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ÖZET 
 
Günümüz iş dünyasında önemli bir olgu haline gelen kronizm, tüm sektörleri olduğu gibi otelciliği de derinden etki-
lemektedir. Bu araştırmada, otel işletmelerinde çalışan işgörenlerin kronizm algıları incelenmiştir. Örneklem olarak, 
İstanbul’da faaliyet gösteren bir, iki ve üç yıldızlı otel işletmelerinde çalışan işgörenler seçilmiştir. Veriler, 105 
işgörenden, anket tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Bulgulara göre; katılımcıların yaklaşık yarısı, çalışma koşulları 
(çalışma saatleri,  kullanılan araç – gereçler vb.) açısından bazı işgörenlerin lehine farklılıklar olduğunu düşünmekte-
dir. Bununla birlikte; işgörenlerin, kronizmle ilgili olarak kararsız bir eğilim içinde oldukları tespit edilmiştir. Katılımcı-
ların demografik özellikleri ile kronizm algıları arasında ise istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 
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ABSTRACT 

 

Cronyism, which has become an important phenomenon of today’s business world effects all sector deeply as well as 
hotel industry. This study examined the perceptions of hotel employees toward cronyism. Employees were choosed 
as a sample that are working in the one, two and three star hotels in İstanbul. Data was obtained from 105 
employees by questionnaire technique. According to the findings, about half of the participants think that there are 
several differences in favor of some employees in terms working conditions such as working hours, using equipments 
etc. However, it was determined that the perceptions of employees toward cronyism is unstable. There is no 
statistically significant relationship found between demographic characteristics of the participants and the 
perceptions of employees toward cronyism. 
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