
1. GİRİŞ
Sanal kaytarma genel olarak iş amaçlı kullanım 

için sunulmuş olan bilgisayar ve internet sistemlerinin 
kişisel amaçlar için kullanılması anlamına gelmektedir. 
İş yerinde internet kullanımı, iletişim uygulamalarına 
önemli kolaylıklar getirmektedir. Bu anlamda internet 
bağlantısı çalışanların birbirleri arasındaki iletişimi 
kolaylaştırmakla beraber, iş yükü açısından da gereksiz 
işlemlerin azaltılmasına ya da ortadan kaldırılmasına 
imkân veren bir zemindir. Ancak internet ve 
bilgisayar kullanımı bu olanaklarının dışında artan 
oranda suistimal edilmekte ya da bilinçsiz kullanım 
yüzünden işletmeleri maliyet kayıpları ile yüz yüze 
bırakmaktadır. Amerikan Yönetim Derneği’ nin yaptığı 
bir araştırmada işletme içerisindeki tüm internet 
faaliyetlerinin %50’sinden fazlasının işletme dışı 
amaçlar için kullanıldığı belirlenmiştir (Greengard, 
2000). Mobil aygıtlar (akıllı cep telefonları, tablet 
bilgisayarlar, e-readerler gibi) da bu amaçlarla 
kullanıldığında, süreç daha kontrol edilemez hale 
gelmektedir (Ovarec, 2002: 61).Sanal kaytarmaya 
çalışanları sürükleyen süreçlerin sosyolojik boyutu 
bir yana, sanal kaytarma iş ortamında önemli 
miktarda maliyet kayıplarına neden olan bir olgudur.
Internet üzerinde gerçekleşen  müstehcen  içerikli 

paylaşımların %70’ inin çalışma saatleri içerisinde 
gerçekleşmesi de işletmeleri hukuki yaptırımlar 
altına sokmakla birlikte, verilecek kararların mali 
yükümlülüğü de işletmeye ayrıca bir yük yükleyecektir 
(Staff Report, 2010). Saratoga Enstitüsü’ nün ABD’ de 
yaptığı bir araştırmada da katılımcıların %56’sı yetişkin 
sitelerini ziyaret ettiğini ve internet üzerinden kumar 
oynadığını kabul etmiştir. Kurt (2011) tarafından 
yapılan araştırmada ise, katılımcıların %38,6’ sının 
ders saatleri içerisinde müzik indirdikleri saptanmıştır. 
Kalaycı (2010) tarafından yapılan araştırmada, 
katılımcıların %51,2’sinin ders saatleri içerisinde 
müzik, yazılım, video indirme gibi amaçlarla sanal 
kaytarma yaptıkları belirlenmiştir. Özkalp vd. (2012) 
tarafından yapılan araştırmada ise katılımcıların 
%34,8’ sinin müzik, film veya video indirdiği, %26,6’ 
sının yetişkin sitelerini ziyaret ettiği belirlenmiştir.

Türkiye’ de 2012  yılı internet kullanım verilerine 
göre interneti işyerinde kullanma oranı %33.8, 
kablosuz bağlantılar vasıtasıyla kullanım oranı 
%5.9 olarak belirlenmiştir (TÜİK, 2012). 16-74 
yaş grubundaki bireylerde bilgisayar ve internet 
kullanım oranları sırasıyla %48.7 ve %47.4 düzenli 
internet kullanan bireylerin oranı ise %37.8’ dir. 
Bu oranın önceki yıllara göre genel alt istatistiki 
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ÖZET

Sanal kaytarma faaliyetleri, çalışanlar ve işletmeler üzerinde 
önemli negatif etkilereyol açabilmektedir. Ancak Türk 
literatürü sanal kaytarma faaliyetlerinin bu önemi konusunda 
oldukça sınırlı kalmıştır. Bu kapsamda araştırmada, akademik 
ve akademik olmayan üniversite personeli arasındaki sanal 
kaytarma faaliyetlerinin belirlemesi amaçlanmıştır. 151 anket 
aracılığıyla yapılan araştırmada, sanal kaytarma faaliyetleri 
özellikle demografik değişkenler açısından incelenmiştir. 
Bulgular, sanal kaytarma faaliyetlerinin çalışanların demografik 
değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar gösterdiğini ifade 
etmektedir. Ayrıca, araştırma sonucunda uygulayıcılar ve 
çalışanlar için çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Sanal kaytarma, internet ve teknoloji 
kullanımı.

ABSTRACT

The cyberslacking activities lead to serious negative impacts 
for employees and businesses. However, the Turkish literature 
is quite limited regarding this importance of cyberslacking/
cyberloafing activities. This study aims to explore the extent 
of cyberslacking/cyberloafing among university employees, 
both academic and non-academic. Through the use of 151 
surveys the study particularly investigates cyberslacking/
cyberloafing from a demographic variables perspective. 
The findings suggest that cyberslacking/cyberloafing 
activities show significant variations according to employees’ 
demographic variables. Furthermore, practical implications 
for both employees and practitioners are discussed.

Keywords: Cyberslacking (cyberloafing), internet and 
technology usage.
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verileri incelendiğinde, genel ve iş ortamındaki 
kişisel kullanım oranının arttığı gözlenmektedir. 
Gün geçtikçe kullanımı artan internet, bilgisayar ve 
mobil aygıtların kullanım politikaları belirlenmedikçe 
sanal kaytarma faaliyetleri daha kontrol edilemez 
hale gelmektedir. Çünkü kontrolsüz gücün 
işletme amaçlarına yönlendirilmediği sürece bir 
güç olmasından söz edilmesi zordur. Yol açtığı 
önemli verimlilik kayıpları ve bu alanda yapılan 
araştırmaların sınırlılığı düşünüldüğünde üzerinde 
dikkatle durulması gereken bir konu olarak ortaya 
çıkmaktadır. Bu öneme binaen hazırlanan çalışmada, 
üniversite çalışanlarının önemli ve önemsiz sanal 
kaytarma faaliyetlerini kullanma sıklığı ile demografik 
değişkenler arasındaki farklılıkların belirlenmesi 
ve sanal kaytarma konusunda ileride yapılacak 
araştırmalara bir zemin hazırlaması amaçlanmaktadır. 

2. KURAMSAL ÇERÇEVE
2.1. Sanal Kaytarma

Telekomünikasyon ekipmanları, bilgisayar 
kullanımı ve internetin yaygınlaşması ofislerdeki 
ve işletmelerdeki tüm yaşam alanlarında önemli 
değişimlere sebep olmuştur. Değişim beraberinde 
daha rekabetçi ve hızlı dönüşüm gösteren bir çevre 
yaratarak, işletmenin tüm görüntüsünde bir yenilik 
meydana getirmiştir (Wallace, 2004: 3). Bu kapsamda 
sanal dünya (cyberspace) işletmelere faydalanmak 
için eşsiz ve önemli bir ortam sağlamaktadır. Özellikle 
yeni bilgilerin yaratılması sürecinde örgütün önemli 
bir varlığını oluşturmaktadır. Ancak bu ortam 
iyi yönetilmediği takdirde bir takım sorunlarla 
karşılaşılması da kaçınılmaz olacaktır (Whitty ve Carr, 
2006). Çünkü bilgi ve iletişim teknolojilerinin yanlış 
kullanımları büyüyen bir trendde seyretmekte ve 
bu da işletmeler için önemli bir problem olmaktadır 
(Wheatherbee, 2010). Bu problemlerin başında ise 
gittikçe daha fazla önem kazanan sanal kaytarma 
gelmektedir.

Sanal kaytarma kavramı uluslararası literatürde 
“cyberslacking” (Lavoie ve Pychyl, 2001; Blanchard 
ve Henle, 2008; İnce ve Gül, 2011), “cyberloafing” 
(Lim, 2002)ve “cyberbludging” (Mills vd., 2001)olarak 
kullanılırken, Türkiye’de yapılan çalışmalarda ise 
“sanal kaytarma” ve “siber aylaklık” “siber kaytarma” 
olarak adlandırılmıştır (Kaplan ve Öğüt, 2012: 591; 
Kalaycı, 2010; Köse vd., 2012; Özkalp vd., 2012; 
Kurt, 2011).Sanal kaytarma, iş saatlerinde iş dışı 
internet kullanımı, siber sapkınlık, işte kişisel internet 
kullanımı, internet suistimali, işyerinde eğlence amaçlı 
gezinme ve gereksiz bilgisayar kullanımı olarak da 
ifade edilmektedir (Vitak vd., 2011: 1751).Lim (2002: 
675) sanal kaytarmayı, iş saatleri içerisinde işletme 

amaçları dışında web uygulamalarınınkullanılması 
olarak tanımlamıştır. Kim ve Byrne (2011)ve Restubog 
vd. (2011) ise, bu tanımlamalara sanal kaytarmanın 
kısmen de öz kontrol eksikliği ile ilgili olduğunu 
eklemiştir.

2.2. Sanal Kaytarmanın Yarattığı Fırsatlar ve 
Tehditler

Literatürde sanal kaytarmanın örgüt için zararları 
ve yararları konusunda iki farklı yaklaşım söz 
konusudur. Bazı araştırmacılar, sanal kaytarmanın 
işletmeler için son derece zararlı ve verimlilik 
kayıplarına neden olan bir olgu olduğunu söylerken, 
diğerleri ise sanal kaytarma sayesinde elde edilen 
eşsiz öğrenme fırsatlarına vurgu yapmaktadır.

İnternetin sunmuş olduğu eşsiz öğrenme olanak-
ları, çalışanlara yeni bir bilgi ortamı sağlamakta ve 
böylece çalışanlar iş hayatı içerisinde daha yaratıcı ve 
değişimin hızında ilerleyen bireyler haline gelmekte-
dir (Anandarajan vd., 2004; Block, 2001: 226; Greenfi-
eld ve Davis, 2002: 347; Stanton, 2002: 57; Blanchard 
ve Henle, 2008: 1069; Köse vd., 2012: 291). Çalışanla-
rın interneti kullanmaları, e-posta almaları ve gönder-
meleri iş ortamında yapılan genel iş aktivitelerinden 
birisi olarak değerlendirilebilir (Özkalp vd., 2012: 24). 
Anandarajan vd. (2004: 70-72) çalışanların internet 
üzerinden kişisel gruplara üye olarak, tartışma fo-
rumlarında yer alarak veya örgüt hakkında rekabetçi 
bilgiler edinilmesi amacıyla yaptıkları kaytarma dav-
ranışlarını öğrenmeyi artırıcı sanal kaytarma davranış-
ları olarak ifade etmiştir. Bu öğrenmeyi artırıcı uygula-
malar yaratıcılığı, esnekliği, işbirliğini ve bir öğrenme 
çevresi oluşturarak (Blanchard ve Henle, 2008: 1069), 
genel olarak verimlilik üzerinde dolaylı bir etki yap-
makta, rahatsızlıktan ziyade özgürlüğü destekleyen 
bir kültürün oluşumunu sağlamakta ve aynı zamanda 
çalışanları, üretken zihinsel ve sosyal çabalara teşvik 
etmektedir (Oravec, 2002: 61-62). Fakat bu davranış-
lar mevcut işletme amaçları içerisinde yapılması ge-
reken davranışlar olarak yapılıyorsa, bu durumda bu 
davranışlar daha bilinçli ve iyi eğitimli çalışanlar nez-
dinde gerek niceliksel (performans artışı) gerekse de 
niteliksel olarak artarak verimlilik üzerinde doğrudan 
bir etki oluşturmaktadır (Anandarajan vd., 2004: 70-
72). Stanton (2002) tarafından yapılan araştırmada 
sık internet kullanan çalışanların daha az kullanan 
çalışanlara göre iş tutumları ve örgütsel konular açı-
sından değerlendirilmiştir. İş tutumları açısından sık 
internet ve bilgisayar kullananların iş tatmini, duy-
gusal bağlılık, destekleyici örgüt, çalışma ve gözet-
men memnuniyeti ve promosyon fırsatları açısından 
yüksek puanlar aldığı gözlenmiştir. Örgütsel konular 
açısından ise, sık internet ve bilgisayar kullananla-
rın, otonomi, ilginç/zorlayıcı iş, çalışma arkadaşları 
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ve yönetimin kalitesi, önemli sorumluluklar, organi-
zasyonunu başarılı kabul etme ve iş-yaşam dengesi 
değişkenleri açısından yüksek puanlar aldığı gözlen-
miştir (Stanton, 2002: 57). İnce ve Gül (2011: 520-522) 
tarafından yapılan araştırmada içsel kontrol odağına 
sahip olan çalışanların önemsiz sanal kaytarma dav-
ranışlarının, iş performansını artırdığı ve bu şekilde 
çalışanların işten ayrılma niyetlerinin azaldığı sonucu-
na ulaşılmıştır. Ancak bu faydaların bazıları işin tipine 
ve kişisel web kullanım süresine bağlıdır. Örneğin, 
Mahatanankoon ve Igbaria (2004) tarafından yapılan 
araştırmada, e-ticaret uygulamalarının iş tatmini ve 
performans (verimliliği artırdığı) sonucuna ulaşılmış, 
kişisel iletişim ve bilgi arayışı için kullanımların ise iş 
tatmini ve performans üzerinde bir etkisinin olma-
dığı saptanmıştır. Aslında çalışanların yoğun zihinsel 
çaba gerektiren veya diğer konulardaki işlerinden do-
layı zaman zaman ortaya çıkan stresi azaltmak ve bir 
denge kurmak için internet ve bilgisayar aktivitelerin-
den faydalandıkları da söylenebilir (Ugrin vd., 2007; 
Lavoie ve Pychyl, 2001; Anandarajan vd., 2004: 71; 
Stanton, 2002: 57; Ovarec, 2001: 61; Block, 2001: 226). 
Çünkü bazı çalışanlar internet ve bilgisayarları bir ofis 
oyuncağı gibi görüp, bu oyuncak vasıtasıyla zihinle-
rini rahatlatıyor da olabilirler (Özkalp vd., 2012: 32). 
Bu açılardan bakıldığında sanal kaytarma, çalışanla-
rın özel telefon alma ve mesaj gönderme aktiviteleri 
gibi sıradan bir davranış olarak değerlendirilmektedir 
(Blanchard ve Henle, 2008: 1069).

Sunduğu  bu  olanakların yanında sanal kaytar-
manın madalyonun iki yüzü gibi olduğu söylenebilir. 
Bir yüzü, sunduğu olanaklarla çalışanların iş yaşamına 
katkı yaptığını ifade ederken, diğer karanlık yüzü ise 
işletmelere önemli verimlilik kayıpları olduğunu ifa-
de etmektedir. Bütün sanal kaytarma faaliyetlerinin 
aynı derecede zararlı olmadığı kabul edilse bile (Köse 
vd., 2011: 291), iş saatlerinde işverenin sunmuş oldu-
ğu internet ve bilgisayar olanaklarının iş dışı amaç-
larla kullanılmasının ve iş zamanının işletme amaçları 
dışında harcanmasının, işletme verimliliği üzerinde 
negatif sonuçlar doğurabileceğini söylemek yanlış ol-
mayacaktır. Çünkü bilgiye online erişim ve e-işletme, 
işletmelere önemli kolaylıklar sağlarken zamanla 
internet sessiz bir şekilde çalışanların iş saatleri 
içerisinde kendi mal ve hizmetlerini sattığı, müzik 
indirdiği, kumar oynadığı, gazete ve spor haberlerini 
takip ettiği, online oyunlar oynadığı, birbirlerine 
sürekli e-kartlar gönderdiği ve yetişkin sitelerinde 
(pornografik içerikli) ciddi zamanların harcandığı bir 
yer haline gelmiştir (Greengard, 2000; Whitty ve Carr, 
2006: 237; Wheatherbee, 2010: 36; Ugrin vd., 2007; 
Greenfield ve Davis, 2002: 348).Öte yandan işletme 
içerisinde yapılması gereken işler kişisel amaçlı 

internet kullanımı nedeniyle yapılamadığından, ya-
pılamayan işler iş dışı saatlerde online bağlanma 
yoluyla telafi edilmeye çalışılmaktadır (Richardson 
ve Benbunan-Fich, 2011: 157). Bu durum ise çalışan-
larda önemli verimlilik kayıplarına neden olmaktadır. 
Güvenlik ihlalleri, telif hakkı problemleri, önceki tica-
ret sırlarının açıklanması, hakaret, ırksal taciz, boşa 
harcanan bilgisayar kaynakları, halkla ilişkilerde so-
runlar, boşa harcanan yetenek, hukuki davalar ile kar-
şı karşıya kalma (Flynn, 2001: 5-9; Eivazi, 2011) sanal 
kaytarmanın neden olduğu diğer kayıplar arasında 
gösterilebilir. Bu faaliyetler şirket kaynaklarını kul-
lanmakta, üretkenlik kaybı yaratmakta ve işletmeleri 
yasal yükümlülükler altına sokmaktadır. Özelikle bazı 
işletmeler çalışanların internet tabanlı bu uygulama-
ları yüzünden cinsel istismarla bile suçlanmaktadır 
(Mills vd., 2001).

2.3. Sanal Kaytarma Faaliyetlerinin Hukuki 
Boyutu

Sanal kaytaran çalışanların (cyberslackers ya da 
cyberloafers) izlenmesi amacıyla işletme içerisinde 
çeşitli izleme sistemleri kurulmaya çalışılmıştır. Bu sis-
temler yardımıyla çalışanlar izlenmekte ve kaytarma 
yapan çalışanların tespit edilmesi sonucunda çalışan-
lar uyarı ya da iş akdinin fesih edilmesi sonucu ile kar-
şı karşıya bırakılmıştır. Bu hususta Yargıtay tarafından 
alınan emsal kararlar, özellikle çalışanlar ve işverenler 
açısından önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Yargı-
tay 9. Hukuk dairesi  2007/27583 esas, 2008/5294 ka-
rar ve 17.03.2008 tarihli kararında, «İşverenin açıkça 
veya örtülü izni olmaksızın işyerinde internetin özel 
amaçlı olarak kullanımı yasaktır. Ancak bu yasak is-
tisnaen acil durumlarda ve işine ilişkin sebeplerden 
dolayı meşru bir şekilde delinebilir. İşçinin, işverenin 
açıkça yasaklamasına rağmen interneti özel amaçlı 
kullanmasında önceden ihtara gerek olmaksızın iş 
sözleşmesi feshedilebileceği gibi; işçinin pornog-
rafik resimleri, videoları, işletmenin veri taşıyıcısına 
indirmesi ve yüklemesi halinde ihtara gerek yoktur.” 
şeklinde bir karar alınmıştır (Web 1, 2012). Bu kararda 
internetin her bilgisayarda bir iz bıraktığı ve bu izin 
ise uzman üçüncü kişiler tarafından öğrenilerek işve-
renin kamuoyu nezdindeki şöhretine önemli ölçüde 
zarar verilebileceği göz önünde bulundurulmuştur. 
Ayrıca örtülü izin şartı için ise, altı ay boyunca işve-
ren tarafından özel amaçlı kullanımın fark edilmesine 
rağmen ses çıkarılmaması gerekmektedir. Bu karar 
çalışanların işveren tarafından sunulan internet ve 
bilgisayarı açık veya örtülü izin almaksızın haber si-
telerine girmek, e-posta göndermek-almak, oyun oy-
namak, yetişkin içerikli sitelere girmek gibi amaçlarla 
kullanamayacağını göstermektedir. Bu amaçlarla kul-
lanıldığında ise iş akdinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 
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25 II. maddesi uyarınca fesih sebebi doğmuş olmak-
tadır (Kaya, 2012). Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2009/447 
esas, 2010/37516 karar ve 13.12.2010 tarihli kararın-
da, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25 II-b maddesi uya-
rınca “İşverenin kendisine ait bilgisayar ve e-mail 
adresleri ile bu adreslere gelen e-postaları her zaman 
denetleme yetkisi bulunmaktadır.” şeklinde bir karar 
alarak(Web 1, 2012), iş sözleşmesinin fesih edilmesi 
kararını kabul etmiştir. İlgili karara göre, işyerindeki 
bilgisayar ve internet hizmetinin çalışanlara işlerin 
etkin bir şekilde yerine getirmesi için sunulduğu, bu 
hizmetin bedelinin işveren tarafından karşılandığı 
ve bu nedenle de işverenin iş ile ilgili bu hizmetlerin 
kullanımı aşamasında tüm iş ve işlemlerin kontrol ve 
denetim hakkına sahip olduğu kabul edilmiştir. Bu 
nedenle işveren gerek işletmeye ait e-mail adresin-
den gerekse de özel olarak kullanılan e-mail adresi 
(hotmail, gmail, yahoo gibi) üzerinden yapılacak tüm 
işlemleri takip etme hakkına sahiptir(Kaya, 2012). Yar-
gıtay 9. Hukuk dairesi  2008/36305 esas, 2009/12393 
karar ve 4.05.2009 tarihli kararında, «Davacının iş 
amaçlı bilgisayarı mesai saatleri içerisinde internet 
alış veriş ve oyun sitelerine birden fazla girmek sureti 
ile amacı dışında kullandığı ve bu süre zarfında zama-
nını iş görme edimine harcamadığı anlaşılmaktadır. 
Üstlenilen işin yetiştirilmesi veya işverenin zararının 
oluşmaması, bu olumsuz davranışı ortadan kaldır-
maz. Davacı yan yükümlülüğünü ihlal etmiştir. Bu 
davranışının diğer işçi gibi işyerinde olumsuzluklara 
yol açtığı ve iş ilişkisinin işveren açısından devam et-
tirilmesinin beklenmez bir hal aldığı anlaşılmaktadır, 
işverenin iş sözleşmesini feshetmesi, davacının dav-
ranışlarından kaynaklanan nedene dayanmaktadır.” 
şeklinde bir karar alınmıştır (Web 1, 2012).  Bu karar 
ile çalışanın sadakat yükümlülüğünü ihlal ettiği ve 
işverenin varlıklarına zarar verdiği kabul edilmiştir. 
Ayrıca çalışanın uymakla yükümlü olduğu işyeri etik 
kurallarının 20. maddesindeki “bankaya ait varlıkların 
ve kaynakların verimsiz ve amaç dışı kullanılmayaca-
ğı” kuralının ihlal edildiği ifade edilmiştir. Ayrıca bu 
kuralları yerine getirmeyen çalışanların, işlerini yetiş-
tirmesinin veya işverene zarar vermemesinin de bu 
olumsuz davranışı ortadan kaldıramayacağını hükme 
bağlamıştır (Kaya, 2012; Web 2, 2012). Bu nedenle 
çalışanın yan yükümlülükleri ihlal ettiği gerekçesiyle, 
iş akdinin İş Kanunu’nun 25 II maddesi uyarınca feshi 
kabul edilmiştir. 

Ortaya çıkan bu sonuçlara göre: iş sözleşmesi veya 
yan hükmü niteliğindeki iç yönetmeliklerin diğer bir 
anlatımla işyeri etik kurallarının ihlal edilmesi, fesih 
nedenini doğurmaktadır. Çünkü işverenler böyle bir 
durumda güven duygusunu yitirmekte ve haklı olarak 
fesih hakkını kullanmaktadır. Bu nedenle iş sözleşmesi 

ve diğer ek yükümlülüklerle internet ve bilgisayar 
kullanım politikalarının belirlenmesi, çalışan ve 
işveren açısından daha net ve yoruma açık olmayan 
bir uygulama olacaktır.  Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza 
Kanunu›nun 136. maddesinde, «Kişisel verileri, 
hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya 
ele geçiren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası 
ile cezalandırılır.» hükmü yer almaktadır (TCK, 2004). 
Ceza Kanunu’na göre, işçinin bilgisi dışında elde 
edilen deliller hukuka aykırı olarak değerlendirilmekte 
ve bu yoldan delil elde etme girişiminde bulunanların 
cezalandırılacağı ifade edilmektedir. İşverenlerin 
Ceza Kanunu’na göre sorumlu duruma düşmemeleri 
için internet ve bilgisayar kullanım protokollerini 
belirlemelerinde ve bunları iş sözleşmesi ve diğer yan 
yükümlülükler içerisine aktarmalarında yarar vardır.

2.4. Sanal Kaytarma Tipleri

Lim (2002) sanal kaytarma tiplerini, işyerindeyken 
iş dışı amaçlarla sörf yapma faaliyetleri (sporla ilgili 
haber sitelerine girme, iş dışı doküman indirme gibi) 
ve e-mail faaliyetleri (e-mail kontrol etme, alma ve 
gönderme gibi) olmak üzere ikiye ayırmıştır. Ananda-
rajan vd. (2004) çalışanların dört tür sanal kaytarma 
türü ile karşı karşıya kaldıklarını belirtmiştir. Bunlar; 
eğlence amaçlı (amaçsızca sörf yapma gibi), zarar ve-
rici (müzik indirme gibi), kişisel öğrenme (işletmeye 
faydalı makaleler indirme gibi) ve belirsiz (chat oda-
larında diğer işletmeler hakkında bilgi edinme gibi) 
sanal kaytarmadır. Mastrangelo vd. (2006) ise sanal 
kaytarma tiplerini üretken olmayan/üretkenlik karşıtı 
(online bankacılık işlemleri yapma gibi) ve zarar verici/
yıkıcı sanal kaytarma (yasadışı uygulamalarla meşgul 
olma gibi) olarak ikiye ayırmıştır. Blanchard ve Hen-
le (2008) ise, sanal kaytarma faaliyetlerini önemsiz (iş 
dışı e-mail alma, haber sitelerini ziyaret etme gibi) ve 
önemli (yetişkin içerikli sitelere girme, kumar oyna-
ma sitelerini ziyaret etme gibi) sanal kaytarma olarak 
ikiye ayırmıştır. Önemsiz sanal kaytarma faaliyetinde 
bulunan çalışanlar bu kaytarmayı olağan bir durum 
olarak karşılamakta ve bu kaytarmanın işletme 
kaynaklarına zarar vermediğini düşünmektedirler. 
Önemli sanal kaytarma faaliyetinde ise çalışanlar 
kullandıkları sitelerin kendileri için ne kadar tehlikeli 
olduklarını ve bunun getireceği kanuni yükümlülük-
leri de bilmektedirler. Ancak buna rağmen kendilerini 
kaytarma eylemlerinden alamamaktadırlar. Bu sınıf-
landırma esasında Lim’in (2002)  yaptığı araştırmayı 
daha da detaylandırmaktadır.
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3.ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
3.1. Araştırmanın Amacı

Internet gibi modern teknolojiler, çeşitli faydaların 
elde edilmesini sağladığı gibi bazı olumsuzlukları da 
beraberinde getirmektedir. Bu öneme binaen yapılan 
araştırmada, üniversite çalışanlarınınsanal kaytarma 
faaliyetlerinin sıklığının demografik değişkenler 
açısından farklılık gösterip göstermediğinin 
belirlenmesi ve bu kaytarma faaliyetleriarasındaki 
ilişkilerin incelenmesi amaçlanmaktadır.

3.2. Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma fa-
aliyetlerini kullanma sıklığının belirlenmesi amacıyla 
anket yöntemi kullanılmıştır. Araştırma anketi, sanal 
kaytarma faaliyetlerini ifade eden 19 soru ve demog-
rafik bilgileri içeren 7 sorudan oluşmaktadır. Sanal 
kaytarma faaliyetlerine ilişkin 19 soruya ait verilerin 
faktör analizine uygun olup olmadığı kontrol etmek 
için, öncelikle faktör analizi yapılmıştır. Ancak yapılan 
faktör analizi sonucunda, faktör yük değerleri düşük 
olan (<0,50) 4 soru analizden çıkarılmıştır. Ayrıca fak-
tör yapısını bozan 1 soru kapsam dışı bırakılmıştır. 
Faktör analizi sonucunda beşli likert (1=hiçbir zaman, 
5=her zaman)  tipi 14 soruya ait KMO örneklem uy-
gunluğu test sonucu 0,885 olarak bulunmuş, Barlett 
test sonucu da anlamlı çıkmıştır (p<0,05). KMO de-
ğerinin 0,80’den büyük olması, verilerin faktör analizi 
için yüksek/iyi derecede uygun olduğunu göstermek-
tedir (Altunışık vd., 2010: 266; Çokluk vd., 2012: 207). 
Faktör analizi sonucunda açıklanan toplam varyans 
(özdeğerleri 1 veya daha fazla olan faktörlerin alınma-
sı kriterine göre) 54.06% olarak bulunmuştur. Açıkla-
nan toplam varyansın 28,60%’lık kısmını önemli sanal 
kaytarma faktörü, 25,46%’lık kısmını ise önemsiz sa-

nal kaytarma faktörü oluşturmaktadır. Açıklanan top-
lam varyans için bulunan oran, bir modelin makul ola-
rak kabul edilebilmesi için yeterli bir orandır (Habing, 
2005: 4; Altunışık vd., 2010: 273). Ayrıca ilgili sorula-
ra yönelik güvenilirlik analizi yapılmış ve Cronbach’s 
Alpha değeri 0,888 olarak tespit edilmiştir. Cronbach’s 
Alpha değeri, önemli sanal kaytarma faaliyetleri için 
0,850 ve önemsiz sanal kaytarma faaliyetleri için ise 
0,853’tür. Bu değer anket uygulaması sonucu elde 
edilen verilerin yüksek derecede güvenilir olduğunu 
göstermektedir. 

Anket formunda yer alan 1,3,7,10,11 numaralı so-
rularda, Blanchard ve Henle’nin (2008) “Correlates of 
Different Forms of Cyberloafing: The Role of Norms 
and External Locus of Control” adlı çalışmasından 
faydalanılmıştır. 12, 13, 14 numaralı sorularda, Lim’in 
(2002) “The IT Way of Loafing on the Job: Cyberloa-
fing, Neutralizing and Organizational Justice” adlı ça-
lışmasından faydalanılmıştır. 4, 5, 6, 8, 9 numaralı so-
rularda, Özkalp vd. (2012) tarafından yapılan “Sapkın 
Örgütsel Davranışlar ve Çalışma Yaşamında Yeni Bir 
Olgu: Sanal Kaytarma (Cyberloafing) ve İş İlişkilerine 
Etkileri” adlı çalışmadan faydalanılmıştır. 2 numaralı 
soru ise araştırmacılar tarafından veri toplama aracı-
na dâhil edilmiştir. 1-8 numaralı sorular önemli sanal 
kaytarma faaliyetlerini ifade ederken, 9-14 numaralı 
sorular ise önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerini ifade 
etmektedir. Tablo 1’deki verilerden faydalanıldığında, 
çalışanların “önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerine (
X = 3.17)” orta derecede, “önemli sanal kaytarma faa-

liyetlerine ( X = 2.12)” ise düşük derecede katıldıkları 
gözlenmektedir. İlgili sorulara ve faktörlere ait detaylı 
tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur.
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3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklem Seçimi
Araştırmanın evrenini Balıkesir Üniversitesi’nin 

1451 akademik ve idari personeli oluşturmaktadır 
(MYPP, 2012: 31-33). Bu çerçevede p ve q değerleri 
0.5 ve 0.5, hoşgörü miktarı E=0.05 ve %95 güven 
aralığında 1.451 kişiyi 304 kişinin temsil etme 
yeteneğine sahip olduğu hesaplanmıştır (Altunışık 
vd., 2010: 135). Anket, basit rastgele örnekleme 
yöntemi ile araştırmacılar tarafından bizzat ulaşılarak 
uygulanmıştır. Gerçekleştirilen anket uygulaması 
sonucunda geri dönen anket sayısı 151’dir. Geri dönüş 
oranı yaklaşık olarak %50’dir. Bu sonuç, örneklemin 
evrenin yaklaşık olarak yarısını temsil edebildiğini 
göstermektedir. 

3.4. Araştırma Hipotezleri
Genel tarama metodu ile hazırlanan bu çalışmada 

belirlenen başlıca hipotezler şunlardır:
H1: Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma 

faaliyetlerinde bulunma sıklığı demografik değişken-
lere (cinsiyet, medeni durum, statü, yaş, eğitim duru-
mu,  aylık gelir ve iş dışı internet ve bilgisayar kullanım 
süresi) göre farklılık göstermektedir.

Morahan-Martin (1998) tarafından yapılan araştır-
mada erkeklerin büyük oranda internet kullanıcısı ol-
duğu ve bu durumun da esasında bilgisayar kültürü-
nün maskülinasyonundan (erkek bilim adamları, ma-
tematikçiler ve hackerler tarafından geliştirilmesi) kay-
naklandığı tespit edilmiştir. Ancak bu durum neticede 
patolojik internet kullanımını tetikleyen bir değişken 
olarak cinsiyet faktörünü ortaya çıkarmıştır. Garrett 
ve Dangizer (2008) ve Vitak vd. (2011) tarafından ya-
pılan araştırmada da erkek çalışanların daha sık sanal 
kaytarma yaptığı saptanmıştır. Matanda vd. (2004) ta-
rafından yapılan araştırmada erkeklerin eğlence için 
interneti kullandıkları ve erkeklerin kadınlardan daha 
fazla ticari amaçlar için interneti kullandıkları sonucu-
na ulaşılmıştır. Özkalp vd. (2012) tarafından yapılan 
araştırmada ise, kadınların erkeklerden daha fazla 
yazılı görüşme (chat) yaptıkları sonucuna ulaşılmıştır. 
Bu bağlamda cinsiyet değişkeni açısından aşağıdaki 
hipotez ileri sürülmüştür:

H1a: Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerinde bulunma sıklığı cinsiyet değişkenine 
göre farklılık göstermektedir.

Çalışanların bekâr veya evli olmaları internet ve 
bilgisayar kullanma alışkanlıklarında da değişiklik 
yaratmaktadır. Evli olan bireylerin kendilerine 
yüklemiş oldukları sorumluluklar yaşamsal anlamda 
da farklı beklentiler oluşturmalarına neden 
olmaktadır. Bekâr çalışanların yaşamsal anlamda 
daha farklı ve daha geniş zamana sahip olmaları 
ihtiyaçlarını da çeşitlendirmektedir (Özkalp vd., 

2012: 27). Internet ve bilgisayar teknolojisinin de 
bu ihtiyaçları sağlayabilecek etkili bir araç olması, 
medeni durum açısından bekâr ve evliler arasında 
anlamlı farklılıklar yaratabilmektedir. Bu bağlamda 
medeni durum değişkeni açısından aşağıdaki hipotez 
ileri sürülmüştür:

H1b: Çalışanların önemli ve önemsiz sanal 
kaytarma faaliyetlerinde bulunma sıklığı medeni 
durum değişkenine göre farklılık göstermektedir.

Ugrin vd. (2007) ve Garrett ve Dangizer (2008) ta-
rafından yapılan araştırmalarda da mesleki statü sa-
nal kaytarmanın anlamlı değişkeni olarak belirlenmiş-
tir. Araştırma sonucunda sanal kaytarma düşük statü-
deki personel ile ilgili çıkmazken; daha çok yönetim, 
Ar-Ge, personel gibi bölümlerdeki yüksek statüde 
çalışanlarla ilişkili olarak çıkmıştır.Köse vd. (2012) ta-
rafından yapılan araştırmada da akademik personelin 
(araştırma görevlisi) çeşitli amaçlarla sanal kaytarma 
yaptıkları belirlenmiştir. Özkalp vd. (2012) tarafından 
yapılan araştırmada, akademik personelin genel 
amaçlı dolaşma hariç, diğer kaytarma davranışlarını 
daha fazla yaptıkları belirlenmiştir. Bu bağlamda statü 
değişkeni açısından aşağıdaki hipotez ileri sürülmüş-
tür:

H1c: Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerinde bulunma sıklığı statü değişkenine göre 
farklılık göstermektedir.

Mastrangelo vd. (2006) tarafından yapılan 
araştırmada daha genç çalışanların yıkıcı/önemli 
sanal kaytarma eğilimlerinin daha fazla olduğu 
saptanmıştır. Phillips ve Reddie (2007) tarafından 
yapılan araştırmada genç çalışanların iş yerinde daha 
fazla iş dışı e-mail kullanımı oranına sahip olduğu 
gözlenmiştir. Vitak vd. (2011), Ugrin vd. (2007) ve 
Köse vd. (2012) tarafından yapılan araştırmalarda 
genç çalışanlar ile sanal kaytarma sıklığı ve çeşitliliği 
arasında pozitif anlamlı bir farklılık saptanmıştır. Atkin 
vd. (1998: 484) tarafından yapılan araştırmada yaşın 
küçülmesi ile internet teknolojisine uyum arasında 
ilişki bulunmuştur. Kraut vd. (1998) tarafından yapılan 
araştırmada yaşın büyümesi ile internet kullanımı 
arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Matanda vd. 
(2004) tarafından yapılan araştırmada genç olanların 
eğlence için interneti kullandıkları sonucuna 
ulaşılmıştır. Bu bağlamda yaş değişkeni açısından 
aşağıdaki hipotez ileri sürülmüştür:

H1d:  Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerinde bulunma sıklığı yaş değişkenine göre 
farklılık göstermektedir.

Eğitim düzeyi yüksek çalışanların iş yerinde daha 
fazla iş dışı e-mail kullanımı oranına sahip olduğu göz-
lenmiştir (Phillips ve Reddie, 2007).Matanda vd. (2004) 
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tarafından yapılan araştırmada eğitim düzeyi yüksek 
kişilerin iletişim için internet kullanım oranlarının 
daha fazla olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Özkalp vd. 
(2012) tarafından yapılan araştırmada, çeşitli önemsiz 
ve önemli sanal kaytarma davranışlarının eğitim 
düzeyi yüksek kişilerce daha fazla yapıldığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Atkin vd. (1998: 484) tarafından yapılan 
araştırmada eğitim seviyesinin yüksek olması ile in-
ternet uyumu arasında ilişki bulunmuştur. Garrett ve 
Dangizer (2008) tarafından yapılan araştırma sonu-
cunda sanal kaytarma, Ar-Ge, personel gibi bölümler-
deki eğitim düzeyi yüksek çalışanlarda daha yüksek 
görülmüştür. Bu bağlamda eğitim durumu değişkeni 
açısından aşağıdaki hipotez ileri sürülmüştür:

H1e: Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerinde bulunma sıklığı eğitim durumu 
değişkenine göre farklılık göstermektedir. 

Garrett ve Dangizer (2008) tarafından yapılan 
araştırmada gelirsanal kaytarmanın anlamlı değişkeni 
olarak belirlenmiştir. Çalışanların gelir kaynaklarının 
artması, tüketim ve yaşam alışkanlıklarının 
değişmesine katkı sağlamaktadır. Bilgisayar ve 
iletişim teknolojilerinin gelişmesi de bu değişime hiz-
met eden önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. 
Bu bağlamda aylık gelir değişkeni açısından aşağıdaki 
hipotez ileri sürülmüştür:

H1f: Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerinde bulunma sıklığı aylık gelir değişkenine 
göre farklılık göstermektedir.

İş içerisinde sürekli bilgisayar kullanan çalışanlar-
daha sık sanal kaytarma faaliyetlerinde bulunmakta-
dırlar (Vitak vd., 2011). Mastrangelo vd. (2006) tarafın-
dan yapılan araştırmada da daha uzun süre internet 
erişimi olan çalışanların yıkıcı/önemli sanal kaytarma 
faaliyetlerinde bulunma sıklığının daha fazla olduğu 
saptanmıştır. Çalışanların işlerinin bir parçası olarak 
sürekli bilgisayar kullanmaları ve uzun süreli internet 
olanaklarına sahip olması, çalışanların iş saatlerinde 
sanal kaytarma yapabilmelerini etkilediği gibi sanal 
kaytarma faaliyetlerinde bulunma süresini de etki-
leyebilmektedir. Ayrıca bu süredeki değişim, sanal 
kaytarma faaliyetlerinin türlerinde de bir değişim ya-

ratabilmektedir. Bu bağlamda günlük iş saatlerinde iş 
dışı internet ve bilgisayar kullanma süresi değişkeni 
açısından aşağıdaki hipotez ileri sürülmüştür:

H1g: Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytar-
ma faaliyetlerinde bulunmaları, iş saatlerinde iş dışı 
internet ve bilgisayar kullanma süresindeki (süre/
günlük) değişime göre farklılık göstermektedir.

Mastrangelo vd. (2006) tarafından yapılan araş-
tırmada yıkıcı/önemli sanal kaytarma faaliyetlerinde 
bulunanların üretkenlik karşıtı/önemsiz sanal kay-
tarma faaliyetlerinde de bulundukları saptanmıştır. 
Çalışanların önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerine 
göz yumulması veya gerekli tedbirlerin alınmaması, 
önemli sanal kaytarma faaliyetlerinde de bulunulması 
için çalışanlara güç vermektedir. Bu bağlamda önemli 
ve önemsiz sanal kaytarma faaliyetleri arasındaki ilişki 
açısından aşağıdaki hipotez ileri sürülmüştür:

H2: Önemsiz sanal kaytarma faaliyetleri ile önemli 
sanal kaytarma faaliyetleriarasında pozitif bir ilişki 
vardır.

3.5. Araştırmanın Yöntemi

Verilerin normal dağılması nedeniyle parametrik 
testlerden faydalanılmıştır. Önemli ve önemsiz sanal 
kaytarma faaliyetleri ile çalışanların cinsiyet, medeni 
durum ve statü değişkenleri arasındaki görüş farklılık-
larını tespit etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi 
kullanılmıştır. Önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerinin yaş, eğitim durumu, aylık gelir ve iş 
saatlerinde iş dışı internet ve bilgisayar kullanım sü-
resi değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermedi-
ğini analiz etmek için tek yönlü varyans analizinden 
(one-way ANOVA) yararlanılmıştır. Önemli ve önemsiz 
sanal kaytarma faaliyetleri arasındaki ilişkileri ve bu 
ilişkilerin yönünü tespit etmek amacıyla Pearson ko-
relasyon analizi yapılmıştır. 
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4. BULGULAR

4.1. Demografik Veriler

Demografik değişkenlerin frekans ve yüzdelerine ait veriler Tablo 2’ de sunulmuştur.

Tablo 2:Demografik Değişkenler Tablosu

Değişkenler Alt Değişkenler Frekans % Değişkenler Alt Değişkenler Frekans %

Cinsiyet
Erkek 89 58,9

Medeni Durum
Bekâr 40 26,5

Kadın 62 41,1 Evli 111 73,5

Eğitim 
Durumu

Yüksekokul ve 
altı 23 15,2

Aylık Gelir

1500 TL den az 19 12,6

Lisans 37 24,5 1501-2500 75 49,7

Yüksek Lisans 30 19,9 2501-3500 45 29,8

Doktora 61 40,4 3501 ve üstü 12 7,9

İş dışı 
Günlük 

Ortalama 
Internet ve 
Bilgisayar 
Kullanımı

30 dakikadan az 54 35,8

Yaş

25 yaş ve altı 14 9,3

30-60 dk. arası 45 29,8 26-35 yaş 50 33,1

1-3 saat arası 35 23,2 36-45 yaş 66 43,7

3 ve daha fazla 
saat 12 7,9 46 ve üstü yaş 21 13,9

İnternet 
kullanmayan 5 3,3

Statü
Akademik personel 110 72,8

İdari personel 41 27,2

TOPLAM 151 100 TOPLAM 151 100

4.2. Hipotezlerin Testi

H1a hipotezini test etmek amacıyla bağımsız ör-
neklem t-testinden faydalanılmıştır. Analiz sonucun-
da, çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerine ilişkin ifadelere katılma derecesi cinsiyet 
değişkenine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklı-
lık saptanmamıştır (p>0,05). Anlamlı çıkmayan analiz 
sonucu yer kısıtı nedeniyle tablo halinde gösterilme-
miştir. H1ahipotezi %95 güven aralığında önemli ve 
önemsiz sanal kaytarma (p>0,05) boyutları açısından 
desteklenmemiştir.

H1b 
hipotezini test etmek amacıyla bağımsız ör-

neklem t-testinden faydalanılmıştır. Analiz verileri 

Tablo 3’de gösterilmektedir. Analiz sonucunda, me-
deni durum ile önemli sanal kaytarma faaliyetleri ara-
sında istatistiksel açıdan anlamlı derecede bir farklılık 
saptanmıştır. Çalışanların önemli sanal kaytarma faa-
liyetleri ile ilgili sorulara verdikleri yanıtların aritmetik 
ortalamaları incelendiğinde, genel olarak bekâr olan-
ların evli olanlara göre daha yüksek derecede önemli 
sanal kaytarma faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde 
yorumlanabilir. H1b hipotezi %95 güven aralığında 
önemli sanal kaytarma boyutu (p=0,001) açısından 
desteklenirken, önemsiz sanal kaytarma (p=0,796) 
boyutu açısından desteklenmemiştir.

Tablo 3:Medeni Duruma İlişkin Bağımsız Örneklem t-Testi Tablosu

Sanal Kaytarma Boyutları Kurum Kişi Ortalama Std. 
Sapma Ser. Der. P değeri 

(Sig.)

Önemsiz Sanal Kaytarma
Bekâr 40 3,20 0,90 149 0,796

Evli 111 3,16 0,96

Önemli Sanal Kaytarma
Bekâr 40 2,54 0,93 149 0,001*

Evli 111 1,97 0,65

( Not:* p<0,05)

H
1c

hipotezini test etmek amacıyla bağımsız ör-
neklem t-testinden faydalanılmıştır. Analiz verileri 
Tablo 4’de gösterilmektedir.Analiz sonucunda, statü 

ile önemli ve önemsiz sanal kaytarma faaliyetleri ara-
sında istatistiksel açıdan anlamlı derecede bir farklılık 
saptanmıştır. Çalışanların önemli ve önemsiz sanal 
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kaytarma faaliyetleri ile ilgili sorulara verdikleri yanıt-
ların aritmetik ortalamaları incelendiğinde, genel ola-
rak akademik personelin idari personele göre daha 
yüksek derecede önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde yorumlanabilir. 

H1c hipotezi %95 güven aralığında önemli sanal kay-
tarma boyutu (p=0,008) ve önemsiz sanal kaytarma 
(p=0,000) boyutu açısından desteklenmiştir.

Tablo 4: Statü Değişkenine İlişkin Bağımsız Örneklem t-Testi Tablosu

Sanal Kaytarma 
Boyutları Statü Kişi Ortalama Std. 

Sapma Ser. Der. P değeri 
(Sig.)

Önemsiz Sanal 
Kaytarma

Akademik personel 110 3,37 0,90 149 0,000*

İdari personel 41 2,65 0,96

Önemli Sanal 
Kaytarma

Akademik personel 110 2,22 0,93 149 0,008*

İdari personel 41 1,85 0,65

( Not:* p<0,05)

H1d hipotezini test etmek amacıyla tek yönlü var-
yans analizinden faydalanılmıştır. Analiz verileri Tab-
lo 5’de gösterilmektedir. Analiz sonucunda, yaş ile 
önemli ve önemsiz sanal kaytarma faaliyetleri arasın-
da istatistiksel açıdan anlamlı derecede bir farklılık 
saptanmıştır. Çalışanların önemli ve önemsiz sanal 
kaytarma faaliyetleri ile ilgili sorulara verdikleri ya-

nıtların aritmetik ortalamaları incelendiğinde genel 
olarak genç çalışanların daha fazla önemli ve önemsiz 
sanal kaytarma faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde 
yorumlanabilir. H1d hipotezi %95 güven aralığında 
önemli sanal kaytarma boyutu (p=0,000) ve önemsiz 
sanal kaytarma (p=0,024) boyutu açısından destek-
lenmiştir.

Tablo 5:Yaş Değişkenine İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu

Sanal Kaytarma Boyutları Kareler 
Toplamı

Serbestlik 
Derecesi

Kareler 
Ort. F P değeri 

(Sig.)

Önemsiz Sanal 
Kaytarma

Gruplararası 8,217 3 2,739 3,231 0,024*

Gruplariçi 124,614 147 0,848

Toplam 132,830 150

Önemli Sanal 
Kaytarma

Gruplararası 20,525 3 6,842 14,572 0,000*

Gruplariçi 69,017 147 0,470

Toplam 89,542 150

( Not: *p<0,05) 

H1e hipotezini test etmek amacıyla tek yönlü var-
yans analizinden faydalanılmıştır. Analiz verileri Tablo 
6’da gösterilmektedir. Analiz sonucunda, eğitim du-
rumu ile önemli ve önemsiz sanal kaytarma faaliyet-
leri arasında istatistiksel açıdan anlamlı derecede bir 
farklılık saptanmıştır. Çalışanların önemsiz sanal kay-
tarma faaliyetleri ile ilgili sorulara verdikleri yanıtların 
aritmetik ortalamaları incelendiğinde, genel olarak 
eğitim düzeyi yüksek çalışanların daha fazla önemsiz 
sanal kaytarma faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde 
yorumlanabilir. Çalışanların önemli sanal kaytarma fa-

aliyetleri ile ilgili sorulara verdikleri yanıtların aritme-
tik ortalamaları incelendiğinde ise, genel olarak lisans 
mezunlarının (önemli birbölümü öğretim görevlileri, 
araştırma görevlileri ve uzmanlardan oluşmakta) di-
ğer eğitim düzeylerine göre daha fazla önemli sanal 
kaytarma faaliyetlerinde bulunduğu şeklinde yorum-
lanabilir. H1e hipotezi %95 güven aralığında önemli sa-
nal kaytarma boyutu (p=0,000) ve önemsiz sanal kay-
tarma (p=0,000) boyutu açısından desteklenmiştir.
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Tablo 6: Eğitim Durumuna İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu

Sanal Kaytarma Boyutları Kareler 
Toplamı

Serbestlik 
Derecesi

Kareler 
Ort. F P değeri 

(Sig.)

Önemsiz 
Sanal 
Kaytarma

Gruplararası 29,672 3 9,891 14,094 0,000*

Gruplariçi 103,158 147 0,702

Toplam 132,830 150

Önemli Sanal 
Kaytarma

Gruplararası 12,666 3 4,222 8,073 0,000*

Gruplariçi 76,876 147 0,523

Toplam 89,542 150

( Not: *p<0,05 )

H
1f

hipotezini test etmek amacıyla tek yönlü 
varyans analizinden faydalanılmıştır. Analiz verileri 
Tablo 7’de gösterilmektedir. Analiz sonucunda, aylık 
gelir durumu ile önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
derecede bir farklılık saptanmıştır. Çalışanların önemli 
sanal kaytarma faaliyetleri ile ilgili sorulara verdikleri 
yanıtların aritmetik ortalamaları incelendiğinde, 
genel olarak gelir düzeyi düşük olanların daha fazla 
önemli sanal kaytarma faaliyetlerinde bulunduğu 

şeklinde yorumlanabilir. Çalışanların önemsiz sanal 
kaytarma faaliyetleri ile ilgili sorulara verdikleri 
yanıtların aritmetik ortalamaları incelendiğinde ise, 
genel olarak gelir düzeyi yüksek olanların daha fazla 
önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerinde bulunduğu 
şeklinde yorumlanabilir. H

1f
 hipotezi %95 güven 

aralığında önemli sanal kaytarma boyutu (p=0,012) ve 
önemsiz sanal kaytarma (p=0,004) boyutu açısından 
desteklenmiştir.

Tablo 7: Aylık Gelir Durumuna İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu

Sanal Kaytarma Boyutları Kareler 
Toplamı

Serbestlik 
Derecesi

Kareler 
Ort. F P değeri 

(Sig.)

Önemsiz 
Sanal 
Kaytarma

Gruplararası 11,543 3 3,848 4,663 0,004*

Gruplariçi 121,287 147 0,825

Toplam 132,830 150

Önemli Sanal 
Kaytarma

Gruplararası 6,395 3 2,132 3,768 0,012*

Gruplariçi 83,147 147 0,566

Toplam 89,542 150

(Not:*p<0,05)

Tablo 8: İş Dışı Günlük Internet ve Bilgisayar Kullanımına İlişkin Tek Yönlü Varyans Analizi Tablosu

Sanal Kaytarma Boyutları Kareler 
Toplamı

Serbestlik 
Derecesi

Kareler 
Ort. F P değeri 

(Sig.)

Önemsiz 
Sanal 
Kaytarma

Gruplararası 20,446 4 5,111 6,640 0,000*

Gruplariçi 112,385 146 0,770

Toplam 132,830 150

Önemli Sanal 
Kaytarma

Gruplararası 10,164 4 2,541 4,674 0,001*

Gruplariçi 79,378 146 0,544

Toplam 89,542 150

( Not: *p<0,05 )
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H1g hipotezini test etmek amacıyla tek yönlü varyans 
analizinden faydalanılmıştır. Analiz verileri Tablo 8’de 
gösterilmektedir. Analiz sonucunda, iş saatlerinde iş 
dışı günlük internet ve bilgisayar kullanma durumu 
ile önemli ve önemsiz sanal kaytarma faaliyetleri 
arasında istatistiksel açıdan anlamlı derecede bir 
farklılık saptanmıştır. Çalışanların önemli ve önemsiz 
sanal kaytarma faaliyetleri ile ilgili sorulara verdikleri 
yanıtların aritmetik ortalamaları incelendiğinde, 
genel olarak iş saatlerinde iş dışı günlük internet ve 
bilgisayar kullanma süresi yüksek olanların daha fazla 
önemli ve önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerinde 
bulunduğu şeklinde yorumlanabilir. H1g hipotezi 
%95 güven aralığında önemli sanal kaytarma boyutu 
(p=0,001) ve önemsiz sanal kaytarma (p=0,000) 
boyutu açısından desteklenmiştir.

H
2
hipotezini test etmek amacıyla Pearson Kore-

lasyon analizinden faydalanılmıştır. Analiz verileri 
Tablo 9’da gösterilmektedir.Tablo 9’da önemli sanal 
kaytarma faaliyetleri ile önemsiz sanal kaytarma faa-
liyetleri arasında orta (r=0,546) derecede pozitif yönlü 
ve anlamlı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Anlamlı 
boyutlara ait tanımlayıcı istatistiklerin soru bazında 
ve boyut bazında gösterildiği Tablo 1’deki verilerden 
faydalanıldığında, “önemsiz sanal kaytarma faaliyetle-
rine ( X = 3.17)” orta derecede, “önemli sanal kaytar-
ma faaliyetlerine ( X = 2.12)” ise düşük derecede ka-
tıldıkları gözlenmektedir. Kaplan ve Öğüt (2012: 594) 
tarafından yapılan araştırma da, çalışanları “önemsiz 
sanal kaytarma faaliyetlerine ( X =3.38)” orta derece-
de, “önemli sanal kaytarma faaliyetlerine ( X =2.10)” 
ise düşük derecede katıldıkları gözlenmektedir. 
Çalışanların orta derecede katıldıkları “önemsiz sanal 
kaytarma faaliyetlerinin” soru bazındaki ortalamaları 
incelendiğinde, iş dışı haberleşme için e-posta alma, 
gönderme veya kontrol etme, internet üzerinden ha-
ber sitelerini ziyaret etme (gazete, online haber TV’leri 
ve diğer haber siteleri) ve internet üzerinden banka-
cılık işletmeleri yapmanın (EFT, havale işlemleri gibi) 
yüksek olduğu gözlenmektedir. Çalışanların düşük 
derecede kaldıkları “önemli sanal kaytarma faaliyetle-
rinin” soru bazındaki aritmetik ortalamaları incelendi-
ğinde ise, sosyal içerikli ağlara katılmanın (Facebook, 
Twitter vb.) ve internet üzerinden eğlence amaçlı vi-
deo seyretmenin (YouTube veya zapkolik gibi) diğer 
önemli sanal kaytarma faaliyetlerine göre daha fazla 
olduğu gözlenmektedir. 

Tablo 9: Sanal Kaytarma Tipleri Arasındaki Korelasyonlar

Sanal Kaytarma Boyutları 1 2

Önemsiz Sanal Kaytarma 1 0,546**

Önemli Sanal Kaytarma 0,546** 1

( Not: **p<0.01 (Çift Yönlü) )

H
2
 hipotezi %95 güven aralığında önemsiz sanal 

kaytarma faaliyetleri ile önemli sanal kaytarma 
faaliyetleri arasındaki ilişki (r=0,546) açısından 
desteklenmiştir.

5. TARTIŞMA VE SONUÇ
5.1. Tartışma

Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerini kullanma sıklığı cinsiyet değişkeni açı-
sından anlamlı bir farklılık göstermemiştir. Üniversite 
çalışanları açısından bu hipotez beklenildiği şekilde 
sonuçlanmamıştır. Üniversitelerin diğer işletme ve 
kurumlara göre daha özerk bir yapıda olması erkek 
ve kadın çalışanlar arasında üniversitenin daha de-
mokratik bir ortam olarak algılanmasına neden ola-
bilmektedir. Böylece maskülen bir örgüt yapısı yerine 
daha demokratik bir örgüt yapısı çalışanlar arasında 
anlamlı bir farklılık yaratmamış olabilir. Stanton(2002) 
ve Ugrin vd. (2007: 86) tarafından yapılan araştırma-
larda cinsiyet açısından anlamlı bir farklılık görülme-
miştir. Restubog vd. (2011) tarafından yapılan araş-
tırmada da cinsiyetin sanal kaytarmayı etkilemediği 
sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçların araştırmadaki 
sonuç ile paralel çıkması üniversite personeli için de 
bu sonucun genelleştirilebilme sonucunu doğurabi-
lir. Çünkü mühendis, yönetici ve üniversite çalışanla-
rını içeren bu örneklemlerin daha özerk yapıda bilgi 
çalışanları olduğu düşünülürse bu anlamda bir ben-
zerlik kurulabilir.

Çalışanların önemli sanal kaytarma faaliyetlerini 
kullanma sıklığı medeni durum değişkeni açısından 
anlamlı bir farklılık göstermiştir. Çalışanların bekâr 
veya evli olmaları internet ve bilgisayar kullanma alış-
kanlıklarında da değişiklik yaratmıştır. Tablo 3’deki 
ortalamalar incelendiğinde bekâr çalışanların evli 
çalışanlardan daha fazla önemli sanal kaytarma faa-
liyetine katıldıkları gözlenmektedir.Bekâr çalışanların 
yaşamsal anlamda daha farklı ve daha geniş zamana 
sahip olmaları ihtiyaçlarını da çeşitlendirmektedir. 
Internet ve bilgisayar teknolojisinin de bu ihtiyaçları 
sağlayabilecek etkili bir araç olması, medeni durum 
açısından bekâr ve evliler arasında anlamlı farklılıklar 
yaratabilmektedir. Medeni durum ile önemli sanal 
kaytarma faaliyetleri arasındaki soru bazında alınan 
çapraz tablolar neticesinde bekâr çalışanların özel-
likle Tablo 1’de yer alan 1-5 arasında yer alan sosyal 
içerikli ağlara katılma, sanal toplulukları ziyaret etme, 
eğlence amaçlı video seyretme, blogları okuma ve 
müzik, film, video ve doküman indirme faaliyetleri-
ni daha yoğun olarak kullandıkları gözlenmiştir. Bu 
kullanım amaçlarıyla bekâr çalışanların, sanal alemin 
kendilerine sunmuş olduğu eğlenceli ortamı, zaman-
larının da onlara verdiği imkanlar ölçüsünde aktif 
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olarak kullandıkları söylenebilir. Ancak önemsiz sanal 
kaytarma faaliyetlerini kullanma sıklığı açısından ise, 
medeni durum değişkeni açısından anlamlı bir farklı-
lık gözlenmemiştir.

Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma fa-
aliyetlerini kullanma sıklığı statü değişkeni açısından 
anlamlı bir farklılık göstermiştir. Önemsiz ve önemli 
sanal kaytarma faaliyetlerine akademik personelin 
daha yüksek düzeyde katıldığı saptanmıştır. Köse vd. 
(2012) tarafından yapılan araştırmada da akademik 
personelin (araştırma görevlisi) çeşitli amaçlarla sanal 
kaytarma yaptıkları belirlenmiştir. Özkalp vd. (2012) 
tarafından yapılan araştırmada, akademik personelin 
genel amaçlı dolaşma hariç, diğer kaytarma 
davranışlarını daha fazla yaptıkları belirlenmiştir. Gar-
rett ve Dangizer (2008) ve Ugrin vd. (2007) tarafından 
yapılan araştırmada da üst düzey yönetim kadrosun-
daki çalışanların sanal kaytarma eğilimleri daha yük-
sek çıkmıştır. Çapraz tablolar yardımıyla akademik 
personelin önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerinde 
bulundukları ifadeler incelendiğinde, yatırımla ilgili 
web siteleri hariç diğer kaytarma faaliyetlere yüksek 
derecede katıldıkları gözlenmektedir. 

Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerini kullanma sıklığı yaş değişkeni açısın-
dan anlamlı bir farklılık göstermiştir. Genç çalışanla-
rın önemli ve önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerine 
yaşça büyük çalışanlara göre daha yüksek derecede 
katıldıkları gözlenmiştir. Yaş ile ilgili yapılan araştırma-
larda da genç çalışanların daha fazla sanal kaytarma 
yaptıkları saptanmıştır (Mastrangelo vd., 2006; Phil-
lips ve Reddie, 2007;Vitak vd., 2011; Atkin vd., 1998; 
Kraut vd., 1998; Matanda vd., 2004; Ugrin vd., 2007; 
Köse vd., 2012). Genç çalışanların bilgi ve iletişim tek-
nolojilerinin eğlence yönlerini baz alarak kaytarma 
eyleminde bulundukları söylenebilir. Bir anlamda in-
ternetin sunduğu olanaklardan (e-mail almadan sos-
yal içerikli ağlara katılmaya kadar)yaratacağı sorunlar 
düşünülmeden faydalanıldığı söylenebilir.

Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma fa-
aliyetlerini kullanma sıklığı eğitim durumu değişkeni 
açısından anlamlı bir farklılık göstermiştir. Araştırma-
da eğitim düzeyi arttıkça önemsiz sanal kaytarma fa-
aliyetlerinde bulunma sıklığı artmıştır. Diğer yandan 
lisans mezunlarının diğer eğitim düzeyinde olanlara 
göre daha fazla önemli sanal kaytarma faaliyetlerin-
de bulunduğu saptanmıştır. Eğitim durumu ile ilgili 
yapılan çalışmalarda da (Atkin vd., 1998; Garrett ve 
Dangizer, 2008; Özkalp vd., 2012) eğitim durumu 
ile kaytarma faaliyetleri arasında anlamlı ilişkiler bu-
lunmuştur. Çalışanların eğitim düzeyi arttıkça iş dışı 
e-mail kullanım oranının artması (Phillips ve Reddie, 
2007) ve interneti iletişim amaçlı kullanması (Matan-

da vd., 2004) araştırma sonucunu desteklemektedir. 
Aynı zamanda eğitim düzeyi düştükçe önemli sanal 
kaytarma faaliyetlerini kullanma sıklığının artması da 
eğitim düzeyidüşük çalışanların sanal alemin tehlike-
lerinin ve getireceği hukuki sonuçların farkında olma-
masından kaynaklanabilir. 

Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerini kullanma sıklığı aylık gelir değişkeni 
açısından anlamlı bir farklılık göstermiştir. Araştır-
mada, çalışanlar gelir düzeyleri arttıkça daha çok 
önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerine bulunurken, 
gelir düzeyleri düştükçe ise daha çok önemli sa-
nal kaytarma faaliyetlerinde bulunmuştur. Garrett 
ve Dangizer (2008) tarafından yapılan araştırmada 
da gelir arttıkça sanal kaytarma faaliyetlerinde bu-
lunma sıklığının arttığı saptanmıştır. Bu çalışma-
da ortaya çıkan sonuç önemsiz sanal kaytarma ile 
ilgili çıkan sonucu desteklemektedir. Çalışanların 
gelir kaynaklarının artması, tüketim ve yaşam 
alışkanlıklarının değişmesine katkı sağlamaktadır. 
Bilgisayar ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi de bu 
amaçlara hizmet eden önemli bir araç olarak ortaya 
çıkmaktadır.

Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerinde bulunmaları, iş saatlerinde iş dışı inter-
net ve bilgisayar kullanma süresindeki (süre/günlük) 
değişime göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Araş-
tırmada iş saatlerinde iş dışı internet ve bilgisayar kul-
lanma süresi arttıkça, önemli ve önemsiz sanal kay-
tarma faaliyetlerinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır. 
İş içerisinde sürekli bilgisayar kullanan çalışanlarda 
sanal kaytarma faaliyetlerini kullanma sıklığı daha 
yüksek düzeyde görülmektedir (Vitak vd., 2011). 
Mastrangelo vd. (2006) tarafından yapılan araştırma-
da da daha uzun süre internet erişimi olan ve evden 
daha hızlı internet bağlantısı olan çalışanların yıkıcı/
önemli sanal kaytarma eğilimlerinin daha fazla oldu-
ğu saptanmıştır. İnternet ve bilgisayar karşısında ge-
çirilen süre arttıkça çalışanlar bu süre içerisinde gerek 
önemli gerekse de önemsiz sanal kaytarma yapmayı 
kendilerine bir hak olarak görebilmektedirler. İşin 
parçası olan bu teknolojiler kullanıcıya işini zamanın-
da tamamladığı sürece kaytarma faaliyetlerini yap-
masının bir sakıncası olmadığı duygusunu uyandıra-
bilir. Ancak sanal kaytarmanın işletme ve çalışanlar 
açısından kayıpları düşünüldüğünde harcanan süre-
nin önemi daha da artmaktadır.

Çalışanların önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
faaliyetlerini kullanma sıklığı arasında pozitif ve 
anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Mastrangelo vd. (2006) 
tarafından yapılan araştırmada, yıkıcı/önemli sanal 
kaytarma faaliyetlerinde bulunanların üretkenlik 
karşıtı/önemsiz sanal kaytarma faaliyetlerinde de 
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bulundukları saptanmıştır. Kaplan ve Öğüt (2012: 
594) tarafından yapılan araştırmada da önemli 
ve önemsiz sanal kaytarma faaliyetleri arasında 
pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki gözlenmiştir. Bu 
çalışmalarda ortaya çıkan sonuçlar, önemli ve 
önemsiz sanal kaytarma arasındaki pozitif ilişki ile 
ilgili çıkan sonucu desteklemektedir. İş dışı bilgisayar 
ve internet kullanma süresi yüksek, genç ve akademik 
personelin hem önemsiz hem de önemli sanal 
kaytarma faaliyetlerinde bulunma sıklığının yüksek 
olması da bu sonucu destekler niteliktedir.

5.2. Sonuç

Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak, genç 
ve akademik personel olan çalışanların her iki kay-
tarma faaliyetleri açısından; bekâr, lisans mezunu 
çalışanların ve gelir düzeyi düşük olanların önem-
li; eğitim düzeyi ve gelir düzeyi yüksek çalışanların 
ise önemsiz sanal kaytarma faaliyetleri açısından 
internet ve bilgisayar kullanımı hususunda yeterli 
bilince kavuşturulmasında yarar vardır. Bunun ya-
nında çeşitli internet-filtreleme uygulamaları ve 
çalışanların haysiyetine ve mahremiyetine uygun 
internet izleme sistemleri (Eivazi, 2011: 523; Greenfi-
eld ve Davis, 2002: 348) de etkili yöntemler arasında 
sayılabilir. İlave olarak iş stresini azaltmaya yönelik 
stres yönetimi politikalarının geliştirilmesi (Ugrin 
vd., 2007; Lavoie ve Pychyl, 2001; Anandarajan vd., 
2004: 71; Stanton, 2002: 57; Block, 2001: 226; Ova-
rec, 2001: 61)  ve uygun internet-yönetimi politika-
sının (Flynn, 2001: 49-60; Greenfield ve Davis, 2002: 
348) oluşturulması, sanal kaytarma uygulamalarının 
negatif sonuçlarından korunmanın etkili uygula-
maları arasında sayılabilir. Çünkü bu uygulamalar 
çalışanların yanlış internet kullanımlarıyla açılan 
davalar nezdinde işletmeleri ve işletme sahiplerini 
mahkemelerce koruyacak etkili önlemlerdir.
İşletmelerde potansiyel problemlerin tespit edilip 
çalışanları sanal kaytarmaya iten değişkenlerin tespit 
edilmesi, sanal kaytarmayı azaltabilecek uygulamalar 
arasında değerlendirilebilir (Özkalp vd., 2012: 31-32). 
Kaplan ve Öğüt (2012) tarafından yapılan araştırmada 
örgütsel adalet ile önemli ve önemsiz sanal kaytarma 
davranışları arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki 
gözlenmiştir. İşverenlerin adaletli yaklaşımlarının sanal 
kaytarma davranışlarını azaltacağı da göz önünde 
bulundurulmalıdır. Köse vd. (2012) tarafından yapılan 
araştırmada, sosyal kolaylaştırma –etrafta başka bir 
çalışma arkadaşının bulunmasının– kavramının diğer 
bir anlatımla da başkaları tarafından izleniyor olmanın 
sanal kaytarma davranışlarını azalttığı sonucuna 
ulaşılmıştır. Çalışanların başkalarının izlemesi dür-
tüsüyle kendilerini çalışmak zorunda hissettikleri, 
böylece zamanlarını daha verimli kullandıkları 

(sanal kaytarma yapmadan kendilerini alıkoyan) ve 
performanslarının arttığı sonucuna ulaşılmıştır. Ancak 
yoğun zihinsel işler gerektiren durumlarda ise yalnız 
kalmayı tercih ettikleri belirlenmiştir. Bu sonuçtan 
hareketle çalışanların yoğun zihinsel işleri gerektiren 
işlerde evden çalışmalarının (home office- sanal 
ofis), ancak rutin ve iyi öğrenilmiş işlerde ise birlikte 
çalışmalarının sanal kaytarmayı önleyici bir uygulama 
olabileceği önerilmiştir (Köse vd., 2012: 294). Ancak 
çalışanlardaki iş saatlerinde iş dışı bilgisayar ve inter-
net kullanımı sadece bu konuda yeterli bilincin olup 
olmamasına da bağlı olmayabilir. Internet ve mobil 
teknolojilere bağımlılık son zamanlarda üzerinde du-
rulan bir konu olarak ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda 
psikoteknik yöntemler yardımıyla, personel alımların-
da sanal kaytarma potansiyeli yüksek olabilecek çalı-
şanların belirlenmesi ve işletmeye alınmaması yoluna 
gidilebilir (Mills vd., 2001; Whitty ve Carr, 2006). Ayrıca 
hâlihazırdaki çalışanlardan sanal kaytarma potansi-
yeli yüksek olanların, sanal kaytarmanın işletmelerde 
oluşturacağı maliyet kayıpları ve hukuki yaptırımları 
konusunda da bilgilendirilmesinde yarar vardır. Çün-
kü söz konusu bilgilendirme yapıldığında ve ilgili 
uyarılar işyeri iç yönetmeliklerine (işyeri etik kuralları 
olarak) eklendiğinde, ancak çalışanlar bunlara uy-
gun hareket etmediklerinde iş akitlerinin fesih edil-
mesi sonucu ile karşılaşabileceklerdir. İş saatlerinde 
iş dışı internet ve bilgisayar kullanımına bir çözüm 
getirilmedikçe, işletme içerisinde sanal kaytarma 
yapan çalışanların sayısı da artacaktır. Bu durumda 
işletmeler önemli maliyet ve verimlilik kayıplarıyla 
karşılaşacak ve örgütsel etkinlik de bu durumdan 
olumsuz olarak etkilenecektir (Stanton, 2002: 56).

Çalışanların iş saatlerinde iş dışı amaçlarla sanal 
kaytarma yaptıklarını ifade etmeleri zor olduğundan 
dolayı örneklem veri büyüklüğü sınırlı kalmıştır. Bu 
nedenle araştırma verilerinin büyük örneklemlerde 
ve farklı sektörlerde sınanmasında yarar vardır. Araş-
tırma kapsamında elde edilen bulguların Türkiye ge-
nelindeki üniversite çalışanlarının görüşlerini yansıt-
ma iddiası yoktur. Araştırma kapsamında çalışanları 
sanal kaytarmaya iten psikolojik süreçlerden bahse-
dilmemiştir. Bu psikolojik süreçlerin incelenmesi ko-
nuya farklı bir bakış açısı katabilir.
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