raporlama 
yapan ayrı fonksiyonel yapıların bir kümesidir (Ahmady vd., 2016:457). Çok 
bölümlü örgüt yapılarında yöneticiler ve uzman personeller bir dizi yarı otonom 
bölüm için amaçları ve politikaları planlar, koordine eder ve değerlendirir 
(Johanson, 2000:262). Matris örgüt yapısı ise dikey ve yatay ilişkiler olmak üzere 
iki ayrı tür ilişki üzerine kurulmuştur. Bu iki ilişki de aynı derecede öneme sahiptir 
ve biri diğerine göre üstün değildir. Matris yapıda, projenin tamamlanması 
sorumluluğunu üstlenen “Proje Yöneticisi” , uzmanlık birimleri (fonksiyonlar) ile 
yatay bir ilişki içine girmektedir. Yani, bu birimlerin uzmanı oldukları konularda 
projeye katkıda bulunmalarını sağlamaktadır (Dal, 2006:5). Hibrid örgütler, farklı 
kurumsal öğeleri (faaliyetler, yapılar, süreçler ve kimlikler gibi) birleştiren 
örgütler olarak tanımlanır. Dolayısıyla hibrid örgüt yapısı kurmanın nedeni farklı 
kurumsal öğeler arasında yaşanan çatışmaları ortadan kaldırmaktır (Huang vd., 
2016:2). Bunun için işletmeler aynı anda iki farklı örgüt yapısını kullanarak farklı 
hibrid yapılar inşa edebilir. Şebeke örgüt yapılarında ise, bir mal veya hizmeti 
üretebilmek için yapılması gereken iş ve faaliyetlerin ve bunlar için gerekli olan 
kaynakların tek bir işletmenin bünyesinde toplanması yerine farklı işletmelere 
dağıtımının olmasıdır (Çetin, 1996:52). 

İşletmelerin örgüt yapılarını belirlemeye yönelik literatürde yer alan Burns ve 
Stalker’in mekanik ve organik örgüt yapıları, en çok bilinen örgüt yapı 
sınıflandırmasıdır. Örgüt içerisindeki bireylerin davranışlarının ve aktivitelerinin 
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temel belirleyicisi olarak bilinen örgütsel yapı içinde davranışların standardize 
edilme düzeyi, örgüt yapılarının mekanik ve organik olma özelliğini ortaya 
çıkartmaktadır (Demir ve Okan, 2009:59). Bu bağlamda mekanik örgüt yapıları; 
biçimlendirilmiş, standartlaştırılmış, merkezileştirilmiş, otoriter ve katılımcı 
olmayan sıfatlarıyla tanımlanabilir. Mekanik örgüt yapıları, karar vericilere çok 
çeşitli kısıtlılıklar dayatır ve durağan çevrelerde faaliyet gösteren örgütler için 
uygundur (Gülnar, 2009:67). Organik örgüt yapıları ise, kendi kendini yöneten, 
özerk, biçimsel olmayan, katılımcı, karar vericiler üzerinde çok az 
sınırlandırmaların olduğu yapılar olarak tanımlanabilir. Organik yapılar, çalışan 
davranışlarının standartlaştırılmadığı, görev farklılığının bulunduğu, hiyerarşinin 
düşük olduğu ve nispeten yüksek özerkliğin olduğu örgütlerdir (Cerit ve Akgün, 
2015:1791). Tablo 1’de mekanik ve organik örgüt yapılarının temel 
karakteristikleri gösterilmiştir. 

Tablo 1: Mekanik ve Organik Örgütlerin Özellikleri 
Mekanik Örgüt Organik Örgüt 

Düşük karmaşıklık Yüksek karmaşıklık 
Yüksek merkezileşme Düşük merkezileşme 
Yüksek biçimselleşme Düşük biçimselleşme 

Yüksek farklılaşma Düşük farklılaşma 
Düşük adaptasyon Yüksek adaptasyon 

Yüksek üretim Düşük üretim 
Yüksek etkenlik Düşük etkenlik 
Düşük iş tatmini Yüksek iş tatmini 

Kaynak: Lunenburg, F.C. (2012). Mechanistic-Organic Organizations—An Axiomatic Theory: 
Authority Based on Bureaucracy or Professional Norms. International Journal Of Scholarly Academic 

Intellectual Diversity. 4(1), 1-7. 

Son yıllarda yapılan çalışmalarda merkezileşme, biçimsellik ve karmaşıklık 
unsurları, örgütsel yapının temel boyutları olarak kabul edilmektedir (Iraz ve Gök, 
2014:216). Bu araştırmada lojistik işletmelerinin örgüt yapısını ölçmek için 
karmaşıklık, merkezileşme ve biçimselleşme ölçütleri kullanılmıştır. Aşağıda bu 
ölçütler kısaca özetlenmiştir. 

2.1. Karmaşıklık 

Örgütte alt sistemlerin ve faaliyetlerin fazlalığı karmaşıklık boyutuyla ilgilidir (Alan 
ve Fidanboy, 2013:159). Örgüt içerisinde bölümlerin oluşturulması ile işi 
bölümlendirmenin görevler ve bölümler arasında oluşturduğu farklılıklar örgütün 
karmaşıklık derecesini ifade eder (Iraz ve Gök, 2014:216). Bunun birlikte stratejik 
amaç ve hedeflerden sapma, çalışanlar arası uyumsuzluk, çevreden gelen etkilere 
tepki verememe örgütsel durumlar karmaşıklık olarak ele alınmaktadır (Yeloğlu, 
2008:162). Keçecioğlu (2008:188), karmaşıklığın eşgüdümleme ve denetimde 
yönetsel sorunlar yaratırken bu sorundan kurtulmanın bir yolunun 
biçimselleştirmeyi artırmak olduğunu belirtmiştir. 

2.2. Merkezileşme 

Merkezileşme, örgütlerde karar verme yetkisine sahip olan hiyerarşik düzeye 
ilişkin bir kavramdır. (Daft, 2008:17). Yetkinin örgütün üst kademelerinde 
toplandığı ve alt kademelere devredilmediği örgütler merkezileşme derecesi 
yüksek örgütler, yetkinin alt kademelere devredildiği örgütler ise merkezileşme 
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derecesi düşük örgütler olarak adlandırılır. Örgütlerde merkezileşme derecesini 
kararlara katılım ve yetki kademesi olmak üzere iki temel ölçüt belirlemektedir. 
Kararlara katılım, çeşitli kademelerdeki çalışanların örgüt kaynaklarının dağıtımı 
ve örgüt politikalarının belirlenmesi gibi örgütün bütününü ilgilendiren 
konulardaki kararlara katılım derecesidir (Erserim, 2011:27). 

2.3. Biçimselleşme 

Biçimselleşme örgüt içerisinde yazılı kurallar ve dokümanların boyutu ile ilgilidir. 
Söz konusu dokümantasyon prosedürleri, iş tanımlarını, düzenlemeleri ve yazılı 
politikaları kapsamaktadır (Daft, 2008:15). Neyin ne zaman, nerede, nasıl ve kim 
tarafından yapılacağı önceden ayrıntılı olarak belirlenmiş ve bunlara uyulması 
zorunlu hale getirilmiş ise örgütte biçimselleşme derecesi çok yüksek olacaktır 
(Çetin ve Kurnaz, 2004:51). Örgütlerde biçimselleşme arttıkça, çalışanların hareket 
alanları, önceden kesin olarak belirlenmiş yazılı kurallarla sınırlandırıldığı için 
kararlara katılma ve karar verme alanları da sınırlanmaktadır (Lamba, 2014:9). 

3. Örgütsel Sinizm 

Sinizm, kökenini antik Yunan döneminden alan felsefi bir düşünce olup, bu 
düşünceye göre ahlaki değerler ve kurallar reddedilmekte ve doğanın kurallarına 
göre yaşanmaktadır. M.Ö. 500’lü yıllarda ortaya çıktığı değerlendirilen bu felsefi 
akımın ilk temsilcisi ve ilk sinik Sokrates’in izinden giden Antisthenes olmakla 
birlikte en bilindik temsilcisi Diyojen’dir (Türkgöz vd., 2013:289). Antisthenes ile 
başlayan, Diyojen ile devam eden; Yunan dönemlerinden Roma İmparatorluğu’na 
uzanan döneme kadar sinik filozoflar, kendilerini insani değerlerin ve geleneklerin 
olumsuz yanlarını açığa vurmaya adamışlardır. İdeolojik olarak benimsedikleri bu 
görevi yerine getirmeyi yazılarına ve hatta Diyojen gibi yaşamlarına aktaran 
filozoflar sinik ekol olarak adlandırılmıştır (Sezgin vd., 2016:413). Çakıcı ve Doğan 
(2014:80) sinik insanı, sadece geçmişten acı dersler çıkaran biri değil; aynı 
zamanda gelecekte zamanından önce hayal kırıklığı yaşayan biridir. Sinik insan, 
peşinen insan güdü ve davranışlarının içtenliğine ve iyiliğine inanmayan ve bunu 
iğneli sözler ve küçümseyerek ifade eden kişidir. Oxford İngilizce sözlüğü ise sinik 
insanı, sürekli hata bulan, küçümseyen, insan davranışlarının ve güdülerinin 
samimiyetine inanmama eğilimi gösteren ve bunu alaycı yollarla belirtmek isteyen 
kişi olarak tanımlamaktadır (Balay vd., 2013:126). 

Örgütsel açıdan sinizm ise, beklenti, atfetme, tutum, sosyal değişim, duygusal 
olaylar ve sosyal güdülenme kuramları temelinde bireyin içinde yer aldığı kuruma 
karşı hissettiği; kurumun bütünlük oluşturamadığı inancı, negatif duygular ve 
küçük düşürücü veya eleştirel davranış eğilimlerinden oluşan olumsuz tutumlardır 
(Kesen ve Akyüz, 2015:50). Simha ve arkadaşlarına (2014:487) göre örgütsel 
sinizm, öncelikle, çalışanların çalıştıkları organizasyona yönelik negatif tutumu, 
ikincisi, örgütün dürüstlükten yoksun olduğuna dair besledikleri inançları ve 
üçüncü olarak, organizasyonu küçümseyen ve eleştiren davranış eğilimleridir. 
Sinizm ile ilgili yapılan araştırmalar incelendiğinde gelişen ve değişen teknoloji, 
beraberinde getirdiği rekabet ortamı, ekonomik kriz, toplu işten çıkarmalar, 
ücretlendirme politikasının yetersiz olması ve uzun çalışma saatleri çalışanların 
örgütlerine karşı olumsuz tutum geliştirmesine neden olduğu sonucuna 
varılmaktadır (Akyüz ve Yurduseven, 2016:62). Bununla birlikte yanlış yönetilen 
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değişim çabaları, aşırı stres ve rol yükü, kişisel ve örgütsel beklentilerin 
karşılanmaması, yetersiz sosyal destek, yetersiz düzeyde terfi, amaç çatışması, 
artan örgütsel karmaşıklık, karar alımında etkili olma düzeyinin düşüklüğü, 
iletişimsizlik, psikolojik sözleşme ihlalleri, işten çıkarma gibi unsurlar da örgütsel 
sinizme neden olabilmektedir (Balay vd., 2013:127). Çağımızda sinik davranışların 
örgütlerin içinde önemli bir alana hükmedebildiği söylenebilir. Bu hâkimiyet 
örgütlerin yapısal bütünlüğüne zarar verebileceği gibi örgüt hayatını önemli 
derecede riske atabilir. Bundan dolayı, örgüt yöneticileri bu sinik tutumları 
ortadan kaldırmaya yönelik çabalar gösterirken önceliği bu sinik tutumların 
kaynaklarına ulaşmaya vermelidirler (Pelit ve Ayana, 2016:50). 

Örgütsel sinizm bilişsel (çalışanın örgütsel ilke ve kurallardan yoksun, resmi işler 
ve kuralları ciddiye almayan, tutarsız, yalan ve hile dolu davranışlar sergilemesi), 
duyuşsal (saygısızlık, öfke, sıkıntı ve utanç duymak gibi duygusal tepkiler) ve 
davranışsal (kurum hakkında küçük düşürücü sözler söyleme, kurumu eleştiren 
davranışlar sergileme) olmak üzere üç boyutta incelenmektedir (Akyüz ve 
Yurduseven, 2016:62). 

3.1. Bilişsel Boyut 

Bilişsel boyutta sinik çalışanlar, örgütün ilkelerinin olmadığını ve örgütteki her 
anlamdaki ilişki ve etkileşimlerin kişilerin menfaatlerine yönelik olarak 
şekillendiğini düşünmektedirler. Bu yüzden çalışanlar menfaatleri doğrultusunda 
dürüstlük, saygı, içtenlik ve güven gibi değerlerden ödün verebilecek, hatta 
ahlaksız ve vicdanla bağdaşmayan davranış örüntüleri sergilemektedir 
(Begenirbaş ve Turgut, 2014:228). Örgütün dürüstlükten yoksun olduğu inancının 
yansıması olarak karşımıza çıkan bu boyutta sinik bireyler, hor görme, öfke, 
kınama, samimiyetsizlik gibi olumsuz duyguları barındırdığı gibi örgütün adalet, 
dürüstlük, samimiyet gibi duyguları da kendi çıkarları doğrultusunda yok 
edeceğine inanırlar. Ayrıca eylemlerin altında yatan temel nedenlerin farklı 
olduğuna inanmaları onları kuşkuya düşürmekte ve aldatmaca fikrine 
kapılmaktadırlar. Bu nedenle de örgütsel açıdan kendi çıkarlarına 
yoğunlaşmaktadırlar. Bu boyutta örgütsel sinizmin tohumları belirmeye başlar ve 
daha ileri ki bir adım olan duyuşsal boyuta geçiş başlar (Yücel ve Çetinkaya, 
2015:249). 

3.2. Duyuşsal Boyut 

Duygusal boyutta, çalışanlar bilişsel algılara sahip olduktan sonra, biliş kadar 
duygusal tepkiler yoluyla da sinizm yaşarlar. Alaycı inançlara ilaveten, bu boyut, 
öfke, kaygı, stres, utanç ve hatta örgütlenmeyle ilgili tiksinti gibi duygusal 
reaksiyonların gelişmesine atıfta bulunmaktadır (Korkut ve Aslan, 2016:97). 
Sinikler, örgütlerine karşı saygı duymazlar ve öfkelidirler. Ayrıca örgütlerini 
düşünürken üzüntü, tiksinti ve hatta utanç yaşayabilirler. Dolayısıyla, sinizm, 
çeşitli olumsuz duygularla ilişkilendirilir. Bununla birlikte, ironik olarak, sinikler, 
kendi standartlarına göre oluşturdukları değer yargılarından ve kendi iradeleri ile 
örgütte bulundukları için örgüte karşı hissettikleri üstünlüklerinden dolayı gizli bir 
zevk de alabilirler (Işık, 2014:137). 
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3.3. Davranışsal Boyut 

Örgütsel sinizmin son boyutu, olumsuz ve çoğunlukla aşağılayıcı davranışa yönelik 
eğilimlerdir. Literatürdeki genel itici güç, alaycı tavırların kendiliğinden olan belirli 
davranışlardan ziyade belli davranış türlerine yönelik eğilimleri içerdiğini 
göstermektedir (Dean vd., 1998:346). Sinik tutum ve duygular zamanla örgüt 
aleyhine küçültücü davranış olarak ortaya çıkar. Bu boyutta sinik birey, eleştirinin 
ötesine geçerek örgütün adalet, doğruluk ve samimiyetten uzak bir yapı arz ettiğini 
açık bir şekilde ifade etmektedir (Demirtaş vd., 2016:198). 

4. Örgütsel Yapının Örgütsel Sinizm Üzerine Etkisi Ve Lojistik Sektörü 

Örgütsel yapı ve örgütsel sinizm hakkında buraya kadar değinilen bilgilerden 
sonra, iki kavram arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla İstanbul’da faaliyette bulunan 
lojistik işletmeleri üzerinde bir araştırma gerçekleştirilmiştir. TÜİK verilerine göre 
2015 yılı cari fiyatlarıyla Türkiye Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) 1,95 trilyon 
TL’dir (TUİK, 2017). Bugünkü dolar kuru ile 555 milyar dolar civarındadır. Kara, 
deniz, demiryolu, havacılık ve boru taşımacılığı modları birlikte 
değerlendirildiğinde lojistik sektörünün büyüklüğü 2014 rakamlarına göre 210 
milyar TL, dolar olarak 60 milyar dolar civarındadır. Bu rakamlarla Türkiye’de 
lojistik sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıla içerisindeki payı yaklaşık %11 
civarındadır (Kaya, 2017). Lojistik Performans Endeksi verileri 
değerlendirildiğinde, Türkiye söz konusu endekste 2014 yılında 30.sıradayken 
2016 yılında 34.sıraya gerilemiştir (Worldbank, 2017). Ekonomi Bakanlığı 
verilerine göre 2016 yılı Ekim ayında ihracatta bir önceki yıla göre %2,8, ithalatta 
ise %5,8’lik bir daralma söz konusudur. Rakamsal olarak ihracat geçen yılın 
rakamlarına göre 117 milyar dolar, ithalat ise 163,2 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir (Ekonomi Bakanlığı, 2017). 

Türkiye ekonomisi içerisinde yaklaşık %11’lik payla küçümsenemeyecek bir 
büyüklüğe sahip lojistik sektörü, 2000 yıllardan itibaren yerli ve uluslararası 
şirketlerde işbirliğine giden ya da yurtdışı şirkete dönüşen, yurtdışında bürolar 
açan, hizmetlerinin kalitesini sürekli artıran, dinamik bir sektör haline gelmiştir. 
Buna karşın çeşitli sorunlarla da mücadele etmektedir. UND başkanı Çetin 
Nuhoğlu’na göre, karayoluyla gerçekleştirilen ihracatta, 2015 yılı değerleri ile 
ihracatta yaklaşık %9’luk düşüş yaşanmıştır. Buna paralel olarak ihraç 
taşımalarında da %4’lük bir azalma olmuştur. Dış pazarlara yaklaşık 1,5 milyon 
ihracat seferi gerçekleştirilirken, bu seferlerin beşte biri yabancı ülke 
taşımacılarına ait araçlarla gerçekleşmiştir. Rakamsal olarak henüz ifade edilemese 
de 2016 yılında da benzer durumun göreceli olarak devam ettiği söylenebilir. 
Çünkü yukarıda da ifade edildiği üzere gerek ihracatta gerekse ithalatta daralma 
söz konusudur. 

Beykoz Üniversitesi Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu tarafından 2014 yılında 
lojistik sektörü üst düzey yöneticileriyle yapılan bir araştırmaya göre sektörün 
temel sorunları; “fiyat odaklı rekabet (%85,1)”, “altyapı sorunları (%44,6)”, 
“kalifiye insan kaynağı (%39,2)” ve “mevzuat eksiklikleri (%39,2)” olarak 
belirlenmiştir. Fiyat odaklı rekabet, birinci sorun olarak dikkat çekmektedir. 
Sektörde işletmelerin sürdürülebilirliklerini sağlamak için ciddi oranda fiyat 
indirimine giderek rekabet ettikleri söylenebilir. Alt yapı sorunları da henüz tam 
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olarak çözülememiştir. Depoculuk alanında akıllı teknolojilere yönelik önemli 
sayılabilecek yatırımlar yapılıyor olsa da gelişmiş ülkeler düzeyinde olduğu 
söylenemez. 

Genel kabul gördüğü üzere, ülkemiz birçok alanda olduğu gibi, lojistik alanında da 
stratejik bir öneme sahiptir. Doğu-batı arasındaki yoğun mal hareketlerinin geçiş 
noktasında yer almaktadır. Karayolları, demiryolları, üç tarafını çevreleyen 
denizleri, havaalanları ve dağıtım merkezleri ile Avrasya ticaretinin kalbinde, 
Avrupa, Balkanlar, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Orta Doğunun 
bağlantı merkezi konumunda lojistik üs olma potansiyeline sahiptir. Kalkınma 
Bakanlığı 10. Kalkınma Planı, Lojistik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Özel İhtisas 
Komisyonun raporuna göre, taşıma payları açısından değerlendirildiğinde; 
karayolu taşımacılığı %80,63 ile en büyük payı almaktadır. Boru hatları ile 
taşımacılık %11,51, demiryolu %4,76, deniz yolu %2,66 ve havayolu taşımacılığı 
%0,44 ile karayolu taşımacılığını takip etmektedir. Dolayısıyla lojistik sektörünün 
sorunları değerlendirilirken, taşıma modlarında hizmet veren alt sektörlerin 
sorunlarını ayrı ayrı değerlendirmek ve çözüm önerilerine yoğunlaşmak daha 
doğru bir yaklaşım olacaktır. Bu kapsam dahilinde lojistik sektörünün temel 
üyeleri olarak; havayolu, demiryolu, denizyolu, karayolu taşımacılık şirketleri, 
lojistik hizmet sağlayıcıları, depolama şirketleri ve taşıma işleri organizatörleri 
(freight forwarders), liman işletmecileri, lojistik ve taşımacılık merkezi (boru 
taşımacılığı dahil) işletmeciler olarak değerlendirilmektedir. 

Lojistik sektöründe büyüme ya da küçülme iç ve dış ticaretin hareketiyle doğru 
orantılıdır. Bilindiği üzere lojistik sektörü açısından İstanbul ili önemli bir merkez 
konumundadır. İstanbul’un dış ticaretteki payı %55’ler seviyesindedir. İstanbul ve 
Marmara bölgesinin lojistik açıdan öneminin arttığı merkezi yönetimin çeşitli 
birimleri ile STK’ları ve meslek odaları tarafından planlanan birçok lojistik merkez 
(ya da kargo köyü) projesinden anlaşılmaktadır (Darby, 2008). 

MÜSİAD tarafından 2015 yılında yayımlanan “Lojistik Sektöründe 
Sürdürülebilirlik, Yeşil Lojistik” raporunda, 10. Kalkınma Planına atıf yapılarak 
lojistik performans indeksinde puanımızı artıracak önlemler ifade edilmiştir. Bu 
önlemler aşağıda aynen alıntılanmıştır. Lojistik sektörünün sorunlarının tespitine 
ve çözümüne yönelik bu önerilerin halen geçerliliğini sürdürdüğünü ifade 
edebiliriz. Belirtilen öneriler: 

 Sevkiyatlarda izlenebilirliğin sağlanması için; teknik altyapının 
oluşturulması ve ERP benzeri yazılımlarla on-line işlem takibinin 
sağlanması, e-ticaretin desteklenmesi ve lojistik bilişim yatırımı yapacak 
şirketlere teşvik verilmesi, 

 Gümrüklerde hızı sağlayacak önlemlerin alınması, dünya ölçeğinde 
standartların getirilmesi, Gümrük işlemlerinin basitleştirilmesi, lojistik 
şirketler ile otomasyonun sağlanması, yetkilendirilmiş yükümlü ve yerinde 
ihracat gibi uygulamaların hızlı bir şekilde yaygınlaştırılması, gümrüklerde 
personel eksiklerinin çözümü, 
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 Mevzuatlarda gerekli değişikliklerin yapılması, lojistik master planının 
hazırlanıp uygulamaya konulması, ülke genelinde demiryolu, denizyolu, 
karayolu ve havayolu bağlantılarının kurulması, lojistik köylerin 
kurulmasının sağlanması, 

 Lojistik eğitimlerin yaygınlaştırılması ve lojistik hizmet içi eğitim 
standartlarının oluşturularak uygulanması. Ülke lojistik veri tabanının 
oluşturulması ve kullanıma açılması, lojistik şirketlerin ve lojistik şirket 
çalışanlarının eğitimlerinin teşvik kapsamına alınması, lojistik şirketlerin 
kurumsallaşması için çalışmalar yürütülmesi, 

 Teslimatların zamanında sağlanması, riskli bölgelerde taşımacılığa ilişkin 
tedbirler alınması sigorta kurumunun geliştirilmesi, uluslararası 
konvansiyonlara uyumun sağlanması, kentsel lojistiğin geliştirilmesi, yeşil 
ve tersine lojistiğin geliştirilmesi önem taşımaktadır. 

Lojistik sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerine ve önemine kısaca 
değinildikten sonra araştırmanın bundan sonraki aşamasında metodolojisine ve 
elde edilen bulgulara yer verilecektir. 

5. Araştırmanın Amacı ve Yöntemi 

Araştırma, İstanbul’da faaliyette bulunan lojistik şirketlerinin örgüt yapısı ile 
örgütsel sinizm arasında herhangi bir ilişkinin olup olmadığını belirleyip 
tanımlamak amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda toplam 7 lojistik işletmesine 
toplam 200 adet anket formu gönderilmiştir. Araştırmada kullanılan anket 
formunda örgütsel yapıyı ölçmek için Bishop ve George, J. (1973) tarafından 
geliştirilen “Örgütsel Özellikler Ölçeği” kullanılmıştır. Örgütsel sinizm ölçmek için 
Çetin ve Torun 2015 tarafından geliştirilen “Örgütsel Sinizm Ölçeği” araştırma 
konusuna uyarlanarak kullanılmıştır. İşletmelere gönderilen söz konusu anket 
formlarının 172 adeti geri dönmüş ve bu formlardan 4 adeti eksik veya hatalı 
doldurulduğu için araştırmadan çıkarılmış ve analizler toplam 168 anket formu ile 
gerçekleştirilmiştir. Anket formlarından elde edilen verilen SPSS 20.0 istatistik 
programına girilmiş ve araştırma değişkenleri arasındaki ilişkiler belirlemek için 
korelasyon ve regresyon analiz yöntemleri kullanılmıştır. 

6. Araştırmanın Modeli ve Hipotezleri 

Örgütsel yapı ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi incelemek üzere tasarlanan 
araştırmanın kavramsal çerçevesi Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1. Araştırmanın Modeli 

Yukarıda açıklanan araştırmanın amacı ve modeli çerçevesinde geliştirilen 
araştırmanın hipotez ve alt hipotezleri şöyledir: 

H1: İşletmenin örgüt yapısı ile örgütsel sinizm arasında istatistiksel olarak anlamlı 
bir ilişki vardır. 

H1a: İşletme organizasyonun karmaşıklık derecesi ile örgütsel sinizmin davranışsal 
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H1b: İşletme organizasyonun merkezileşme derecesi ile örgütsel sinizmin 
davranışsal boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H1c: İşletme organizasyonun biçimselleşme derecesi ile örgütsel sinizmin 
davranışsal boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H1d: İşletme organizasyonun karmaşıklık derecesi ile örgütsel sinizmin bilişsel 
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H1e: İşletme organizasyonun merkezileşme derecesi ile örgütsel sinizmin bilişsel 
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H1f: İşletme organizasyonun biçimselleşme derecesi ile örgütsel sinizmin bilişsel 
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H1g: İşletme organizasyonun karmaşıklık derecesi ile örgütsel sinizmin duyuşsal 
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H1h: İşletme organizasyonun merkezileşme derecesi ile örgütsel sinizmin duyuşsal 
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H1ı: İşletme organizasyonun biçimselleşme derecesi ile örgütsel sinizmin duyuşsal 
boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

7. Araştırmanın Bulguları 

Çalışmanın bu bölümünde araştırmaya katılan katılımcıların demografik özellikleri 
hakkında bilgi verilecektir. Tablo 2’de araştırmaya katılan katılımcıların yaş, 
eğitim, cinsiyet, işletmede çalışma süreleri, iş yaşamında toplam çalışma süreleri 
ve işletmede çalıştıkları pozisyon hakkındaki bilgiler özetlenmiştir. 
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Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri 

Yaş n 
Yüzde 

(%) 
Eğitim n 

Yüzde 

(%) 
Cinsiyet n 

Yüzde 

(%) 

20 yaş ve 

altı 
3 1,8 İlköğretim 11 6,5 Kadın 81 48,2 

21-30 98 58,3 Lise 29 17,3 Erkek 87 51,8 

31-40 55 32,7 Önlisans 24 14,3 Total 168 100,0 
41-50 9 5,4 Lisans 35 20,8    

51 yaş ve 

üstü 
3 1,8 Lisansüstü 69 41,1 

   

Toplam 168 100,0 Toplam 168 100,0    

İşletmede 
Çalışma 
Süresi 

 
n 

 
Yüzde 

(%) 

İş       
Yaşamında 

Çalışma 
Süresi 

 
n 

 
Yüzde 

(%) 

 
Pozisyon 

 
n 

 
Yüzde 

(%) 

1 yıldan 

az 
24 14,3 1 yıldan az 13 7,7 

İşçi - 

Memur 
92 54,8 

1-5 yıl 

arası 
100 59,5 1-5 yıl arası 67 39,9 Şef 13 7,7 

6-10 yıl 
arası 

 
30 

 
17,9 

6-10 yıl 
arası 

 
44 

 
26,2 

Alt 
Kademe 
Yönetici 

 
31 

 
18,5 

11-15 yıl 
arası 

 
7 

 
4,2 

11-15 yıl 
arası 

 
21 

 
12,5 

Orta 

Kademe 

Yönetici 

 
25 

 
14,9 

16 yıl ve 
üstü 

 
7 

 
4,2 

16 yıl ve 
üstü 

 
23 

 
13,7 

Üst 
Düzey 

Yönetici 

 
7 

 
4,2 

Toplam 168 100,0 Toplam 168 100,0 Toplam 168 100,0 

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların %58,3’ü 21-30 yaş arasında ve %32,7’si 
31-40 yaş arasındadır. Bu bağlamda katılımcıların nispeten genç ve orta yaşta 
oldukları örgütsel problemlere karşı duyarlılıklarının yüksek olduğu söylenebilir. 
Bununla birlikte katılımcıların %14,9’u önlisans mezunu iken, %60,7’si lisans ve 
üzeri akademik dereceye sahiptir. Elde edilen bu sonuç, katılımcıların büyük bir 
oranının eğitim seviyesinin yüksek ve örgütsel sorunlara ait konularla ilgili 
kavramsal düşünme becerisine sahip olduklarını göstermektedir. Katılımcıların 
cinsiyet dağılımı incelendiğinde ise, %48,2’sinin kadın, %52,8’inin erkek olduğu 
görülmektedir. Bu durum katılımcılar arasından cinsiyet dağılımının dengeli 
olduğunu göstermektedir. Cevap verilen işletmedeki çalışma süreleri 
incelendiğinde ise, katılımcıların %59,5’i 1-5 yıl arası ve %17,9’u 6-10 yıl arasında 
aynı işletmede çalıştıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç, çalışanları hakkında bilgi 
verdikleri işletmeyi yeteri kadar tanıyabilecek bir çalışma süresine sahip 
olduklarını göstermektedir. Katılımcıların toplam iş yaşamı tecrübeleri 
incelendiğinde ise, %39,9’unun 1-5 yıl arasında ve %26,2’sinin ise 6-10 yıl 
arasında ve %25’ten fazlasının ise 11 yıldan fazla iş yaşamı tecrübesi olduğu 
görülmektedir. Bu durum, katılımcıların farklı örgüt tecrübelerinin de olduğunu ve 
örgütsel sorunları algılayıp, bu sorunları yorumlama noktasında yeterli birikime 
sahip oldukları şeklinde yorumlanabilir. Son olarak katılımcıların işletmede 
pozisyon incelendiğinde ise katılımcıların %54,8’inin işçi memur pozisyonunda 
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çalıştıkları, %7,7’sinin şef olarak ve %18,5’inin alt kademe yönetici olarak 
çalıştıkları görülmektedir. Elde edilen bu sonuç, katılımcıların yarıya yakını 
yönetici pozisyonunda iken yarısının yönetici vasfının olmadığını böylece 
hiyerarşik pozisyon açısından farklı görüşlerin araştırma sonuçlarına yansıdığını 
göstermektedir. 

Lojistik işletmelerin örgüt yapısı ile örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi incelemek 
için ana değişkenlerin alt boyutları arasında yapılan korelasyon analizi ise Tablo 
3’te gösterilmektedir. 

Tablo 3. Örgüt Yapısı İle Sinizm Arasındaki İlişki Üzerine Korelasyon Analizi 

 Karmaşık. Merk. Biçimsel. Davranışsal Bilişsel Duyuşsal 
Karmaşıklık 1      

Merkezileşme ,736** 1     
Biçimselleşme ,601** ,657** 1    

Davranışsal -,007 ,007 ,001 1   
Bilişsel ,434** ,450** ,306** -,269** 1  

Duyuşsal ,181 ,117 ,178 ,050 ,330** 1 
**p<0,01 

Tablo 3 incelendiğinde örgüt yapısının karmaşıklık, merkezileşme ve 
biçimselleşme alt boyutları ile örgütsel sinizmin bilişsel boyutu arasında pozitif ve 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu görülmektedir (p<0,01). Örgütün 
karmaşıklık derecesi ile örgütsel sinizmin bilişsel boyutu arasında %43,4 
düzeyinde pozitif yönlü ve anlamlı, örgütün merkezileşme derecesi ile bilişsel 
boyut arasında %45 düzeyinde pozitif yönlü ve anlamlı ve örgütün biçimselleşme 
derecesi ile bilişsel boyut arasında %30,6 düzeyinde pozitif yönlü ve anlamlı bir 
ilişki vardır. Elde edilen bu sonuçlar araştırmanın H1d, H1e, ve H1f hipotezlerinin 
kabul edilmesine, örgütsel yapı ile örgütsel sinizmin davranışsal ve duyuşsal alt 
boyutlarını arasındaki ilişkileri betimleyen diğer hipotezlerin reddedilmesine yol 
açmıştır. Elde edilen bu bulgular ışığında örgüt yapısının alt boyutlarının örgütsel 
sinizm bilişsel boyutu üzerinde birlikte gösterdikleri etkiyi saptamak amacıyla 
regresyon analizi yapılmıştır. Regresyon analizinin sonuçları Tablo 4’te 
gösterilmektedir. 

Tablo 4. Örgüt Yapısının Örgütsel Sinizmin Bilişsel Boyutu Üzerindeki Etkisini Gösteren 
Regresyon Analizi 

Bağımsız 
Değişkenler 

 
R2 

Düzelt. 
R2 

 
F 

Anlam F. Dur- 
Wat. 

Stand. 
Edilmiş 

Beta 

 
t 

 
p 

Model Özeti ,459 ,192 11,239 ,000 1,448    

Sabit       2,175 ,032 
Karmaşıklık      ,187 1,617 ,108 

Merkezileşme      ,265 2,107 ,037 
Biçimselleşme      ,055 ,500 ,618 

Bağımlı Değişken: Bilişsel Boyut p<0,05 

Tablo 4’te görüldüğü gibi örgütsel yapının örgütsel sinizmin bilişsel boyutu 
üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla oluşturulan model istatistiksel olarak 
anlamlıdır (F<0,01) ve örgüt yapısı bilişsel boyuttaki değişimin %19,2’sini 
açıklamaktadır. (Düzelt. R2=,192). Örgütsel yapının alt boyutlarının bilişsel sinizm 
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boyutu üzerindeki etkileri incelendiğinde örgütün merkezileşme derecesinin 
bilişsel sinizm üzerinde %26,5 düzeyinde pozitif yönde bir etkisi söz konusu iken 
(p<0,05), örgütün karmaşıklık düzeyinin ve biçimselleşme derecesinin bilişsel 
sinizm üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı görülmektedir. (p>0,05). Bundan 
dolayı örgütlerde merkezileşme derecesi arttıkça, örgüt çalışanlarının örgütün 
karar süreçlerine katılamaması ve bu nedenle kendilerini örgüte karşı mesafeli 
hissettikleri söylenebilir. Örgütlerde merkezileşme derecesi arttıkça yani, 
hiyerarşik kademenin tepesinde toplanan karar süreçleri, çalışanların örgütlerine 
karşı hor görme, öfke, kınama, samimiyetsizlik gibi olumsuz duyguları 
barındırmalarına neden olmakta aynı zamanda çalışanları örgütün adalet, 
dürüstlük, samimiyet gibi duyguları da kendi çıkarı doğrultusunda yok edeceğine 
inandırmaktadır. Bu bağlamda yöneticilerin örgüt yapısını kurarken karar 
süreçlerine mümkün olduğunca alt kademe çalışanları da dâhil edecekleri bir yapı 
kurmaları yerinde olacaktır. 

8. Sonuç 

Örgüt yapısı işletme içerisindeki çalışanların sosyal ilişkilerini düzenleyen en 
önemli unsurlardan biridir. Üzerinde düşünülmüş, eldeki fiziki ve beşeri 
sermayeye en uygun şekilde kurulan örgüt yapıları, çalışanların moralini ve 
motivasyonunu arttırdıkları gibi işletmelerin de rekabet güçlerini 
geliştirmelerinde belirleyici olmaktadır. Örgütsel sinizm ise işletmelerin 
üstesinden gelmek zorunda oldukları son zamanlarda akademide ve iş dünyasında 
tartışılan en önemli konulardan biridir. Çalışanları örgüte karşı olumsuz duygu, 
tutum ve davranışlara yönelten örgütsel sinizm kavramının üstesinden gelebilmek 
için yöneticilerin yeni yol ve yöntemler üretmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde 
örgütsel sinizme açık olan örgütler, yüksek iş gücü devir oranları, verimsiz çalışma 
ortamları, düşük motivasyon, işe geç gelmeler, işi sabote etme gibi, örgütün 
amaçlarına ulaşmasını engelleyen birçok olumsuz durumla karşılaşabilirler. Bu 
durum, işletmenin rekabet avantajını yitirmesine ve pazar kaybı, düşük 
performans ve hatta faaliyetlerine son verme gibi istenmeyen sonuçlara neden 
olabilir. 

Bu nedenle örgütsel yapı ve örgütsel sinizm arasında herhangi bir ilişkinin 
varlığını tespit etmek işletme yöneticilerine örgütsel motivasyonu ve verimliliği 
arttırma konusunda ipuçları verebilir. Bu amaçla gerçekleştirilen araştırma, 
İstanbul’da faaliyette bulunan 7 lojistik işletmesinin 168 çalışanına uygulanan 
örgütsel özellikler ölçeği ve örgütsel sinizm ölçeğinden elde edilen verilerin analiz 
edilmesi ile gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular, örgütsel yapı ile örgütsel 
sinizmin alt boyutları olan duyuşsal ve davranışsal sinizm arasında istatistiksel 
olan anlamlı bir ilişki bulunmadığını göstermiştir. Örgütsel sinizmin ileri boyutları 
olan duyuşsal ve davranışsal boyutlar ile örgütsel yapı arasında bir ilişkinin 
çıkmaması, katılımcıların kendilerini bu boyutlarla bağlantılı bir düzeyde sinik 
hissetmedikleri şeklinde yorumlanabilir. 

Ancak bununla birlikte, araştırmada, örgütsel yapı ile örgütsel sinizm bir başka alt 
boyutu olan bilişsel sinizm arasında anlamlı bir ilişki olduğunu dair bulgular elde 
edilmiştir. Öyle ki, değişkenler arasında yapılan korelasyon analizinde örgütün 
karmaşıklık düzeyi ile bilişsel sinizm arasında %43,4 düzeyinde pozitif ve anlamlı 
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bir ilişki bulunmuştur. Bununla birlikte örgütün merkezîleşme derecesi ile bilişsel 
sinizm arasında da %45 düzeyinde pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Son 
olarak ise örgütün biçimselleşme derecesi ile %30,6 düzeyinde pozitif yönde ve 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu bağlamda araştırmanın H1d, H1e, ve H1f 
hipotezleri kabul edilmiş, örgütsel yapı ile duyuşsal ve davranışsal sinzim 
arasındaki ilişkileri betimleyen hipotezler ise reddedilmiştir. 

Ancak örgütün karmaşıklık, merkezileşme ve biçimsellik dereceleri ile bilişsel 
sinizm arasındaki ilişkinin tespit edilmesi, değişimin hangi değişkenden 
kaynaklandığı noktasında bir fikir vermemektedir. Bu bağlamda, araştırma 
modelinde yer alan örgütsel yapının örgütsel sinizmi etkilemesi düşüncesinden 
hareketle yapılan regresyon analizi sonucunda, örgütün karmaşıklık seviyesinin ve 
biçimselleşme derecesinin bilişsel sinizm üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir 
etkiye sahip olmadığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte örgütün merkezileşme 
derecesinin bilişsel sinizm üzerinde %26,5 düzeyinde pozitif ve anlamlı bir etkiye 
sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

Elde edilen bu sonuç göstermiştir ki, örgütlerin merkezileşme derecesi arttıkça, 
çalışanların bilişsel sinizm düzeyi de artmaktadır. Bu durum merkezi örgütlerin 
karar süreçlerini hiyerarşik kademenin tepesinde toplamasından kaynaklı olarak 
çalışanların kendilerini örgütten dışlanmış, yalnız ve değersiz hissetmelerine 
neden olmaktadır. Söz konusu olumsuz duygulara sahip olan çalışanlar ise, örgüte 
karşı yabancılaşmakta, motivasyonları düşmekte ve gerçek performanslarını 
ortaya koyarak örgütün amaçlarına ulaşmasına destek vermekte isteksiz 
davranmaktadır. Bu bağlamda örgütlerinde bilişsel sinizmi azaltmak isteyen 
yöneticiler, örgütlerinin merkezileşme düzeyini azaltmalı, alt kademelere daha 
fazla karar alma sorumluluğu yüklemeli ve alt kademenin duygu ve düşüncelerine 
önem vermelidir. Bu araştırma lojistik işletmelerini temel alarak yapıldığı için elde 
edilen sonuçlar sadece lojistik sektörü için yorumlanabilir. Farklı sektörlerde 
yapılacak olan araştırmalar, farklı örgüt yapılarını ve farklı çalışan profillerini 
temel alacağı için farklı sonuçların elde edilerek gelecek araştırmalara katkı 
sağlanması muhtemeldir. 
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