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Araştırma Hakkında 

Ortalama çalışma 
süresi 

Çalışmanın saha aşaması, 
 
 27 Nisan– 06 Mayıs 2011 tarihleri arasında ONLINE veri toplama yöntemi kullanılarak 
gerçekleştirilmiştir. Görüşmeciler kendilerine e-mail yoluyla iletilen online anketlere 
yanıt vererek çalışmaya katılmışlardır.  
 
DoraNabız6 İki Elin Sesi Var mı? Çalışması; 
 
• Farklı sektörlerdeki şirketlerde çalışan 
 

• 19 yaş üstü  
 

• 147 görüşmeci ile gerçekleştirilmiştir 
  
 
DoraNabız araştırmalarının altıncı ayağı olan “İki Elin Sesi Var mı ” projesi, kişilerin 
sektörde ve özel yaşamda, rekabet ve iş birliği hakkındaki görüşlerini içermektedir. 



Katılımcı Bilgisi 

Ortalama çalışma 
süresi  

9,8 yıl 

Ortalama çalışan sayısı  138 kişi 

44 56 

Cinsiyet 

Kadın 

Erkek 

55 20 

25 

Menşei 

Türk  

Yabancı 

Hem Türk hem 
yabancı 

Baz:147 kişi tüm katılılmcılar 



Bir elin nesi var, 
iki elin sesi var! 

%86 

Rekabetten 
kaçınmak 

korkaklıktır 

%63 

Yabancılar 
Türklere göre 

işbirliğine 
daha meyillidir 

%46 

İçinde 
yaşadığımız 

kültür 
işbirliğine 

elverişli değildir 

%31 

Bu dünyada 
babana dahi 

güvenmeyeceksin 

%27 

Kadınlar 
erkeklere göre 
işbirliğine daha 

meyillidir 

%30 

Lütfen aşağıda yer alan ifadelere ne derecede katılıp katılmadığınızı "1" Kesinlikle katılmıyorum, "5" Kesinlikle katılıyorum ifadelerini kullanarak yanıtlayınız, 
arada yer alan ifadeleri de kullanabilirsiniz. 

İfadeler (T2B bazında- 5’li skalada 4 ve 5 skorları) 

Baz:147 kişi tüm katılılmcılar 



İyi bir işbirliği ilişkisi için? 

İyi bir işbirliği ilişkisi için ne gerekir? 

7’li skala üzerinden ortalamalar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Kandırılmamak için 
uyanık ve tedbirli 
olmak 

Karşılıklı tam 
güven 

5,8 

KARŞILIKLI TAM GÜVEN 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Politik 
doğruluk/diplomasi 

Tam 
şeffaflık/dürüstlük 

5,2 

TAM 
ŞEFFAFLIK/DÜRÜSTLÜK 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Farklı 
yetkinlikler 

Benzer 
yetkinlikler 

4,9 

FARKLI 
YETKİNLİKLER 

Baz:147 kişi tüm katılılmcılar 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Farklı karakter 
özellikleri 

Benzer karakter 
özellikleri 

3,9 

FARKLI KARAKTER 
ÖZELLİKLERİ 



Rakip ile İş birliği yapar mısınız? 

İş hayatında rakibiniz ile işbirliği yapar mısınız? 

%58 

%33 

%5 

%4 

Gerektiği durumlarda düşünebilirim 

Her zaman işbirliğine açığım 

Ancak mecbur kaldığımda 
düşünebilirim 

Kesinlikle yapmam 

%91 

Ortak krizleri aşmak için %74 

Pazarı büyütmeye yönelik projeler geliştirmek 

için %68 
Aynı hedef kitleye yönelik pazar araştırmaları 

için %44 
Birlikte yeni bir ürün/hizmet geliştirmek için 

%39 
Birlikte yeni bir event/promosyon geliştirmek 

için %32 

Gerektiği durumlarda düşünebilirim 

Her zaman işbirliğine açığım 

Niçin işbirliği yapacağınızı belirtir misiniz? 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Maksimum iş 
birliği 

Maksimum  
rekabetçilik 

5,1 

İŞ HAYATINDA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Maksimum iş 
birliği 

Maksimum  
rekabetçilik 

6,2 

ÖZEL HAYATINDA 

Rekabet mi? İş birliği mi? 

Sizce, iş/özel hayatında başarı için rekabet mi, işbirliği mi gerekir? 
Sizce iş hayatında işbirliğinin önündeki en büyük engel nedir?  

%27 
Bir araya geldikten sonra kim ne 

alacak/verecek; pazarlığın 
sonsuza kadar uzaması 

%27 
İşbirliği yapacak doğru 

insanı/kurumu tespit etmenin 
zorluğu 

%22 
İşbirliğinin gündemde/kurum 

kültüründe yer almaması 

%11 
İşbirliğinin genelde tek seferlik 

kalması, devam etmemesi 

İşbirliği durumunda, iş hayatının 
önündeki engeller 

Baz:147 kişi tüm katılılmcılar 



Güven söz konusu olduğunda yeni bir ilişkiye nasıl başlarsınız? 

Baz:147 kişi tüm katılılmcılar 

Yeni bir ilişkiye başlarken... 

%67 
Yeni bir ilişkiye tedbirli 

yaklaşırım. Belli 
sınırlar dahilinde 

güvenirim ama olası 
risklere karşı gözümü 

her zaman açık 
tutarım 

%28 
Yeni bir ilişkiye 

tam güvenle 
başlarım. 

Karşımdaki insan 
hata yaptıkça 

notunu kırarım 

%5 
Yeni bir ilişkiye tam 

güvensizlik ile 
başlarım. 

Karşımdaki insan 
doğru hareket 

ettikçe güvenimi 
kazanır 



Önümüzdeki on yıl içinde ...? 

50% 50% 

Sektörde, 

Rekabetçilik işbirliğine oranla daha fazla artacak 

İşbirliği rekabetçiliğe göre daha fazla artacak 

46% 54% 

Dünyada, 

Rekabetçilik işbirliğine oranla daha fazla artacak 

İşbirliği rekabetçiliğe göre daha fazla artacak 

52% 48% 

Ülkemizde, 

Rekabetçilik işbirliğine oranla daha fazla artacak 

İşbirliği rekabetçiliğe göre daha fazla artacak 

Baz:147 kişi tüm katılılmcılar 
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