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Özet
Alanyazın incelendiğinde, kronizm alanında sınırlı çalışma olduğu, ancak turizm işletmelerinde kronizm ile örgütsel vatandaşlık
davranışı arasındaki ilişkiye ilişkin bir çalışma bulunmadığı görülmektedir. Bu bağlamda, beş yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların
kronizm algıları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişkinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada nicel
araştırma yöntemleri ve anket teknikleri kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini Antalya'daki beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanları
oluşturmaktadır. Kronizm ile örgütsel vatandaşlık arasındaki ilişkinin belirlenmesine ilişkin korelasyon analizi sonuçlarında
korelasyon bulunmuştur. Bununla birlikte, kronizmin örgütsel vatandaşlık üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu tespit edilmiştir.
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Abstract
When the literature is examined, it is seen that there is limited work in the field of chronism, but there is no study related to the
relationship between chronism and organizational citizenship behavior in tourism businesses. In this context, it was aimed to reveal
the relationship between the perceptions of chronism and organizational citizenship behavior of the employees in the five-star hotel
businesses. In the study, quantitative research methods and survey techniques were used. The universe of the study is composed of
employees of five-star hotel businesses in Antalya. A correlation was found in the correlation analysis results regarding the
determination of the relationship between chronism and organizational citizenship. However, it has been determined that chronism
has a significant effect on organizational citizenship.
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