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ÖZET 

 

Mert Özer, S. (2021). Kamu Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görev Yapan 

Yöneticilerin İş Doyumu İle Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: 

İstanbul İli Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Biruni Üniversitesi Lisansüstü Eğitim 

Enstitüsü, İstanbul. 

 

Hem kamu hem de özel sektörde çeşitli statülerde görev yapan kişilerin iş doyumu ve 

tükenmişlik düzeylerini ölçmek, mevcut durumda iyileştirme yapmak, iş doyumunu 

yükseltmek ve tükenmişliğin önüne geçmek için önem arz etmektedir. Literatürde bu 

iki kavramı ele alan çok sayıda çalışma bulunmakta olup, sağlık sektöründe yöneticilik 

yapan bireylerde iş doyumu ve tükenmişliğin ayrı ayrı ele alındığı, çeşitli il ve ilçelerde 

daha küçük evren ve örneklem üzerinden çalışmalar yapıldığı görülmüştür. Bu 

araştırma ile İstanbul ilinde kamuda görev yapan sağlık yöneticilerinin iş doyumları 

ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki ve bu iki faktör üzerindeki sosyo-demografik 

özelliklerin etkisi incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da bulunan kamu 

sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan 307 yönetici oluşturmaktadır. 

Araştırmanın verileri Kişisel Bilgi Formu, Minnesota İş Doyum Ölçeği ve Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği kullanılarak elde edilmiştir. Yöneticilerin içsel doyum, dışsal 

doyum ve genel iş doyum düzeyleri arttıkça duygusal tükenme ve duyarsızlaşma 

düzeylerinde azalma ve kişisel başarı düzeylerinde artış olduğu bulgusu elde edildi. 

Sosyo-demografik özelliklerin etkisi açısından bakıldığında yöneticilerin iş doyum 

düzeylerinin; yaşa, mesleğe, yönetici unvanına, toplam hizmet süresine ve gelir 

düzeyine göre farklılık gösterdiği,  tükenmişlik düzeylerinin; medeni duruma, eğitim 

durumuna, yöneticilik alanında lisansüstü eğitim alma durumuna, mesleğe, yönetici 

unvanına, görev yapılan kurum türüne, toplam hizmet süresine, yönetici olarak görev 

yapma süresine ve gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur.  

 

Anahtar Sözcükler: İş Doyumu, Tükenmişlik, Sağlık, Yönetici 
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ABSTRACT  
 

Mert Özer, S. (2021). Examining The Relationship Between Job Satisfaction And 

Level Of Burnout Of Managers Who Work In Public Health Institutions And 

Organizations. The Case Of Istanbul Province. Master Thesis,  Biruni University 

Graduate Education Institute, İstanbul. 

 

To measure the job satisfaction and burnout levels of people working in various 

statuses in both the public and private sectors and to improve the current situation is 

important to increase job satisfaction and prevent burnout. In the literature, there are a 

number of studies dealing with these two concepts, and it has been observed that job 

satisfaction and burnout in individuals ,who work as a manager in the health sector, 

are handled separately, and studies are carried out on smaller populations and samples 

in various provinces and districts. With this research, the relationship between job 

satisfaction and burnout levels of health managers who work in Istanbul and the public 

sector, and the effect of socio-demographic characteristics on these two factors were 

examined. The sample of the research consisted of 307 managers that work in public 

health institutions and organizations in Istanbul. The data of the study were collected 

using the Personal Information Form, Minnesota Job Satisfaction Scale and Maslach 

Burnout Scale. It was concluded that as the internal satisfaction, external satisfaction 

and general job satisfaction levels of the managers increased, the levels of emotional 

exhaustion and depersonalization decreased and the personal achievement levels 

increased. In terms of the effect of socio-demographic characteristics; the job 

satisfaction levels of managers differ according to age, profession, manager title, total 

length of service and income level, also it has been found that burnout levels differ 

according to marital status, educational status, postgraduate education in management, 

profession, manager title, type of institution, total length of service, duration of 

working as a manager and income level. 

 

 

Keywords: Job Satisfaction, Burnout, Health, Manager
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1. GİRİŞ VE AMAÇ 
 

 

Spector’a göre iş doyumu, insanların işleri ile işlerinin çeşitli yönleri hakkında 

düşündüklerini ifade eder (Spector, 1997). Yapılan işler, kişi için önemli olan 

değişkenleri ne kadar karşılıyorsa kişinin tatmini de o derece yüksek olacaktır. Bu 

yüzden her çalışan için iş doyum düzeyi birbirinden farklıdır. Çalışanlar için 

beklentiler farklı olduğundan sonuçlarda farklılaşır (Loscocco ve Roschelle, 1991). 

 Maslach’a göre tükenmişlik, çalışma hayatında stresi artıran faktörler 

karşısında oluşan bir tepki olan ve ortaya çıkması için uzun bir süre gerektiren 

psikolojik bir durumdur (Maslach, 2003). İş doyumu ve tükenmişlik konusunda 

yapılmış olan çalışmalar incelendiğinde, iki kavram arasındaki ilişkinin kesin sınırlarla 

birbirinden ayrılamadığı, bu iki kavram üzerinde etkili olan faktörler ile ilgili 

sonuçlarda farklılıkların ortaya çıktığı görülmüştür. 

Çalışan çoğu bireyin gün içindeki vaktinin büyük bir kısmı iş ortamında 

geçmektedir. Bu durum göz önüne alındığında, sürekli iletişim gerektiren ve iletişimin 

çok çeşitli olduğu sağlık sektöründe, yönetim alanı insanlar ile etkileşim konusunda 

çok yoğun olan alanlar arasında bulunmaktadır. İstanbul’da yaşayan nüfusun diğer tüm 

illere oranla daha fazla olması ve bu sayının her geçen gün artarak devam etmesi sağlık 

çalışanlarının ve yöneticilerinin hizmet yükünü gittikçe arttırmaktadır. Tüm sektörler 

için önemli olan tükenmişlik ve iş doyumu kavramları sağlık sektörü için ayrı bir önem 

arz etmektedir. Çünkü bu iki kavram sonucu meydana gelebilecek olumsuzluklar yine 

insan sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak etkileyecektir. Dolayısıyla iş doyum 

seviyesi yüksek olan sağlık yöneticileri, kendileri, astları ve sağlık hizmetinden 

yararlanan vatandaşlar açısından olumlu sonuçlar ortaya koyarken, sağlık 

yöneticilerinin tükenmişlik ve stres yaşaması durumu insanlar üzerinde olumsuz 

etkilere sebep olacaktır.  Bu nedenle bu kavramlar yöneticiler açısından daha da büyük 

bir önem arz etmektedir.  

 Bu araştırma ile Türkiye’de en çok kamu sağlık tesisi ve dolayısıyla 

bünyesinde en çok sağlık yöneticisi sayısını bulunduran il olan İstanbul’da kapsamlı 

bir araştırma yapılmış olacaktır. Bu araştırma, yöneticilerin iş doyumları ve 

tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığını ortaya koyması ve 
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bu iki kavram üzerinde hangi faktörlerin (kişisel özellikler, çalışma yılları, meslek, 

görev yapılan kurum türü vb.) etkili olduğunu göstermesi açısından önemlidir. 

Tüm sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de çokça çalışılmış olan bu iki 

kavrama ilişkin, İstanbul’da görev yapan sağlık yöneticileri üzerinde tüm sağlık 

yöneticilerinin evren olarak alındığı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Sağlık yöneticileri 

üzerinde farklı şehirler de dâhil olmak üzere daha küçük ölçekli çalışmaların yapıldığı 

ve yapılmış olan çalışmalarda farklı sonuçların elde edildiği görülmüştür. Bu nedenle 

ülke nüfusunda büyük bir orana sahip olan İstanbul ilinde bu çalışmanın yapılması 

uygun görülmüştür. Bununla birlikte bu çalışma daha sonra bu alanda yapılabilecek 

çalışmalara kaynak niteliği taşıması açısından önemlidir.   

Bu tez çalışmasının amacı, İstanbul ilinde bulunan tüm kamu sağlık kurum ve 

kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin iş doyumları ile tükenmişlik düzeylerinin 

araştırılmasıdır. Yapılacak bu araştırma, tükenmişlik ile iş doyum düzeylerinin yaş, 

cinsiyet, meslek, öğrenim durumu gibi değişkenlere göre farklılık gösterip 

göstermediğini belirleyecek ve tükenmişlik ile iş doyumu arasındaki ilişkinin analiz 

edilmesini sağlayacaktır.  
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2. GENEL BİLGİLER 

 

2.1.İş Doyumu Kavramı 

 

Günümüz şartlarında rekabet içinde olan işletmeler, değişimlerle uyum içinde 

davranarak mevcut fırsatları elde etmeye çalışmaktadırlar. İşletmelerin rakipleri 

arasında öne çıkması ve dış çevrede başarı sağlayabilmesi için öncelikle iç 

çevrelerindeki kaynakları etkin bir biçimde yönetmesi gerekmektedir. Çalışanlar, 

işletmelerin iç çevresinde bulunan en önemli kaynaklardır. İş hayatında çalışanlar 

çeşitli deneyimler elde etmektedir. Ancak bu deneyimler elde edilirken çeşitli duygular 

da yaşanmaktadır. Elde edilen deneyimler ışığında çalışanlarda işlerine yönelik olarak 

tutumlar meydana gelmektedir. İş konusunda meydana gelen bu tutumlar pozitif veya 

negatif yönde karşımıza çıkabilmektedir. Çalışanlarda meydana gelen ve işe yönelik 

olan tutumlar olumlu ise bu durum iş doyumu şeklinde açıklanırken, olumsuz olması 

ise iş doyumsuzluğu şeklinde ifade edilebilmektedir. Çalışanların işlerine yönelik 

tutumları olumsuz ise, kişiler yaptıkları işlerden ve çalıştıkları iş yerlerinden memnun 

olmayacak ve bunun sonucunda da mutsuzluk durumu meydana gelecektir. Çalışma 

hayatında gerçekleşmesi hedeflenen ve istenilen durum ise, kişilerin yaptıkları işlerden 

ve çalıştıkları iş yerlerinden hoşnut olmaları, bunun sonucunda da iş doyumu 

yaşamalarıdır. Çalışanlarda ortaya çıkan iş doyumu kavramı üzerinde iş konusundaki 

çok çeşitli faktör etkili olmaktadır. Kişilerin bu faktörleri değerlendirmesi ve meydana 

gelen tutumlar ise tamamen kişilerin kendileriyle ilgili olmaktadır. Bu sebepledir ki 

eşit şartlarda görev yapan kişilerin bazılarında iş doyumu ortaya çıkarken bazılarında 

da iş doyumsuzluğu durumu gerçekleşebilmektedir (Eğinli, 2009). 

Çalışanların duygu birikimleri zaman geçtikçe olumludan olumsuza doğru 

değişkenlik gösterebilmektedir. Bu değişlik üzerinde etkili olan faktörler kişilerden 

kaynaklanabileceği gibi kişiler dışındaki faktörlerden de etkilenebilmektedir. Mesela 

kişinin olumsuz bir duygu hali içinde olmasının sebebi rüyasındaki bir kâbustan 

meydana gelebileceği gibi, arkadaşı ile arasında geçen kötü bir diyalogdan da meydana 

gelebilir. Kişilerin yaşamlarını sürdürürken hissettikleri duygu durumları üzerinde iş 

konusundaki değişkenler de etkili olmaktadır. İşle ilgili olan bu değişkenler kişinin 

kendisi ile ilgili olmayan dışsal etkenler arasında bulunur. Çalışanların duygusal olarak 

hissettiklerinin işlerin kendileri ya da işlerin çevresi tarafından etkilendiği düşüncesi 
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iş doyumu konusundaki araştırmaların temel nedenini oluşturmaktadır (Dikmen, 

1995). 

İş doyumu, çalışanların işlerini yapmaları sonucunda hissetmiş oldukları 

manevi haz duygusudur.  Yani iş doyumu, işin mevcut özellikleri ile çalışanların 

beklentilerinin uyum içinde olduğu sürece ortaya çıktığı söylenebilir. Çalışanların 

işlerine karşı hissetmiş oldukları olumsuz duygular iş doyumsuzluğunu beraberinde 

getirir (Yelboğa, 2007).  

Çalışan kişilerin yaptıkları işlerle ilgili hissettikleri duyguların çıktısı olarak 

tanımlanan iş doyumu kavramı, 1920’li yıllar içinde ilk kez ortaya çıkmıştır. İş 

doyumu kavramının önemi ise 1930-1940’lı yıllarda fark edilmiştir (Sevimli ve İşcan, 

2005). Hoppock’un 1935 yılında yayınlanmış olan “Job Satisfaction” isimli 

makalesinden bu yana iş doyumu konusunda önemli araştırmalar yapılmıştır (Mertol, 

1993). 

İş doyumu kavramı, çalışanların işlerini ve işlerinin çeşitli yönleri konusundaki 

hislerini açıklarken, çalışanın işini sevip sevmediğini gösteren tutumlarıdır. İş doyumu 

kavramını açıklamak için çok çeşitli tanım bulunmaktadır (Erselcan ve Özer, 2018). 

Landy, iş doyumu kavramını iş ile ilgili bireysel değerlendirmeler sonucunda 

ortaya çıkmış olan duygusal bir durum olarak tanımlamaktadır. Locke’in tanımlaması 

ise bireyin mesleki tecrübelerinin takdir görmesi neticesinde, bireyin memnun olduğu 

duygusal durumlar, ya da bireyi memnun eden olumlu duygusal durum sağlanması 

durumudur (Aktaran: Keser, 2006). 

Miner’a (1992) göre iş doyumu kavramı, bireyin işi ile çalıştığı yer hakkındaki 

genel olarak duygu ve düşünceleri hakkında fikirler verebilecek değişkenlerin bir 

tanesi olup kişinin çalışma ortamı ve işi ile ilgili tutumunu ifade eder. Spector’ın 

tanımına göre ise kişilerin yaptıkları işler ve sonucunda elde edilen çıktılar ile ilgili 

hissedilen duygulardır. Yapılan tanımlar incelendiğinde iş hayatında bulunan her 

çalışan için iş doyumu seviyesinin farklı olması beklenen bir sonuçtur. Beklentiler 

kişiden kişiye değiştiği için, sonuçların farklılığı da kaçınılmazdır (Ertürk ve 

Keçecioğlu, 2012).  

İşletmelerde yöneticilerin en büyük çabası işgücü devrinde azalmanın 

sağlanmasıdır. Bu çabayı gerçekleştirmek için, çalışanların ihtiyaçları belirlenerek bu 
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ihtiyaçların giderilmesinin sağlanması ve iş doyumunun sağlanması gereklidir (İşcan 

ve Sayın, 2010). 

İş konusundaki nesnel görüşlerde gelişim sağlanması kişilerdeki iş doyumunun 

artışını beraberinde getirir. Bunu gerçekleştirmek için iş ile ilgili beklentiler 

azaltılabilir, yine iş konusundaki olumsuz görüşlerde azalma ve olumlu görüşlerin 

ağrılık kazanması gerekmektedir (Gazioğlu ve Tansel, 2002). 

Rekabetin yoğun bir şekilde yaşanmış olduğu günümüz şartlarında, örgütlerin 

devamlılıklarını sağlayıp rekabet içinde olabilmeleri, kaynaklarını etkin ve verimli bir 

şekilde kullanma yeteneklerine bağlılık gösterir. Hiç şüphesiz örgütlerde en önemli 

kaynak çalışanlardır. Buna bağlı olarak da çalışanların performansları ve verimleri 

işletmelerde başarı konusunu etkileyen önemli faktörlerdendir. Çalışan bireylerin de 

yüksek bir performans ve verimlikle çalışmaları, kişilerin işlerinden duydukları 

tatmine bağlıdır (Aşık, 2010). 

 

2.1.1. İş Doyumunu Etkileyen Faktörler 

 

Bireyler yeni bir işe başladıklarında işyeri ile iş sözleşmesi imzalayarak, işyeri 

tarafından sağlanacak olan koşulları içeren hem sözlü hem de yazılı bir anlaşmaya 

varmaktadırlar. Ama bu anlaşmanın dışında kalan, konuşulmamış ve yazılı olmayan, 

çalışanların iş ile ilgili beklentilerini ve işyeri tarafından da çalışandan beklenenleri 

kapsayan psikolojik bir anlaşma bulunmaktadır. Bu psikolojik anlaşmaya göre 

çalışanın beklenti ve taleplerinin karşılanamaması durumunda, kişide olumsuz 

duygular gelişebilmektedir. Sonuç olarak bireylerde iş doyumunun meydana gelmesi 

elde olanlar ile taleplerin birbirleri ile uyumu iş doyumu üzerinde etkili olmaktadır.  

 İş doyumu duygusunun gelişiminde işyeri tarafından çalışanlara sunulan 

örgütsel imkânlar da etkili olmaktadır. Bu örgütsel imkânlar genellikle, işlerin 

gereklilikleri ile iş ortamı konularıyla ilişki içindedir. Fakat bununla birlikte kişilere 

örgütsel imkânların sağlanıyor olması iş doyumuna da kesinlikle ulaşılacağı anlamına 

gelmemektedir. Çünkü çalışan her bireyin kişisel özellikleri farklılık gösterir. Bu 

nedenle de hangi çalışanın durumlardan ne şekilde etkileneceği, olumlu ya da olumsuz 

nasıl bir tutum içinde olacağı değişkenlik gösterir. Bireylerin almış oldukları eğitimler, 

iş deneyimleri, sosyal çevre gibi çeşitli faktörler kişilerde meydana gelecek tutumları 
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etkilemektedir. Açıklanan bu nedenlerle iş doyumu ve doyumsuzluğu üzerinde etkisi 

olan faktörlerin araştırılması gereklidir (Eğinli, 2009). 

 

2.1.1.1.Bireysel Faktörler 

 

İş doyumuna yönelik gerçekleştirilen ilk detaylı araştırmada Hoppock (1935), 

iş doyumunun açıklanabilmesi için iş doyumu üzerinde işlerin kendisi kadar kişilerin 

bireysel ve ruhsal durumlarının da etkili olduğu belirtilmiştir. Yazarın belirttiğine göre 

kişilerin iş doyumu, hem işlerin fiziki özellikleri ve bunların dışındaki çalışma 

koşullarından hem de kişilerin bireysel özellikleri, sosyal, psikolojik ve ruhsal 

durumlarından da etkilenmektedir. Bu durumun sonucu olarak aynı işyerinde görev 

yapan kişilerin farklı iş doyumu düzeyi yaşamaları meydana gelir (Özpehlivan, 2018). 

 

 

2.1.1.1.A. Yaş 

 

Yaş, iş doyumu üzerinde etkisi olan bireysel faktörler arasında yer almaktadır. 

İşyerleri, personel alımı yaparken yaş faktörünü göz önünde bulundurmaktadırlar  

(Özpehlivan, 2018). 

Toker (2007) tarafından yapılmış olan bir araştırmada yaş faktörünün iş 

doyumu üzerinde etkisi olduğu bulunmuştur. Yapılan araştırmada yaş arttıkça iş 

doyumunda da yükseliş olduğu tespit edilmiştir. Literatür incelemesi yapıldığında da 

yaş faktörü ile iş doyumu arasındaki ilişkinin çoğunlukla olumlu olduğu ve araştırmayı 

da desteklediği belirtilmiştir. Bireylerde yaş arttıkça tatmin düzeylerinde de yükseliş 

olduğu görülmüş, bunun sebebi olarak da yaşın artmasıyla birlikte deneyimin de artmış 

olduğu düşülmüştür. Aynı zamanda yaşı genç çalışanlarda terfi ile birlikte çeşitli iş 

koşullarında çok yüksek beklentiye sahip olma durumu iş tatmin sağlayamamalarına 

neden olabilir. 

 

2.1.1.1.B. Cinsiyet  

 

İş doyumu üzerinde etkisi olan önemli faktörlerden bir diğeri de cinsiyettir. 

Bireylerin cinsiyetlerine göre işlere karşı tutumları ve çalışma ortamlarının 
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değerlendirilmesi farklılık gösterebilir. Cinsiyet ve iş doyumu kavramları arasındaki 

ilişki incelediğinde bu açıklamayı destekleyen sonuçlar bulunmakla birlikte aynı 

koşullarda görev yapıldığı durumda cinsiyete göre iş doyumu üzerinde bir farklılığın 

meydana gelmediği de bulunmuş sonuçlar arasındadır (Aşık, 2010). 

Kariyer hayatında bulunun engellemelerin kadınların iş doyumunda meydana 

gelen azalışlarda etkili olduğu düşülmektedir. Bununla birlikte kadınların hem iş hem 

de aile yaşamında bulunan sorumluluklarından kaynaklanan sebeplerle de iş 

doyumlarında azalış meydana gelebilir (Aşık, 2010). Kimi araştırmaların sonuçlarına 

bakıldığında erkek çalışanların kadın çalışanlardan daha yüksek iş doyumuna 

ulaştıkları görülmüştür. Bunun nedeni erkeklerin iş yaşamında kadınlara göre daha 

fazla bulunuyor olmasıdır  (Yılmaz, Korkut ve Köse, 2010). 

Yazıcıoğlu (2010) tarafından yapılmış olan ve iş tatmini ile performans 

arasındaki ilişkinin incelendiği bir çalışmada cinsiyetin iş doyumu üzerinde etkisi 

olduğu bulunmuştur. Toker (2007)’ in yapmış olduğu araştırmada ise bireylerin 

cinsiyetlerine göre iş doyumları arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.  

Carr ile arkadaşları (1998) kadınlardan çocuğu olan öğretim üyeleri ile 

erkeklerden çocuğu olan öğretim üyelerini kıyaslamış ve kadınların iş doyumu 

seviyelerinin daha az olduğunu tespit etmiştir. McMurray ile arkadaşları (2000) da, 

hekim olan kadınların hastaları ile ilişkilerinden ve erkek olan hekimlerle olan ilişki 

durumlarından daha yüksek doyuma ulaştıkları sonucuna varmışlardır. (Aktaran: 

Ünal, Karlıdağ ve Yoloğlu, 2001). 

İş doyumu ölçüldüğünde, cinsiyet farklılığından çok kişilerin beklentilerinin 

farklı olması sebebiyle farklı sonuçların ortaya çıktığını söylemek daha doğru olabilir  

(Kırel, 1999). 

 

2.1.1.1.C. Medeni durum 

 

İş doyumu kavramının cinsiyet çeşitliliği ile olan ilişki durumuna benzeyen bir 

diğer durum medeni durum kavramı incelendiğinde de ortaya çıkmaktadır (Yenihan, 

Öner ve Balcı, 2016).  Medeni durum değişkeninin, kişilerin iş doyumunu etkilediği 

düşünülmektedir. Sevimli ve İşcan (2005) tarafından yapılmış olan bir araştırma 
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sonuçlarına bakıldığında evli olan doktorların bekâr olan doktorlara göre daha yüksek 

iş doyumuna ulaştıkları görülmüştür. Bu konuda yapılmış olan araştırmalarda da 

bazılarında bazen bekâr çalışanların iş doyumu daha yüksek tespit edilirken bazıların 

da evli çalışanların iş doyum seviyeleri daha yüksek çıkmıştır. Örneğin; Yenihan ile 

arkadaşlarının (2016) yapmış olduğu bir araştırmada bireylerin medeni durumları 

açısından anlamlı farklar bulunmuştur.  Başka araştırmalarda da ikisi arasında anlamlı 

ilişkiler bulunmadığı ortaya konulmuştur. Yılmaz ve Karahan’ın (2009) yapmış 

olduğu bir araştırmada, medeni durum gibi demografik özelliklerin de iş doyumu 

seviyesini etkilemediği tespit edilmiştir. Yine Soyer ve arkadaşları (2009)  tarafından 

yapılmış olan bir araştırmada da benzer bir sonuç elde edilmiştir.  

 

2.1.1.1.D. Kişilik 

 

Bireylerin iş doyum seviyelerini artı veya eksi yönde etkileyen bir diğer 

özellikte kişilik özellikleridir. Genellikle yetenekleri çok fazla olmayan ve çevresi ile 

uyum içinde olmayan bireylerde iş doyumsuzluğunun meydana geldiği görülmüştür. 

Öz güveni olan çalışanların daha yüksek düzeyde iş doyumu sağladığı tespit edilmiştir 

(Çalışkan, 2005). 

Sosyallikten hoşlanmayan bir birey etrafında bulunan insanlarla etkileşim 

kurmaktan hoşlanmaz, bunun sonucu olarak da kendini ortamda bulunmaktan hoşnut 

hissetmez, grubun parçası olarak hissetmez ve mutsuz olur. Her ne sebeple olursa 

olsun mutsuz olan insan ilgilendiği işten de haz elde etmez. Hepsinin bir sonucu olarak 

da iş doyumsuzluğu meydana gelir.  

Diğer açıdan bakıldığında ise kişiliği gelişmiş, kendinin değerlendiren kişiler 

başarılı olmak adına hevesli olurlar, daha çok sorumluluk alarak daha az tedirginlik 

yaşarlar. Kişi bunların sonucu olarak yapmış olduğu işlerden daha çok doyum elde 

eder. Sonuç olarak iş doyumuna ulaşmak bireylerin beklentileri ile ilgilidir ve 

beklentiler de çalışanların kişilik özelliklerine göre şekil alır (Demir, 2002). 

Holland tarafından ortaya konulan kişilik-işe uyum teorisinin bir sonucu, 

çalışanların kişilik özellikleri ile yaptıkları işler arasında benzerlik olması durumunda 

iş doyumu seviyesinin yükseleceği şeklinde ortaya çıkmıştır  (Aktaran: Derin, 2007).  
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2.1.1.1.E. İş tecrübesi 

 

Yapılan araştırmalar incelendiğinde, iş tecrübesine ait süre yükseldikçe iş 

doyumunda da artış olduğu görülmektedir. Yapılan bu araştırmalarda, tecrübe az 

oldukça kişilerde gerçeğe uygun olmayan talep ve beklentilerin olduğu, sonrasında ise 

bu sebeple iş doyumsuzluğunun ortaya çıktığı görülmüştür. İş tecrübesi olmayan ve 

çeşitli aracılar tarafından fazla beklentilere yönlendirilen, dolayısıyla fazla hayale 

kapılan genç bireylerde bu durum görülmüştür.  

Cano ve Miller (1992)’in belirttiğine göre iş tecrübesi, çalışanların iş doyumu 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İş tecrübesine sahip bireyler, tecrübesi olmayan 

çalışanlara kıyasla işlerden beklediklerini ve işlerin kişiden ne bekleyebileceğini daha 

iyi bir şekilde algılamaktadırlar. Bu şekilde çalışanlar ile yöneticiler arasında 

gerçekleşen etkileşim daha yüksek seviyede oluşmaktadır. Bireylerde iş doyumu bir 

süreç içinde ve zaman geçtikçe meydana gelir. Bu süreç içinde işleri benimseyen 

çalışanlarda mesleki olarak tecrübe sağlanır ve kendi yeteneklerinde de gelişim ortaya 

çıkar.  

Pearson ile arkadaşları (2005) tarafından Amerika’da görev yapmakta olan 

öğretmenler üzerinde yapılan bir çalışmada da iş doyumu ile tecrübe arasında bir ilişki 

olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde Volkwein ve Zhou (2003) da iş doyumu ile 

hizmet süresinin aralarında bulunan bir bağ olduğunu tespit etmişlerdir. Adıgüzel ve 

Keklik (2011) tarafından yapılmış olan bir başka araştırma sonucunda da çalışan 

bireylerin iş doyumunun yükseltilmesi için çalışanların kullanmakta oldukları cihazlar 

ile tıbbi malzemeler konusunda yeteri kadar bilgilendirilmeleri ve tecrübe edinmeleri 

gerektiği, bunun sayesinde kişilerin iş doyumunun artırılabileceği belirtilmiştir.   

 

2.1.1.1.F. Eğitim düzeyi 

 

Eğitim düzeyi, iş doyumu üzerinde etkisi olan bir başka faktördür. Eğitim 

düzeyi, iş yaşamında bireylerin beklentileri üzerinde etkili olacağından önem arz 

etmektedir. Araştırma sonuçlarına bakıldığında,  kimi araştırmalarda eğitim seviyesi 

daha yüksek olan kişilerin eğitim seviyesi daha düşük olan kişilere göre iş doyum 

seviyelerinin daha yüksek olduğu, kimi araştırmalarda ise daha düşük olduğu 
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görülmüştür. Çalışanlar hem eğitim düzeylerine hem de iş tecrübelerine uygun şekilde 

görev almadıkları zaman mutsuzluk durumları meydana gelmekte ve iş doyumlarında 

da azalışlar ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında yapabileceklerinden fazla beklenti 

olan konumlarda görev yapan kişilerin de endişelenmeleri ve strese girmeleri olası bir 

durum olduğundan iş doyumlarında düşüş ortaya çıkabilmektedir (Aşık, 2010; 

Özpehlivan 2018). 

İş doyumu ile eğitim arasında kesin olmayan bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Genellikle eğitim seviyesi arttıkça iş doyumunun da artacağı düşünülmektedir. Bunun 

nedeni eğitim seviyesi yükseldikçe kişilerin daha iyi ücretlerle daha iyi işlerde 

çalışacaklarını varsaymaktır. Ama bahsedilen durum her zaman gerçekleşmeyebilir. 

Eğitimli olan herkes bu şartlar altında iş bulamayabilir. Bunun sonucu da tam tersine 

iş doyumsuzluğu ile sonuçlanır. Yine yapılan araştırmalar incelendiğinde, mesela 

üniversite bitirmiş olan kişilerin çalıştıkları yönetici pozisyonundaki kişilerle 

kendilerini kıyasladıkları için iş doyumlarının azaldığı görülmektedir.  

 

2.1.1.2.Örgütsel Faktörler 

 

Belli bir örgütsel ortam ve zaman dilimi içinde gerçekleşen görevler olarak 

algılanan işler, çalışan tarafından örgüte sağlanan katkı veya değerler şeklinde de 

açıklanabilir. Bu açıdan bakıldığında çalışanların iş doyumu konusunda, işin kendisi 

ve çalışma ortamına ait çok çeşitli faktörden etkilenerek ortaya çıkan tutumları söz 

konusu olur. Bu faktörler çok çeşitli olarak listelenebilir (Aşık, 2010). 

 

2.1.1.2.A. İş ve işin niteliği 

 

Yapılan iş, çalışanın iş doyumuna ulaşmasındaki faktörler içinde önem 

taşımaktadır. Bu anlamda iş ve işin özellikleri birey iş tatmininde etkilidir. Yapılan 

işin çalışan tarafından zevkli olarak algılanması, yapacak kişide çeşitli yeteneklerin ve 

becerilerin olmasını gerekli görmesi, çevresel olarak saygı gösterilen bir iş olması, 

monotonluktan uzak olması, çalışan tarafından anlamlı olarak algılanması, çalışanın 

işi gerçekleştirirken kendi kararlarını alabilmesine imkân vermesi kişinin iş doyumuna 

ulaşmasında etkin rol oynamaktadır  (Özpehlivan, 2018). 
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İşin sahip olmuş olduğu zorluklar çoğunlukla iş doyumunu yükseltmektedir. İş 

zor olduğunda, çalışanlar bunu başardıklarında, bunun sonucu olarak kendi başarıları 

ile mutlu olup bunu çevrelerine de gösterirler. Zihni yoran zor iş başarılmışsa ve 

etrafındaki kişiler de bu durumu fark ettilerse çalışanlar çok yüksek anlamda iş 

doyumuna ulaşacaklardır. Bu durumun beraberinde fiziksel olarak zor olan işlerin iş 

doyumu konusunda etkisiz olduğu düşünülmektedir. Ancak kişi kendi bilgi ve 

becerilerinin üstünde iş yapıyorsa, kendini çok zorluyorsa bu durum iş 

doyumsuzluğunu beraberinde getirir (Sevimli ve İşcan, 2005).  

 İşlerin çoğunlukla monoton olması ve çalışanın bir sonuç elde ettiğinin farkına 

varmaması, iş doyumunu negatif yönde etkilemektedir. Yapılacak olan işlerin sadece 

bir kişi tarafından gerçekleştirilebilmesi, çalışma programında alternatiflerin olması, 

çalışma saatlerinde esneklik bulunması, çalışan tarafından yaratıcılık gerektiren bir iş 

olması, işyerinde rotasyonun bulunup bulunmaması gibi durumlar iş doyumu üzerinde 

etkiye sebep olmaktadır. Bunlarla beraber çalışana fazla sorumluluğun yüklendiği 

işler, kişiler üzerinde zihinsel tükenmişliğe neden olabilir. Bu sebeple orta düzeyde 

çeşitlilik barındıran işler kişileri iş doyumuna ulaştıracaktır (İşcan ve Timuroğlu, 

2007). 

 

2.1.1.2.B. Çalışma şartları   

 

Çalışma şartları kavramı ile işyerlerindeki sağlık, güvenlik ve rahatlığı 

kapsayan şartlar ifade edilmektedir. İş hayatında meydana gelen hızlı değişimler 

sebebiyle, işverenler tarafından çalışan bireylere sağlık ile güvenliklerini sağlayıcı 

şekilde çalışma şartlarını hazırlamalarını gerektirmektedir. Bu gereklilik hem 

işverenlerin çalışan bireylere olan sosyal sorumluluklarından hem de çalışanların 

verimliliğini artırması bakımından önem kazanmaktadır. Bu sebeple çalışma şartları 

bu konularda çalışmalar ve iyileştirilmeler yapılmaya başlanmıştır (İşcan ve Sayın, 

2010). 

Ortamın ısı, havalandırma, iş mekânındaki kalite, mola süreleri, çalışma 

süreleri gibi unsurlar ile çalışanların mesai saati, mola, işe gidip gelme kolaylığı gibi 

konular iş doyumu üzerinde etkili olmaktadır (Bozkurt ve Turgut, 1999). Çalışma 

koşulları çalışanlar açısından rahatlık sağlama ve işin yapılması açısından önem 
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taşımaktadır. Çalışanlar iş ortamında fiziksel anlamda rahat oldukları ortamları talep 

etmektedirler. Örneğin; ısısı ve ışığı az ya da çok olan çalışma ortamları veya havanın 

kirliği ve havalandırmanın yetersiz oluşu çalışanları rahatsız etmektedir (Erdil, Keskin, 

İmamoğlu ve Erat 2004).  

Adıgüzel ve Keklik (2011) tarafından hastanede görev yapan 130 sağlık 

çalışanı üzerinde gerçekleştirilmiş olan bir araştırmada çalışma ortamı ile fiziksel 

şartların iş doyumu üzerinde etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.   

  

2.1.1.2.C. Ücret 

 

Ücret, insan kaynakları yönetimi konusunda hassas konulardan biridir. Ücret, 

ekonomistler tarafından, çalışanların beden ve zihinsel olarak verdikleri emekler 

karşılığında elde etmiş oldukları bedel şeklinde tanımlamaktadırlar. Ücretlerin 

düzeyleri belirlenirken, insan kaynakları tarafından objektif olarak değerlendirme 

yapılmalıdır. Yani çalışanların aldıkları ücretin nedenini, gösterdikleri performans 

karşılığında ücrete olan yansımayı ve örgütte ücret politikasının nasıl oluşturulduğunu 

bilmeleri gerekir. Çalışanlar bu bilgileri edinmezlerse kuruma karşı güvenleri 

kırılabilir (Akalkp, 2003). 

Bunların yanında ücretleri adil olma özelliği büyük önem arz etmektedir. 

Çalışanlar elde etmiş oldukları ücretleri hem aynı işyerinde hem de farklı işyerlerinde 

benzer işleri yapanlarla kıyaslayacaklardır. Bu açıdan ücretlerin yeterli olmasının 

yanında adil de olmaları gereklidir. Bu durum sağlanmadığında çalışanlarda iş 

doyumsuzluğu meydana gelebilir (İşcan ve Sayın, 2010). 

 

2.1.1.2.D. Terfi 

 

Örgütte olan terfi şansı, çalışanların iş doyumu üzerinde etkisi olan 

faktörlerdendir. Terfi imkânları karşısında çalışanlar tarafından oluşan tutumlar da 

terfi fırsatının adaletli bir şekilde olup olmadığına göre değişmektedir. Çalışanlar terfi 

imkânlarını hem kendileriyle aynı örgütte görev yapan kişilerle hem de diğer 

örgütlerde bulunan imkânlarla kıyaslamaktadırlar. Bu sebeple de terfi imkânlarının 
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adil ve eşit bir şekilde uygulanıyor olması hem işletme hem de bireyler açısından önem 

taşımaktadır. Terfi kavramının çeşitli özellikleri ve sonuçları bulunmaktadır. Terfi 

olmak kişi ile sınırlı kalmakta ve bireysel özellik taşımaktadır. Yani pozisyon için aday 

sayısı fazla olsa dahi içlerinden yalnızca bir kişi terfi imkânı bulur. Terfi eden bu 

kişinin dışında kalan bireyler bu durumun adil olmadığına inanırlarsa o kişinin 

talimatları karşısında isteksiz davranabilir hatta yerine bile getirmeyebilirler 

(Özpehlivan, 2018). 

Çalışanlar çoğunlukla terfi şartlarının adaletli bir şekilde olduğunu 

düşündükleri sürece iş doyumları yükselecektir. Terfi, çalışanlarda belli bir süre sonra 

ihtiyaç haline gelmektedir. Terfi sayesinde, örgütler çalışanların yetenek ve 

becerilerinden daha etkin bir şekilde yararlanabilirler. Çünkü terfi imkânı olan 

çalışanlar kapasite ve başarılı görev yapma konusunda dürtü hissederler. Terfi bunların 

yanında geçmişte yapılanların ödülü veya karşılığı olarak da sunulabilir (İşcan ve 

Sayın, 2010). 

Pergamit ile Veum (1999) tarafından yapılmış olan ve iş tatmini, terfi imkânları 

ve iş rotasyonu faktörlerini inceledikleri çalışmada, çalışanların iş doyumları ile terfi 

imkânları arasında pozitif bir durumun olduğunu bulmuşlardır. 

Baysal’ın (1996) belirttiğine göre çalışanlar işlerinin karşılığında terfi 

edebilme ihtimalini varsayıp, bu terfi durumunun da adaletli bir şekilde gerçekleştiğine 

inanırsa iş doyumu da bunun beraberinde yükselir. Terfilerin adaletsizce 

gerçekleştiğine inanan çalışanlarda ise doyumsuzluk gerçekleşir. Ancak terfi, kimi 

çalışanlara göre daha iyi gelirken kimi çalışanlara göre saha saygın bir statü olabilir. 

Bu nedenle yükselişin bireylerde ortaya çıkaracağı iş doyumu sonucu da değişiklik 

göstermektedir. Eren’e (1996) göre bireylerin terfi istemelerinin sebebi, işlerini 

tamamen öğrendikten sonra işi monoton bularak, sorumluluk konusunda yetersiz 

hissetmeleridir. Çalışanlar tecrübeleri sonrası gittikçe daha fazla sorumluluk almayı 

isterler. Terfi etme durumu bulunmayan çalışan iş hayatlarında bir yenilik 

görmediklerinden çalışma hevesleri azalmaya başlar. Bu açıdan bakıldığında da terfi 

iş doyumu sağlamada önemli bir faktör olarak karşımıza çıkar (Aktaran: Mertoğlu, 

2013). 
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2.1.1.2.E. Çalışma arkadaşları 

 

Çalışanların aynı örgütte bulundukları diğer çalışanlarla olan ilişkilerinin iş 

doyumları üzerinde etkisi bulunmaktadır. Kişi için aynı ortamda bulunduğu çalışma 

arkadaşlarının nitelikleri önem taşımaktadır. Kendini başarılı olmaya odaklamış olan 

bir çalışan etrafında kendisi gibi düşünen çalışma arkadaşlarıyla daha iyi 

hissedebilmektedir. Çalışanların başarılı olan bir örgütte var olmaları ve kendilerine 

hayat görüşleri yakın olan kişilerle bir arada olmaları iş doyumlarını pozitif yönde 

etkileyici olmaktadır. Rokka ile Kostanski tarafından 2001 yılında yapılmış olan 

araştırma bu durumu destekler nitelikte sonuçlara ulaşmışlardır. Bu araştırmaya göre 

çalışanların çoğunun çalışma amaçlarından biri sosyal etkileşimdir ve dostluk ilişkileri 

yüksek olan çalışanların iş doyumları bu durumdan olumlu yönde etkilenmektedirler. 

Eskildsen ile Dahlgaard (2000)’ın belirttiğine göre mükemmel bir çalışma arkadaşlığı 

bulunan mükemmel birey, mükemmel şekilde ilerleyen iş akışıyla beraber ürün ile 

hizmet anlamında da mükemmel olma durumunu başaracaktır. Sadece yaptığı işlerden 

mutlu olan ve motivasyonu yüksek olan çalışanlar, müşterilerinin sadakatini ve 

memnuniyetini sağlayabileceklerdir. Yöneticiler çalışanları arasında görev paylaşımı 

yaparak ve çalışanlarını gruplara ayırarak örgütün iç dizaynını oluştururlar. Bu şekilde 

üretim konusunda elde edilebilecek en yüksek çıktı hedeflenir ve rekabet ortamında 

üstünlük sağlamaya çalışılır. Bu noktada çalışanların grup olarak ve birbirleri ile uyum 

içinde görevlerini yerine getirmeleri avantaja dönüşebilir. Hem amirleri hem de iş 

arkadaşları ile iletişimi iyi olan çalışanların, bunu sağlayamayan çalışanlara göre iş 

doyum düzeyleri yüksek olmaktadır (Aktaran: Özpehlivan, 2018). 

Oshagbemi’nin (2000) İngiltere de çalışan akademisyenleri konu alan 

çalışmasında, iş hayatındaki arkadaşlarının davranış durumları ile iş doyumları 

arasındaki ilişkiyi bakılmıştır. Bu iki durum arasında olumlu bir ilişki elde edilmiştir. 

Luthans’ın (1973), belirttiğine göre hayatlarının önemli bir çoğunlukta olan kısmını 

birlikte geçirmiş oldukları iş arkadaşları ile ilişkileri eğer ki samimiyete dayalı, 

dostluğa dönüşen şekilde ise iş doyumu da pozitif yönde etkilenmektedir. Kişilerin 

dünyaya bakış açıları birbirleri ile uyumlu ise iş doyumu da yükselmektedir. (Aktaran: 

Erdil ve ark, 2004).  
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2.1.1.2.F. Yönetim tarzı 

 

Yönetim tarafından oluşturulmuş olan kuralların uygulanması, yönetim 

tarafından çalışanlara nasıl davranıldığı gibi konular çalışanların iş doyumu üzerinde 

etkiye sahiptir. Yönetim tarzı çalışanlar üzerinde iki çeşit olarak etki göstermektedir. 

Karar verilme durumlarına çalışanı da eklemek bunlardan birincisidir. Bireyin karar 

alma sürecinde söz hakkının olması, kişiyi psikolojik anlamda mutlu edecektir. 

Kararlar alınırken işin yürütülmesi hakkında yönetim ile birlikte karar verici olmak 

çalışanı doyuma ulaştırır. İkinci durum ise, çalışanı merkezde bulundurmaktır. 

Çalışanlara karşı destek verici ve ilişkileri geliştirici davranmaktır. Bu durum da yine 

çalışanların iş doyumu üzerinde olumlu etki yapmaktadır (Erdil ve ark, 2004).  

Yönetim şekli merkezî olursa, bunun sonucu olarak çalışanlarda moral ve 

özgüvenin düşük olabileceği, stresin yüksek olabileceği, sonuç olarak da bunların iş 

doyumu üzerinde etkili olabileceği düşünülmektedir (Karaman ve Altunoğlu, 2007).  

Winter ve arkadaşları (1998) tarafından Avustralya’da bulunan üniversiteler 

üzerine yapılmış olan bir çalışmada yönetimin merkezi olduğu durumlarda çalışanların 

daha mutsuz ve öz güvenlerinin düşük olacağı belirtilerek bu durumun iş doyumunu 

da negatif yönde etkilemeye yön verdiği belirtilmiştir.  

Başaran’ın belirttiğine göre (1991) iş hayatında yönetim tarafından 

yardımsever, yapıcı, düzeltici davranmak yerine kusurlu durumları ortaya çıkaran, 

üstten bakan durumlar meydana geldiğinde iş doyumundan uzaklaşılır (Aktaran: 

Yıldırım, 2008).  

 

 

2.1.2.  İş Doyumunun Sonuçları  

 

İş doyumun oluşması halinde meydana gelen birçok sonuç bulunmaktadır. İş 

doyumu kavramı, çağdaş yönetimde önem taşıyan bir faktör olup öncelikle sosyal bir 

sorumluluk ve ahlaki olarak da bir gerekliliktir. Çalışmak, çoğu insan için bir 

ihtiyaçtır. Bireyler çalışmayı istiyorlarsa ve çalıştıkları sürece hayatlarının büyük bir 

kısmını işyerlerinde harcıyorlarsa, yöneticilerin de çalışma koşullarını iyileştirmeleri 

gereklidir (Aşık, 2010). İş doyumunun sürekliliğinin sağlanması önem arz etmektedir.  
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İş doyumu, dinamik bir kavramdır. Yöneticiler, çalışanlarda iş doyumunu 

sağlasalar da bu konu üzerindeki çalışmalarını bitiremezler. İş doyumu çabucak elde 

edilebilir fakat yine aynı hızla iş doyumsuzluğu ile yer değiştirebilir. Örgütlerde 

çalışılan koşullarda bozukluk meydana gelmesi durumunu gösteren en iyi kanıt iş 

doyumunda meydana gelen azalmalardır. İş doyumsuzluğunun oluşması durumunda, 

işi yavaşlatma, verimin düşmesi, disiplin konusunda sorunlar gibi çeşitli örgütsel 

anlamda sorunlar ortaya çıkabilir. İş doyumsuzluğunun meydana gelmesi durumunda 

örgütün bağışıklık sistemi zayıflayarak, çevreden gelebilecek tehditlere karşılık 

verilmesi gereken tepkileri azaltarak yok edebilir (Aşık, 2010). 

Örgütlerde iş doyumunun gerçekleştirilip gerçekleştirilememesi hem çalışan 

kişilerde hem de işletmelerde bazı sonuçlar meydana getirmektedir. Çalışanların iş 

doyumuna ulaşması durumunda çalışanlar mutlu olacak, bunun sonucunda da hem 

çalışanlar hem de örgütler olumlu sonuçlar elde edeceklerdir (But, 2019).  

 

2.1.2.1.İş Doyumu Sağlanmasının Örgüte Sağladığı Faydalar  

 

Çalışanların iş doyumuna ulaşması örgütsel anlamda büyük önem taşımaktadır. 

Daima rekabet içinde olan işletmelerin, rekabet ortamında devamlılıkları 

sürdürebilmeleri ve ellerinde olan kaynakları en verimli ve etkili olacak biçimde 

kullanabilmeleri konusunda çalışanların iş doyumuna ulaşmalarının sağlanabilmesi, 

işletmelerde başarının en önemli amacı haline gelmiştir. Çalışanların işlerine karşı 

meydana gelebilecek tutum ve davranışları sayesinde, örgütlerin hem başarı hem de 

uzun vadede kârlılık elde edecekleri düşüncesi, iş doyumu kavramına verilen önemin 

artmasına neden olmaktadır. İşletmelerin kendilerine koydukları hedeflere 

ulaşabilmesinin yolu, çalışanların iş doyumunu daima yüksek düzeyde sağlamasıdır. 

Eğer ki çalışanlar iş doyumuna ulaşamaz ve kendilerinin işletmede bir parça 

olduklarına karşı inançları olmazsa, meydana gelen ürünlerde ve hizmetin kalitesi 

konusunda işletmeler arasında bulunan rekabet ortamında ayakta duramazlar 

(Aktaran: Köroğlu, 2012). 

Çalışanların iş doyumuna ulaşıp ulaşamamaları konusunda örgütlerin yönetimi 

ve yöneticilerine büyük iş düşmektedir. Çalışanlardaki iş doyumunun olumlu 

yönlerinin beraberinde tatminsizlik durumunda da meydana gelebilecek olumsuz 
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sonuçlar bulunmaktadır. İş doyumuna ulaşmış olan çalışanların üretkenliği artmakta 

ve örgüte karşı bağlılık duymakta iken iş doyumuna ulaşmayan çalışanlarda ise 

bağlılık azalmakta verimde ise düşüş meydana gelmektedir (Özpehlivan, 2018).  

Çalışanlar beklentilerinin karşılanması ölçüsünde doyuma ulaşmaktadırlar. 

Buna karşılık beklentilerinin sonuçsuz kalması ise hayal kırıklığına neden 

olabilmektedir. İş doyumsuzluğu; çalışanlarda verim düşüklüğüne ve işle ilişkili 

yakınmalarında artışa, iş devamsızlığına, gecikmelere ve nihayetinde de personel devir 

hızında artışa neden olabilmektedir (Durak ve Serinkan, 2007) 

 

2.1.2.2.İş Doyumu Sağlanamadığında Ortaya Çıkacak Olumsuzluklar  

 

Çalışan bireylere yaptıkları işlerin anlamsız geliyor oluşu, meydana gelen 

sorunların yönetim tarafından gerekli şekilde ve zamanda ele alınmıyor olması, 

yönetim tarafından verilen kararların çalışanlara olması gerektiği şekilde 

açıklanmaması gibi durumlar sonucunda çalışanlar kendilerini iş ortamından uzakta 

tutmaya başlamakta ve sıkılganlık gösterebilmektedirler. Çalışanlar eğer ki 

beklentilerine ulaşamazlarsa, tepkilerini çeşitli şekillerde gösterebilmekte, örneğin 

çocuksu bir tavır alarak surat asma veya ağlama gibi davranışlar gösterebilmektedir. 

Bunun yanında bazı çalışanlar üzerinde saldırganlık gibi daha olumsuz davranışların 

ortaya çıkabilmesine sebep olabilir. Ayrıca yaptığı işlerden hoşnut olmayan çalışanlar, 

iş ortamında yapması gereken işten çok işyeri dışında bulunan hayatıyla meşgul 

olacaktır. Yaptığı işe karşı yeterli ilgiye sahip olmayan çalışan da iş kazasının meydana 

gelmesine daha fazla yatkınlık gösterir. Çünkü meydana gelen kazaların kişilerin 

durumları ile ilişkisi bulunmaktadır (Sevimli ve İşcan, 2005). 

 

2.2.Tükenmişlik Kavramı 

 

Tükenmişlik kelimesinin çok çeşitli tanımları bulunmaktadır. Kabul edilmiş 

olan yaygın bir tanımlamanın bulunmaması, tükenmişlik dinamiğinin anlaşılmasını 

zorlaştırmaktadır (Balcıoğlu, Memetali ve Rozant, 2008).  



18 
 

İlk tanımı 1974 yılında Freudenberger tarafından yapılmış olan tükenmişlik, 

kişilere aşırı şekilde enerji yüklenilmesi sonucunda kişilerde meydana gelen 

başarısızlık, yıpranma ve de sıkılma duyguları olarak tanımlanmıştır. Sonrasında diğer 

araştırmacılar tarafından tükenmişlik; çalışanların birlikte çalıştıkları kişilere karşı 

ilgilerinde azalmanın meydana gelmesi ve psikolojik olarak uzaklaşma davranışının 

görülmesi şeklinde tanımlamışlardır  (Friedman, 1991). Yapılan tanım incelendiğinde 

tükenmişlik sendromunun yalnızca fiziksel çökme halinin olmadığı, kişilerde hem 

duygusal hem de zihinsel tükenmişlik belirtilerinin meydana geldiği görülmektedir 

(Karayel ve Karayel, 2019). 

Hizmet sektöründe görev yapan personelin, insanlarla önemli ölçüde 

ilgilenebilmek için büyük zaman harcamaları gerekir. Genellikle çalışanlar ile 

müşteriler arasındaki etkileşim, müşterilerin sorunları üzerine odaklıdır. Bu durum 

çalışanlar üzerinde öfke, utanç ya da umutsuzluk gibi duygu durumlarının oluşmasına 

sebep olabilir. Bu sorunları çözmek için neler yapılabileceği her zaman açıkça belli 

olmamakla birlikte çözüm yolları kolayca elde edilemez. Bu durum sonucunda da 

sürece belirsizlik ve hayal kırıklığı da eklenir. Bu süreç içerisinde sürekli insanlarla 

iletişim halinde olan çalışanlar kronik bir stres durumuyla karşı karşıya kalabilirler. 

Sonuç olarak da tükenmişliğin meydana gelme riski ortaya çıkar (Maslach ve Jackson, 

1981). 

Bu konudaki yaygın bir tanım ya da tükenmişlik durumunun değerlendirilmesi 

ile ilgili kesin kriterler olmamasına rağmen, mesleki olarak tükenmişlik durumunun 

işin beraberinde getirmiş olduğu ve kronikleşmiş stresin sonucunda meydana geldiği 

(Maslach, Schaufeli and Leiter, 2001), bunun yanı sıra tükenmişlik durumunun 

beklenti, tutum, algıları kapsayan ve psikolojiyi etkileyen bir durum olduğu konusunda 

araştırmacılar fikir birliğine varmışlardır (Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman, 2005).  

Mesleki tükenmişlik, uzunca bir süredir hizmet sektörlerinde özellikle eğitim 

ve sağlık hizmetleri gibi insan merkezli meslek grupları için tehlike oluşturmaktadır. 

Tükenmişliğin temel özellikleri; yorgunluk, hayal kırıklığı, öfke, sinizm duyguları, 

etkisizlik ve başarısızlık hissidir. Bazı çalışanlar tükenmişlik durumu sonucu işi 

bırakabilirler. Diğer çalışanlar işe devam etseler dahi ellerinden gelenleri yapmayarak 

yalnızca asgari şekilde çalışmalarını devam ettirirler. Bunun sonucunda işlerin 

kalitesinde bozulmalar meydana gelir. Bununla beraber fiziksel ve psikolojik olarak 
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meydana gelen bozulmalar büyük bir maliyet ile geri döner. Pozitif beklentiler içinde 

coşkulu ve insanlara faydalı olmak amacıyla işe başlayan bireyler için tükenmişlik 

üzücü bir sondur (Maslach ve Goldberg, 1998).  

Tükenmişlik; duygusal tükenme ve sinizm sendromudur. Genellikle işi gereği 

insanlarla iletişim halinde olan çalışanlarda meydana gelir. Kişilerde meydana gelen 

duygusal anlamda tükenmişlik hisleri, tükenmişlik sendromunun önemli bir yönünü 

oluşturur. Duygusal kaynaklarda tükenmişlik meydana geldiğinde çalışanlar 

kendilerini psikolojik olarak tükenmiş hissederler. Bir diğer durum çalışanların 

müşterilere karşı olumsuz ve alaycı şekildeki duygularının oluşumudur. Müşterilere 

karşı oluşan bu hisler duygusal tükenme ile bağlantılı bir şekilde ortaya çıkabilir. 

Tükenmişlik sendromunun üçüncü ve bir diğer yönü kişinin kendi işiyle ilgili olarak 

yine kendini olumsuz olarak değerlendirme eğiliminde bulunmasıdır. Çalışanlar kendi 

işleriyle ilgili olarak mutsuzluk duygusu içinde olurlar ve kendilerini işlerdeki 

başarılarında yetersiz hissederler. Duygusal tükenme ve duyarsızlığın yükselmesi ile 

kişisel başarı duygusunun düşüklüğü yüksek bir düzeyde olan tükenmişliği 

göstermektedir (Maslach ve Jackson, 1981). 

Duygusal tükenme; bireyin duygusal kaynaklarının tükenmesi ile gerçekleşir. 

Çalışma ortamında meydana gelen yoğun iş yükü ile kişisel çatışmalar bu tükenme 

boyutunun başlıca sebebini oluşturur. Kişiler duygusal kaynaklarının tükendiğini ve 

beraberinde de tükenmişlik yaşadığını hissederler. Duygusal tükenmenin temelini işin 

getirdiği stres oluşturur. Duyarsızlaşma; duygusuz ve olumsuz hisleri ifade eder. 

Yoğun duygusal yüklenmenin sonucunda genellikle duyarsızlaşma gelişir (Maslach ve 

Goldberg, 1998). Duyarsızlaşmanın meydana gelmesi sonucunda kuruma karşı ve 

bireyin etkileşim içinde olduğu diğer kişilere karşı alaycılık içeren duygusuz 

davranışlar ortaya çıkar (Cordes, Dougherty ve Blum 1997). Kişisel başarı boyutu 

tükenmişliğin öz değerlendirme boyutunu göstermektedir. Azalan kişisel başarı, 

kişilerin öz yeterlilik duygularında ve üretkenliklerinde azalışı gösterir. Öz yeterlilikte 

meydana gelen bu azalışın depresyon ile ilgili olduğu düşünülmektedir. İşin kişiden 

beklentileri ile baş edememe, sosyal desteğin eksikliği, kişisel gelişim fırsatlarının 

bulunmaması gibi durumlar kişisel başarı hissinde azalmaya sebep olur (Maslach ve 

Goldberg, 1998). 
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2.2.1. Tükenmişlik Nedenleri  

 

Bireyler günümüz şartları altında, zorlamaların bulunduğu bir hayat devam 

ettirmektedirler. Bu zorlamaların sonucunda hem bireyin psikolojik dengesinde 

bozulma meydana gelir hem de yaşamı devam ettirmek için olması gereken enerjinin 

ortaya çıkmasını sağlayabilir. Ancak diğer taraftan bakıldığında kişilerin tüm 

enerjilerinin yok etme durumu ile ortaya çıkan ve kişiyi çaresizlik, savunmasızlık gibi 

duygularla karşılaştırabilmektedir (Avşaroğlu, Deniz ve Kahraman, 2005). 

Maslach ile Jackson (1984) beklenti, motivasyon gibi kişisel durumlardan, 

müşterilerle, iş arkadaşlarıyla ve amirlerle olan ilişkiler ile aile ve arkadaşlarla olan 

kişiler arası ilişkilere, iş yükü, geribildirim ve bürokratik durumlar gibi örgütsel 

durumlara kadar uzanan bir çok durumun tükenmişlik nedeni olduğunu belirtmişlerdir. 

Bu nedenle hiçbir sebep tek başına tükenmişlik konusunda yeterli olarak 

görülmemiştir. Bununla beraber kimi nedenlerin tükenmişlik durumuna daha fazla 

katkıda bulunduğu gösterilmiştir (Maslach, 1986). 

Tükenmişlik halinin iş stresi kavramının farklı bir durumu olduğu düşünülecek 

olursa, tükenmişliğe sebep olan faktörlerin çoğunun iş ile ilişkili olduğunun tespit 

edilmiş olması olağan bir durumdur. Bu sebepten dolayı kimileri hizmet sunan 

sektörler için müşterilerle olan ilişkiler etrafında toplanır. Müşterilerle iletişim 

gerektiren durumlar arttıkça sorun yükü de artabilir ve tükenmişlik durumunun 

meydana gelme ihtimali de artmış olur. Bunlarla beraber müşteri ilişkileri morali 

bozan, sinirlendiren veya zorluk oluşturduğunda tükenmişliğin de düzeyi daha yüksek 

olacaktır (Maslach, 1986). 

  Birçok araştırmacı yapmış olduğu çalışmalarda; kişilerin bireysel 

özelliklerinin çeşitli çalışma ortamlarında belli bir noktaya kadar tükenmişlik nedenini 

ortaya koyarken, genellikle tükenmişliğe sebep olan nedenlerin çevreden kaynaklı 

olduğu sonucunu bulmuşlardır (Friedman, 1991). 

Jackson ve Schuler (1983), örgütsel davranış konusunda literatür araştırması 

yapmışlar ve bu araştırmalar sonucunda çalışanlarda tükenmişliğin meydana gelme 

olasılığını arttıran durumlardan bahsetmişlerdir. Bu durumlar; ödülün bulunmayışı, 

özellikle olumlu geri bildirimin bulunmaması, kontrol eksikliği, belirsizlik ile desteğin 

yoksun olmasıdır (Maslach ve Jackson, 1984). 
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Tükenmişliğin meydana gelmesinde bireylerin kişilik özellikleri etkili olabilir. 

Fakat çalışma sistemindeki yapı ve özellikler daha büyük önem taşımaktadır. İş 

yükündeki fazlalık, çalışma saatlerindeki uzunluk, kronik hastalığı olan ve hayati 

tehlike taşıyan hastalar ile iletişim, çalışma ortamındaki ilişkiler ve görevlerin 

paylaşılması konusunda sorun yaşamak tükenmişlik üzerinde etkiye neden olmaktadır. 

Kişilerin zor olarak tanımladıkları ve karşılarına çıkan durumlar, bireylerdeki 

tükenmişliği arttırabilir. Çalışma hayatındaki stresli durumlar, çocuk bakımının 

sağlanması, iş dışında sorumluluklar da kişilerde tükenmişliğe neden olabilir. 

Tükenmişliğin meydana gelmesinde bunların yanı sıra kültürel faktörler de etkili 

olabilir. Ekonomik, politik ve sosyal çok sayıdaki faktör çevresel koşulların değişimini 

sağlayabilir. Bu gibi değişimler, hem sağlık hem de genel politikalar çerçevesinde 

oluşabilir (Aslan ve ark, 2005). 

 Maslach ve Leiter (1997)’ın belirttiğine göre, ne bireysel özellik odaklı 

tükenmişlik anlayışı ne de örgütsel faktör odaklı tükenmişlik anlayışı tükenmişlik 

sendromunun tanımlamasında yeterli bulunmamaktadır. Maslach ile Leiter, 

tükenmişliği bambaşka bir bakış tarzıyla ele almış ve bireysel özellikler ile örgütsel 

faktörleri birlikte değerlendirmişlerdir. Belirttiklerine göre tükenmişliğe sebep olan 

nedenler iş hayatındaki alanlardır ve sadece bu alanlar üzerinde incelemeler yapılıp 

gereken değişimler gerçekleştirildiğinde tükenmişliğin önüne geçilmiş olacaktır 

(Maslach, Schaufeli ve Leiter, 2001).  

 

2.2.2. Tükenmişliğin Evreleri 

 

Tükenmişlik bir süreçtir ve devamlılık arz eder  (Balcıoğlu ve ark, 2008). 

Ergin’in (1992) belirttiğine göre tükenme dört evre ile tanımlanmıştır. Bu aşamalar 

tükenmişliği anlamamızı kolaylaştırmaktadır. Ama tükenme kişinin evrelerden 

geçmesi değil, süreklilik durumudur  (Aktaran: Kaçmaz, 2005). 

I. Aşama: Şevk ve Coşku Evresi (Enthusiasm): Bu aşamada, bireyin işi ile 

ilgili olan beklentisi, umutları, enerjisi oldukça yüksektir. Ama bunların 

birçoğu sahtedir. Bu aşamada meslek kişi için her şeyden önemli 

durumdadır. Uykusuzluk, gerginlik, tüm zamanını işe ayırma durumlarına 

aldırış edilmez. 
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II. Aşama: Durağanlaşma Evresi (Stagnation): Bu aşamada kişinin iş ile ilgili 

isteklerinde ve umutlarında azalma başlar. Yaptığı işleri sorgulamaya 

başlar. İşlerini yaparken karşısına çıkan zorluklardan ve eskiden aldırış 

etmediği çeşitli durumlardan rahatsız olma durumu ortaya çıkmaya başlar. 

III. Aşama: Engellenme Evresi (Frustration): Kişi çalışma hayatının 

zorluklarını anlamaya başlar. Kişide yoğun olan engellenme hissi başlar.  

Etrafında bulunan insanlara yardım etmek ve hizmet sağlamak amacıyla 

çalışan birey, insanları, sistemleri be olumsuz çalışma koşullarının 

değiştirilmesinin zorluğunu fark eder0. Bunların sonucunda da kişi geri 

çekilmeye başlar ve etrafındaki iş ve kişilerden kaçınmaya başlar. 

IV. Aşama: Umursamazlık Evresi (Apathy): Bu aşamada kişi, işlerini mutlu ve 

isteyerek değil mecbur hissettiği için yapmaya başlar. Kişi umutsuz, 

inançsız ve sıkıntılıdır. Bu durum karşısında çalışma hayatı birey için 

kendini gerçekleştirmek ile doyuma ulaşma ortamı yaratmaktan çok, birey 

üzerinde sıkıntılı ve mutsuz edici bir ortam haline gelmektedir. 

 

 

2.2.3. Tükenmişliğin Belirtileri   

 

Tükenmişlik sendromu, birden bire meydana gelen bir durum değildir. Bunun 

tam tersine sinsi ve yavaş bir şekilde ilerleyerek belirtilerin ortaya çıktığı bir 

durumdur. Bu belirtiler önemsenmez ve üzerinde durulmazsa tükenmişlik sendromu 

daha da ilerleyecek ve başa çıkması daha zor bir duruma dönüşecektir. Bu nedenle bu 

sinsice ilerleyen sürecin belirtileri bilinmeli, doğru zamanda farkında olarak gereken 

önlemler alınmalıdır. Tükenmişlik sendromunun belirtileri kişilerde farklı şekillerde 

meydana gelmekte olup, genellikle fiziksel, psikolojik ve de davranışsal şeklinde üçe 

ayrılarak incelenmektedir (Tablo 1) (Ardıç ve Polatçı, 2008). Tükenmişliğin fiziksel 

belirtileri ilk olarak hafif biçimde kendisini göstermektedir. 
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Tablo 1: Tükenmişliği Gösteren Belirtiler 

Fiziksel belirtiler Psikolojik belirtiler Davranışsal belirtiler 

-Yorgunluk/bitkinlik  

-Baş ağrısı 

-Uyuşukluk 

-Uyku bozuklukları  

-Ailevi problemler 

-Depresyon 

-Psikolojik rahatsızlıklar 

-Huzursuzluk ve endişe 

hissi 

-Çevreye karşı 

düşmanlık hissi 

-Olumlu duygularda 

azalma 

-Ümitsizlik 

-Suçluluk hissi  

-İşi bırakma eğilimi  

-İşe gitmek istememe 

veya geç kalma  

-Aile içi çatışmalar 

-Tek başına kalma isteği 

-Ani tepkisellik 

-İşle ilgilenmek yerine başka 

şeylerle vakit geçirme 

-Ağlama nöbetleri  

-Öz saygı ve özgüvende 

azalma 

-Örgütsel bağlılıkta azalma 

-Unutkanlık  

-İşe geç gitme ya da gitmeme  

 

 

 

2.2.4. Tükenmişliğin Sonuçları  

 

İnsanlar, çalışma hayatında karşılarına çıkan stres durumlarının yanında hem 

özel hayatlarında meydana gelen durumlar hem de toplum yapısına ayak uydurma 

konularında süreklilik arz eden bir gerilimle başa çıkmak zorunda kalmaktadırlar. 

İnsanların yaşamlarını sürdürürken, çeşitli şekillerde yıpranma duygusunun oluşması 

şeklinde tanımlayabileceğimiz stres ile tükenmişlik durumları, kişilerin uyum sağlama 

mekanizmasını bozar ve sonuç olarak da çöküş yaşamalarını ifade eder. Bunların 

sonucunda da toplumların karşı karşıya kaldığı maliyeti çok büyük olan durumlar 

meydana gelir. Tükenmişliğin yaşanmasının bireysel sonuçlarından toplumsal 

sonuçlara uzanan birçok sonucu bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; iş kazası ve 

meslek hastalığının meydana gelmesi, tazminat ödemeleri, sigorta giderleri, büyük 

boyutlu sağlık harcamaları, zararlı madde alışkanlığıdır (Dolgun, 2015). 

Tükenmişlik durumunun kişilerin üzerinde kalıcı olan ya da geçici bir 

süreliğine meydana gelen rahatsızlıklara sebep olduğu yapılmış olan çeşitli 
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araştırmalarda kanıtlanmıştır. Bu şekilde ortaya çıkabilecek rahatsızlıklar meydana 

gelmeden önce tükenmişlik durumumun fiziksel, davranışsal ve psikolojik belirtilerine 

bakılmalıdır. Bu belirtiler tükenmişlik durumunun kişiler üzerinde geçici veya kalıcı 

nasıl rahatsızlıklar bırakabileceği hakkında fikir yürütebilmemiz açısından fayda 

sağlayacaktır. Bu sebeple tükenmişliğin belirtileri başlığının altında incelenmiş olan 

durumları tükenmişliğin sonuçları olarak da incelemek mümkündür (Ardıç ve Polatçı, 

2008). 

Genellikle yüksek düzeydeki tükenmişlik sonucunda yapılan işlerden daha az 

memnuniyet duyma ve işlerle ilgili daha fazla şikâyet etme durumları meydana gelir. 

İnsanlar ile ilişki içerisinde bulunmak tükenmişliğe sebep olan önemli bir neden 

olduğu için, tükenmişliğin meydana gelmesi durumunda hizmetin sunulmuş olduğu 

insanlardan uzaklaşma davranışı da ortaya çıkabilen olağan bir durumdur. Bu sebeple 

tükenmişlik düzeyi yüksek olan çalışanlar; müşterilerle iletişim sürelerini azaltma 

yönünde davranış göstermişler, insanlar ile bir arada bulunmaktan kaçınmışlar işe 

devamsızlık ihtimalleri yükselmiş veya dinlenme molalarını daha uzun tutma 

davranışlarında artış oluşmuş vermiş oldukları hizmetlerin kalitesinde bozulmalar 

ortaya çıkmıştır. (Maslach, 1986). 

Tükenmişliğin meydana gelmesi öncelikle bireysel olarak etkilerini 

göstermeye başlasa dahi, zaman geçtikçe bu durum bireysellikten çıkmaktadır. 

Kişilerin sağlıklarının bozulmasına ve moral bozukluğuna sebep olması ile birlikte, iş 

hayatı üzerinde de çeşitli negatif durumlara sebep olmaktadır (Ardıç ve Polatçı, 2008). 

Hizmet sektöründe tükenmişlik yoğun bir şekilde görülmektedir. Çalışma 

hayatında yaratıcılık ve yeniliğe açık olma durumları başarıya ulaşmada en önemli 

faktörlerin başında gelmektedir.  Tükenmişlik yaşayan çalışanlar, işlerine karşı 

ilgilerini kaybederler ve yaratıcı olabilmek için de çaba gösteremezler. Bunun yanında 

kendileri yenileme girişiminde de bulunamazlar. Meydana gelen bu süreç içinde 

çalışanların mesleki anlamda da başarılarında tükenmişlikleri başlar. Çalışanların 

odaklanma problemleri yaşaması ve dikkatlerinin dağınık olması da önemli bir 

sorundur. Bu gibi durumlar çok yönlü sonuçlar meydana getirir, hem çalışanlara hem 

de örgütlere önemli ölçüde zararı olmaktadır. Tükenmişliğin meydana geldiği bu 

süreçte, çalışanlar huzursuz, karar vermekte zorlanan ve saldırganlık içinde olabilecek 

kişiliğe bürünmeye başlarlar (Dolgun, 2015). Tükenmişliğin çalışma yaşamı üzerinde 

yapmış olduğu bu etkileri ortadan kaldırmak için yöneticilerin önlem almaları gerekir 

(Basın ve Şeşen, 2006). 
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Tükenmişlik yaşayan bireyin ailesi ile olan ilişkilerinde de çeşitli sorunlar 

meydana gelmektedir. Aile üyeleri ihmal edilmiş hissine kapılmakta, yalnızlık 

duygusu yaşamakta, bireyin birlikte zaman geçirmekten memnun olmadığını 

düşünmeye başlarlar. Sonuç olarak da bireyi suçlarlar. Kişi zaten tükenmişlik 

yaşamaktayken ve bu tükenmişlikten kaynaklamam suçluluk duygusu içindeyken 

üzerine bir de ailesi tarafından suçlandığında, daha büyük problemlerin meydana 

gelmesine, aile üyeleri arasında uzaklaşmalara, çatışma yaşanmasına, boşanma ya da 

ev ayırmaların artmasına sebep olmaktadır (Ardıç ve Polatçı, 2008). 

 

 

2.2.5. Tükenmişliği Önleme ve Baş Etme Yöntemleri   

 

Tükenmişlik çoğunlukla bireysel, kurumsal ve sistemsel sebeplerden 

kaynaklanmaktadır. Tükenmişlik sendromuna etkili şekilde müdahale edebilmek için 

bu yöntemlerin hem bireysel hem de kurumsal şekilde planlanması gerekir. Bu konuda 

yapılabilecek en önemli şey öncelikle tükenmişliğin ortaya çıkmasını engellemektir. 

Ancak buna engel olunamazsa erken dönemli etkili ve hızlı bir şekilde müdahale 

edilmesi gerekir (Kaçmaz, 2005).   

Her iş alanında ve her zaman diliminde sıkça karşımıza çıkan ve çalışanların 

tamamı üzerinde negatif yönlü etki oluşturan tükenmişliğin önlenmesi konusu iki 

başlık altında ele alınmaktadır (Karayel ve Karayel, 2019). 

 

 

2.2.5.1.Bireysel olarak yapılabilecekler 

 

Tükenmişliğin önlenmesi, meydana gelme durumunda da başa çıkılabilmesi 

için bireylerin bazı sorumlukları bulunmaktadır. Bunlar; tükenmişlik konusunda bilgi 

sahibi olmak, stresle mücadele yollarını öğrenmek, kendilerini tanımak, aşırı 

mükemmeliyetçilik davranışlarından uzak durmakla beraber eğer ki böyle davranışları 

var ise bu davranışları azaltmak,  yapılan işi sevmek ve işin gerekliliklerin ile zor 

yanlarını bilerek bu şekilde çalışıyor olmak, iş konusunda gerçekçi beklenti ve hedefler 

belirlemek, işini yaparken zorluk yaşanan durumların farkında olmak ve bu durumların 

çözümü için gereken emeği göstermek, empatiye önem vermek, hobi edinmek, 
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dinlenme araları iyi değerlendirilmek, düzenli spor ve egzersiz yapmak, beslenme 

düzenine ve uyku kalitesine dikkat etmek,  “hayır” demeyi ve kendi kararlarından taviz 

vermemeyi öğrenmek, gerektiğinde tükenmişlik konusunda uzmanlardan destek 

almak bu sorumluklardan bazılarıdır (Ardıç ve Polatçı, 2008; Karayel ve Karayel, 

2019).  

 

 

2.2.5.2. Kurumsal olarak yapılabilecekler 

 

Tükenmişlik ile mücadele etmek için kurumsal anlamda önem verilmesi 

gereken çeşitli unsurlar bulunmaktadır. Bu unsurlar ile beraber tükenmişlik sorununun 

ortadan kaldırılması için kurumların yapabileceği bazı çözüm yolları vardır. Buna 

göre; işe alım yapılırken kişilerin iş ile olan uyumuna dikkat edilmeli, çalışanların 

görev tanımları anlaşılabilir olmalı ve net bir biçimde ifade edilmeli, kurum içi 

rotasyon yapılmalı, görev paylaşımında, ücretlerde ve ödüllendirmelerde adil 

olunmalı, hoşgörülü ve esnek bir yönetim uygulaması bulunmalı, eğitim programları 

artırılmalı, çalışanların iş yoğunluğunu azaltmak için gerekenler yapılmalı, yapılan 

işler ile ilgili problemler meydana geldiğinde gerekli düzenlemeler yapılarak kalıcı 

çözümler sağlanmalı, çalışma süreleri uzunsa bu süreler bireyler için daha sağlıklı olan 

saatlere indirilmeli, bireylere karar alma yetkisi verilmeli, gerekli denetim ve 

kontroller yapılmalı, durum değerlendirici toplantılar düzenlenmeli, işyerinde ve 

dışında sosyal aktiviteler, tatil gibi planlamalar yapılarak çalışanların motive olmaları 

sağlanmalıdır (Kaçmaz, 2005; Karayel ve Karayel, 2019; Arı ve Bal, 2008). 

 

 

2.2.6. Sağlık Sektöründe Tükenmişlik   

 

İş stresinin ve iş yükünün yoğun olarak ortaya çıktığı, ilişkilerin yoğun olarak 

yaşanmakta olduğu sağlık sektöründe tükenmişliğin incelenmesi önem arz etmektedir. 

Sağlık sektöründe görev yapan çalışanlarda meydana gelme ihtimali yüksek olan 

tükenmişlik durumunun önlenmesi gereklidir. Çalışan bireylerin performanslarının 

yüksek olması, sundukları hizmetlerin kaliteli olmasının sağlanması, tükenmişliğin 

meydana gelmesi sebebiyle ortaya çıkabilecek dikkat eksikliği ve isteksizlik 
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durumlarının sonucunda meydana gelebilecek risklerin engellenmesi, kurum 

hedeflerine ulaşılması konusunda önem taşımaktadır (Karsavuran, 2014).  

Tükenmişlik işten ayrılmadan aile hayatındaki sıkıntılara, zararlı madde 

kullanma alışkanlığından ruhsal rahatsızlıklara kadar çok çeşitli sorunlara sebep 

olmaktadır. Bundan dolayı tükenmişlik tüm iş alanlarında incelenmeye başlamıştır 

(Kaçmaz, 2005). 

Çoğunlukla duygusal strese sebep olan insanlarla karşılıklı çalışma durumunu 

gerektiren işlerin tükenmişlikle yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir.  (Maslach 

et al. 2001). Bahsedilen bu durum sağlık sektöründe yüksek önem arz etmektedir. 

Sağlık sektöründe görev yapan bireylerin tükenmişlik duygusuna kapılmaları, sağlık 

hizmetinin niteliğinde bozulma meydana getirir ve hizmetin aksamasına neden olur. 

(Şenturan ve ark, 2009). Yapılan araştırmalar incelendiğinde, sağlık çalışanlarının 

tükenmişlik yaşama ihtimallerinin en yüksek meslekler arasında olduğu görülmüştür  

(Çalgan, Yeğenoğlu, ve Aslan, 2009).  

Görevlerin açık bir şekilde ayrılmamış olması, çalışanlar arasında çeşitli 

öğrenim seviyelerinin bulunması, çeşitli mesleklerde vardiyalı görev yapılıyor olması, 

kişisel haklarla ilgili sıkıntılar, çalışma saatlerindeki uzunluk, çalışılan ortamların 

yetersizliği gibi durumlar sağlık çalışanlarında tükenmişliği etkileyebilmektedir  

(Aslan ve ark, 2005). Sağlık sektöründe görev yapan kişiler, her zaman hastaların 

ihtiyaçlarını karşılamakta, kişilerin hayatlarının hassas olduğu taraflarıyla karşılıklı 

bulunmakta, hayati tehlikesi bulunan kişilerle görevlerini yerine getirmekte, hem 

hastaların hem de hasta yakınlarının beklenti ve talepleriyle karşı karşıya 

kalmaktadırlar. Bu gibi durumları çalışanlar stresle karşılarlar ve stres sonucu 

meydana gelen sorunlarla mücadele ederler (Kaya ve ark., 2007). 

Sağlık hizmetlerinde sunumda her aşamada sağlık çalışanlarının bireysel 

olarak göstermiş oldukları tutumlar ve davranışlar, verilen hizmetlerden beklentiler 

üzerinde doğrudan etkiye sebep olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında hem sağlık 

çalışanlarının hem de sağlık yöneticilerinin tutumları ile davranışlarında tükenmişliğin 

etkilerini görmek mümkündür. Tükenmişlik durumu hem çalışanların hem de sağlık 

yöneticilerinin iş yaşamlarını ve özel hayatlarını etkilemekte, bunun yanında hizmet 

alanların talep ettikleri seviyede kaliteli hizmetten mahrum kalmalarına sebep 

olmaktadır  (Demirbaş, 2006). 

Sağlık hizmetlerinde planlama, organizasyon ve yürütme işlemlerinde yetkili 

olan sağlık yöneticileri, iş stresinin yüksek yaşandığı bir meslek grubundadır. Sağlık 
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sektörü yapılan işler gereği sosyal bir hizmet sunmaktadır ve görev yapan kişilerin 

göstereceği performanslar kurumların amaçlarını gerçekleştirmesinde etkili olur. 

Denetimin yeterli olması ve önlemlerin yeterli düzeyde alınması sağlık sektöründe 

görev yapan çalışanların işlerini disiplinli yapmalarını sağlar. Sağlık yöneticileri kendi 

performansları ile birlikte aynı zamanda çalışanların da performanslarından 

sorumludurlar. Bu nedenle yöneticilerde meydana gelebilecek tükenmişlik durumu 

önemli bir sorun haline gelebilir (Öztürk, Tolga, Şenol ve Günay, 2008). 

Sağlık sektöründe tükenmişliğin ciddi bir boyutta olduğunu gösteren belirti ve 

bulgular tükenmişlik durumunun sonuçları olduğu kadar, tükenmişliği ortaya çıkaran 

ya da ilerlemesini sağlayan faktörlerdir. Bu durumlar; işi bırakma eğiliminde ve 

personel devir hızında artış, hasta ve yakınları tarafından bakım konusunda ortaya 

çıkan şikâyetlerde artış, hastalara yapılan bakımların kalitesinin düştüğüne dikkat 

çeken durumlar, çalışanların işten uzaklaşma sürelerinde artış, çalışanlarda çeşitli 

sorunların baş göstermesi, iletişim ve uyum konularında sıkıntıların oluşması, yönetim 

anlayışının adaletli ve katılımcı olmayan merkezi ve bürokratik olması, 

ödüllendirmenin eksikliği, çalışanlarda görevde yükselme ve gelecek kaygısının 

bulunmasıdır (Kaçmaz, 2005). 

 

 

2.3.İş Doyumu ve Tükenmişlik  

 

Örgütsel bir geçmişi olan araştırmacılar tarafından tükenmişlik; iş stresi, iş 

tatmini veya işten ayrılma durumları etrafında incelenmiştir. Bu incelemelerin 

sonucunda tükenmişlik ile ilgili daha gelişmiş değerlendirmelere de katkıda bulunarak 

örgütsel anlamda önerilerde bulunmuşlardır (Maslach ve Jackson, 1984). 

Rocca ve Kostanski (2001)’nin belirttiğine göre tükenmişliğin iş hayatı 

üzerinde etkileri bulunmaktadır ve bunlardan biri de iş doyumu üzerinde bulunan 

etkisidir. Kişilerin yaptığı işlerden memnun olmaması ve işyerinde beklediği çalışma 

ortamının olmadığı çalışanlarda mutsuzluk ve motivasyon eksikliği meydana gelir. 

Bunun yanında tükenmişlik yaşayan çalışanların olduğu örgütlerde personel devir hızı 

artar ve sonuç olarak örgüte mali sonuçlar doğar. Aynı zamanda tükenmişlik olması 

durumunda devamsızlıkların artışı, işyerinde olmasına rağmen iş dışı durumlarla 
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meşgul olma gibi verimliliğin düşmesine sebep olacak durumlar örgütlerin maliyet 

yükünü arttırır (Aktaran: Ardıç ve Polatçı, 2008). 

 Tükenmişlik ile iş doyumu arasında bulunan ilişki tam olarak birbirinden ayrı 

olarak düşünülmemelidir. Yaptığı işten hoşnut olmayan iş gören yüksek ihtimalle 

tatminsizlik yaşayacaktır. Tatmin olmayan birey yaptığı işi sevmezken, tükenmişlik 

yaşayan kişi yaptığı işi çok sevmekle birlikte işe yetmediğini düşünmekte olabilir. İş 

doyumunda işlerin negatif özellikleri öne çıkarken, tükenmişlik durumunda buna ilave 

olarak kişi ile ilgili değerlendirmeler de bulunmaktadır. Eğer ki çalışan yaptığı iş 

konusunda beklediği doyumu elde edemiyorsa doyumsuz, hem doyuma ulaşamıyor 

hem de kendinin iş ile ilgili yetersiz olduğunu hissediyorsa da tükenmişlik yaşar. İş 

doyumu ve tükenmişlik durumları arasındaki ilişkiye bakıldığında negatif yönlü bir 

ilişkinin varlığı görülür (Akbulut, 2010). 

 Araştırmalar incelendiğinde iş doyumu faktörünün tükenmişlik durumu 

üzerinde etkisi olan en önemli faktör olduğu görülmüştür (Faragher, Cass and Cooper, 

2005). Bazı araştırmacılar iş doyumundaki azalmanın tükenmişliğe sebep olduğunu 

bulmuşlardır. İş doyumsuzluğunun tükenmişlik için etkili bir sebep olduğu fakat 

tükenmişlik ile birbirlerinden farklı şeyler olduğunu belirtmişlerdir. Bu iki kavram da 

negatif ve psikolojik durumları yansıtsa da, tükenmişliğin duyarsızlaşma, iş ile ilgili 

motivasyonda azalmayı ifade ediyor olması sebebiyle iş doyumunda farkı ortaya 

çıkmaktadır. 

 Türkiye’de acil serviste görev yapan çalışanlar üzerinde yapılmış olan geniş 

hacimli bir araştırma da bu bilgiler doğrulanmış bulunmaktadır. Bu çalışma sonucu 

duygusal tükenmişlik ile duyarsızlaşmanın yükseldiği durumlarda iş doyumunun 

azaldığı ve kişisel başarıda yükselme oldukça iş doyumunda da yükseliş olduğu tespit 

edilmiştir  (Akpınar ve Taş, 2011).    

 Ünal, Karlıdağ ve Yoloğlu (2001) tarafından Malatya ilinde görev yapan 384 

hekim üzerinde gerçekleştirdikleri araştırmada, iş doyumu, tükenmişlik ve yaşam 

doyumunun etkileşim içinde olduklarını belirtmişlerdir. Araştırma sonuçlarına göre 

çalışanların iş doyumlarını yükseltecek ve tükenmişliklerini azaltmayı sağlayacak 

davranışların, doyuma ve kişilerin mutluluğuna etkisi olacaktır.  

 Kanada’da görev yapmakta olan jinekolojik onkologların arasında yapılan ve 

iş doyumu, stres ve tükenmişlik düzeylerini ölçme amacı ile gerçekleştirilen araştırma 
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sonuçlarına göre jinekolojik onologların iş streslerinin yüksek olduğu, kişisel başarı 

düzeylerinin ise düşük olduğu belirtilmiştir. Bununla beraber kişilerin iş doyumlarının 

düşük olduğu, tükenmişlik düzeylerinin ise yüksek olduğu tespit edilmiştir (Elit et al., 

2004). 
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3. GEREÇ VE YÖNTEM 

 

3.1.Araştırmanın Gerekçesi ve Amacı 

 

Araştırma, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin iş 

doyumu ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla kesitsel 

olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda tükenmişlik ile iş doyumu ilişkisi 

ortaya çıkacak, ilişki aynı zamanda eğitim, yaş ve hizmet süresi gibi çeşitli sosyo-

demografik değişkenler açısından irdelenmiş olacaktır. 

 

3.2.Araştırmanın Hipotezleri 

 

Araştırmanın amacı göz önünde bulundurularak aşağıda belirtilmiş olan 

hipotezlere cevap aranmıştır. 

 

Tablo 2: Araştırmaya Ait Hipotezler 

Hipotez 1 Yöneticilerin sosyo-demografik özelliklerine göre içsel doyum 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

Hipotez 2 Yöneticilerin sosyo-demografik özelliklerine göre dışsal doyum 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

Hipotez 3 Yöneticilerin sosyo-demografik özelliklerine göre genel doyum 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

Hipotez 4 Yöneticilerin sosyo-demografik özelliklerine göre duygusal tükenme 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

Hipotez 5 Yöneticilerin sosyo-demografik özelliklerine göre duyarsızlaşma 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

Hipotez 6 Yöneticilerin sosyo-demografik özelliklerine göre kişisel başarı 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. 

Hipotez 7 Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin iş 

doyumu düzeyleri ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki 

vardır. 
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3.3.Araştırmanın Yeri ve Belirlenen Çalışma Süresi 

 

Araştırma İstanbul ilinde bulunan tüm kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında 

yapılmıştır. Araştırmanın yaklaşık olarak 3-4 ay süre içerisinde tamamlanması 

planlanmış ancak içinde bulunduğumuz Covid-19 pandemisi nedeniyle 1 yıl içerisinde 

tamamlanmıştır.  

 

3.4.Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

 

Araştırma İstanbul’da bulunan kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev 

yapan yöneticiler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında bulunan 

yöneticiler, 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında sözleşmeli 

pozisyonda görev yapan ve asli kadro unvanları farklılık gösteren kişilerdir. 

Araştırmanın evrenini İstanbul’da bulunan 114 kurum ve kuruluşta (İstanbul İl 

Sağlık Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Hastaneler ve Ağız Diş Sağlığı 

Merkezleri) olmak üzere toplamda 885 yönetici oluşturmaktadır. Örnekleme yapılması 

planlanmayan çalışmada evrenin tümüne ulaşılması amaçlanmıştır. Ancak istenilen 

sonuç elde edilememiş, bunun üzerine örneklem hesaplaması yapılmıştır. %95 güven 

aralığı ile hesaplama sonucunda örneklem sayısı en az 268 olarak bulunmuştur. 

Araştırmamızda da 307 kişiye anket uygulanabilmiştir.  

 

3.5.Veri Toplama Araçları 

 

Araştırmanın veri toplama aracı olarak demografik veriler için “Kişisel Bilgi 

Formu”, iş doyumu ve tükenmişlik için ise iki ayrı ölçek uygulamasından 

yararlanılmıştır. Katılımcılara bu çalışmanın amacı, kim tarafından ve kimin 

danışmanlığında yapıldığı, katılımın gönüllülük esasına bağlı olduğu, katılımcıların 

vermiş olduğu cevapların gizliliği ve yalnızca adı geçen çalışmada kullanılacağı 

belirtir “Gönüllü Olur Formu” verilmiştir (Ek-1). Araştırmada kullanılacak anket üç 

ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde çalışanların sosyo-demografik 

özellikleri ile ilgili soruların bulunduğu Kişisel Bilgi Formu (Ek-2), ikinci bölümde 
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çalışanların iş doyum düzeylerini ölçmek için Minnesota İş Doyum Ölçeği (Ek-3), 

üçüncü bölümde de çalışanların tükenmişlik düzeylerini ölmek için Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır (Ek-4).   

 

3.5.1. Kişisel Bilgi Formu 

 

Araştırmada varılmak istenen hipotezler doğrultusunda araştırmacı tarafından 

hazırlanmış olan Kişisel Bilgi Formu yaş, cinsiyet, medeni durum, meslek grubu, 

öğrenim durumu, yöneticilik alanında eğitim alma durumu, yönetici unvanı, görev 

yapılan kurum türü, gelir düzeyi, toplam hizmet yılı, yönetici olarak görev yapma 

süresi olmak üzere toplam 11 sorudan oluşmaktadır. 

 

3.5.2. Minnesota İş Doyum Ölçeği 

 

Bu ölçek, çalışanların iş doyum düzeylerini belirlemek amacıyla, 1967 yılında 

Weiss ve arkadaşları tarafından geliştirilmiştir (Weiss et al., 1967). Baycan tarafından 

1985 yılında Türkçe ’ye çevrilip, geçerlilik ve güvenirlilik çalışmaları yapılmıştır ve 

Cronbach alfa değeri 0,77 olarak bulunmuştur (Baycan, 1985). Bu çalışmada da 

Cronbach alfa değeri 0,903 olarak bulunmuştur. 

Katılımcılar ankette bulunan soruları 5’li likert ölçeği doğrultusunda “hiç 

memnun değilim”, “memnun değilim”, “kararsızım”, “memnunum”, “çok 

memnunum” şeklindeki ifadelerden birini seçerek yanıtlamışlardır. Ankette bulunan 

1,2,3,4,7,8,9,10,11,15,16 ve 20. maddeler içsel doyumu ölçerken 5,6,12,13,14,17,18 

ve 19. maddeler ise dışsal doyumu ölçmektedir. Bütün maddelerin cevaplanması 

sonucunda meydana çıkan sonuç ise genel iş doyumunu ölçmektedir (Tözün, Çulhacı, 

ve Ünsal, 2008). 

 

3.5.3. Maslach Tükenmişlik Ölçeği 

 

Yapılan tükenmişlik çalışmalarında en yaygın olarak kullanılan bu ölçek 

Maslach ve Jackson tarafından 1981 yılında geliştirilmiştir. “Maslach Tükenmişlik 
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Ölçeği”, Ergin (1992) tarafından Türkçeye uyarlanmış ve ölçeğin özgün biçimindeki 

7 basamaklı yanıt seçeneklerinin ülkemize uygun olmadığı belirlenerek, uyarlama 

çalışmasında basamak sayısı 5’e indirilmiştir. 

Maslach ile Jackson tarafından geliştirilmiş olan bu ölçek likert tipi olup 22 

madde ve üç alt boyuttan oluşmaktadır.  Ölçeğin alt boyutları olan “duygusal 

tükenme” 9 maddeden (1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16, 20),  “duyarsızlaşma” 5 maddeden (5, 

10, 11, 15, 22) ve kişisel başarı 8 maddeden (4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21) meydana 

gelmektedir. Ölçeğin değerlendirmesinde; duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puan 

ortalamasının yüksek, kişisel başarı puan ortalamasının ise düşük olması tükenmişliğin 

olduğu anlamını taşımaktadır (Çapri 2006). Orijinal çalışmada, ölçeğin Cronbach alfa 

iç tutarlılık katsayısı 0,93 olarak belirlenmiş, bu araştırmada Cronbach alfa değeri 

0,737 olarak bulunmuştur. 

 

3.6.Veri Toplama Yöntemi 

 

Araştırmada kullanılmış anket, Google Formlar üzerinden düzenlenerek tüm 

katılımcılara mail olarak iletilmiş ve alınan geri dönüşler sonucu veriler elde edilmiştir. 

Covid-19 pandemisi sebebiyle bu yöntemle veri toplanabilmiştir. 

 

3.7.Araştırmanın Etik Boyutu 

 

Yapılan bu çalışma için öncelikle Biruni Üniversitesi Girişimsel Olmayan 

Araştırmalar Etik Kurulu’ndan 07.02.2020 Tarih ve 2020/37-07 karar numarası ile 

onay alınmıştır (Ek-5). Ardından çalışmanın yapılabilmesi için İstanbul İl Sağlık 

Müdürlüğü’nden 14.10.2020 tarih ve 15916306-604.01.01-E.5976 sayılı yazısı ve 

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Araştırma, Basılı Yayım, 

Duyuru İçeriği Değerlendirme Komisyonu'nun 05.10.2020 tarih ve 2020/35 sayılı 

kararınca izin alınmıştır (Ek-6). 

Tüm katılımcılara ankete başlamadan önce okumaları gereken “Gönüllü Olur 

Formu” sunulmuş ve çalışmaya katılıp katılmama kararını vermeleri için 

bilgilendirme yapılmıştır. 
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3.8.Araştırmanın Sınırlılıkları 

 

Gönüllüler biası araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır. E-posta olarak 

gönderilen ankete katılımın gönüllülük esası ile yürütülüyor olması, evreni oluşturan 

grubun İstanbul gibi hasta popülasyonunun yoğun olduğu hastanelerde, önemli 

pozisyonlarda görev yapıyor olmaları, zaten yoğun olan iş yüklerinin Covid-19 

pandemisi sebebiyle daha da artmış olması gibi nedenlerle kimi yöneticiler anket 

çalışmasına katılmamışlardır. Bu sebeplerle tüm evrene ulaşmakta zorluk yaşanacağı 

öngörülerek örneklem hesaplaması yapılmıştır.  

 

3.9.Verilerin İstatistiksel Analizi 

 

Araştırmada elde edilen veriler “SPSS for Windows 25.0” programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel 

metotlar (sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma) kullanılmıştır.  

Kullanılmış olan verilerin normal dağılıma uygunluğu incelenmiştir. Normal 

dağılıma uygunluk Q-Q Plot çizimi ile incelenebilmektedir (Chan, 2003). Ayrıca, 

kullanılan verilerin normal dağılım göstermesi çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±3 

arasında olmasına bağlıdır. Aykırı değerler, hata varyansının değerini arttırdığından 

istatistiksel testlerin güçleri üzerinde de etkili olmaktadır.  Bu nedenle istatistiksel 

testlerden önce aykırı değerlerin incelenen veri setlerinde mevcut olup olmadığına 

bakılmıştır (Tablo 3).  

Normal dağılıma uygun veriler için istatistik değerlendirmelerde parametrik 

testler kullanılmaktadır. Normal dağılıma uygun niceliksel veriler karşılaştırılırken 

parametrik testlerden; iki bağımsız grup karşılaştırılıyorsa bağımsız t testi, ikiden fazla 

bağımsız grup karşılaştırılıyorsa tek yönlü varyans analizi,   bağımlı iki aşamalı grup 

karşılaştırılıyorsa paired t testi, bağımlı ikiden fazla aşamalı grup karşılaştırılıyorsa 

tekrarlı ölçümlerde varyans analizi kullanılmaktadır. Eğer ki veriler normal dağılıma 

uygun değilse parametrik olamayan (non-parametrik) testler kullanılır. Normal 

dağılıma uygun olmayan niceliksel veriler karşılaştırılırken parametrik olmayan 

testlerden; iki bağımsız grup karşılaştırılıyorsa Mann Whitney U testi, ikiden fazla 

bağımsız grup karşılaştırılıyorsa Kruskal Wallis testi,  bağımlı iki aşamalı grup 
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karşılaştırılıyorsa Wilcoxon Testi, bağımlı ikiden fazla aşamalı grup karşılaştırılıyorsa 

Friedman F testi kullanılmaktadır. 

 Bu çalışmadaki normal dağılıma uygun niceliksel verilerin 

karşılaştırılmasında iki bağımsız grup karşılaştırılmasında bağımsız t testi, ikiden fazla 

grup karşılaştırılmasında tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Normal dağılıma 

uygun olmayan veriler için ise iki bağımsız grup karşılaştırılmasında Mann Whitney 

U testi, ikiden fazla grup karşılaştırılmasında Kruskal Wallis testi uygulanmıştır.  

P (Probability; Olasılık) değeri, istatistiksel anlamlılığın olup olmadığının, eğer 

anlamlılık var ise var olan farklılığın kanıtının düzeyini belirlemek amacı ile kullanılan 

bir değerdir. İstatistiksel olarak yapılan her testin sonucunda, kullanılan test 

istatistiğine ait “P değeri” hesaplanır. P değerinin 0,05’den küçük olması literatürde 

“istatistiksel olarak anlamlı” kabul edilir (Kul, 2014).  

Araştırmada kullanılan ölçekler arasındaki ilişkiyi test etmek için Spearman 

korelasyon uygulanmıştır. Değişkenler arasındaki doğrusal ilişkinin ölçüsü korelasyon 

katsayısıdır. İki değişken arasındaki korelasyon katsayısı, bu iki değişkenin birlikte 

değişim derecesidir. Yani, iki değişken arasında hesaplanan korelasyon katsayısı 

yüksek ise bu iki değişkenin birbirine bağlı olduğunu ve birlikte değiştiğini 

söyleyebiliriz (Düzgüneş ve Akman,1985; Düzgüneş, Eliçin ve Akman. 1987). 
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Tablo 3: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Normallik Analizi Sonuçları 

Ölçek ve 

Boyutları 

Çarpıklık Basıklık 

Durum 
İstatistik 

Standart 

Hata 
İstatistik 

Standart 

Hata 

İçsel Doyum 

Boyutu 
-0.656 0.139 0.604 0.277 

Normal 

Dağılıma 

Uygun 

Değil 

Dışsal Doyum 

Boyutu 
-0.504 0.139 0.102 0.277 

Normal 

Dağılıma 

Uygun 

Değil 

Minnesota İş 

Doyum Ölçeği 
-0.531 0.139 0.381 0.277 

Normal 

Dağılıma 

Uygun 

Değil 

Duygusal 

Tükenme Boyutu 
0.035 0.139 -0.773 0.277 

Normal 

Dağılıma 

Uygun 

Duyarsızlaşma 

Boyutu 
0.535 0.139 -0.812 0.277 

Normal 

Dağılıma 

Uygun 

Değil  

Kişisel Başarı 

Boyutu 
-0.172 0.139 -0.587 0.277 

Normal 

Dağılıma 

Uygun 
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4. BULGULAR 
 

Araştırmanın bu bölümünde alt problemlere yönelik gerçekleştirilen 

analizlerin ayrıntılı sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

4.1.Yöneticilerin Tanıtıcı Özellikleri 

 

Bu bölümde, yöneticilerin sosyo-demografik özelliklerini kapsayan bulguların 

dağılımları bulunmaktadır. Katılımcıların tanıtıcı özelliklerinin dağılımı Tablo 4’de 

verilmiştir. 

 

Tablo 4: Araştırmaya Katılan Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine 

Göre Dağılımı 

Değişkenler  n % 

Cinsiyet 
Erkek 176 57.3 

Kadın 131 42.7 

Yaş 

20-29 10 3.3 

30-39 101 32.9 

40-49 151 49.1 

50-59 37 12.1 

60 ve üzeri 8 2.6 

Medeni Durum 
Evli 227 73.9 

Bekâr 80 26.1 

Eğitim Durumu 

Lisans 60 19.5 

Yüksek lisans 184 59.9 

Doktora 63 20.6 

Yöneticilik Alanında 

Eğitim Alma 

Durumu 

Evet 188 61.2 

Hayır 119 38.8 

Meslek 

Doktor 62 20.2 

Ebe/Hemşire 85 27.7 

V.K.K.İ. 30 9.8 

Sağlık Teknikeri/Memuru 79 25.7 

Diğer 51 16.6 

Yönetici Unvanı 

Uzman 96 31.3 

Başhekim 15 4.9 

Başhekim Yardımcısı 30 9.8 

İdari ve Mali İşler Müdürü 35 11.4 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 17 5.4 

Müdür Yardımcısı 80 26.1 

Diğer 34 11.1 
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Görev Yapılan 

Kurum Türü 

İl Sağlık Müdürlüğü 96 31.3 

İlçe Sağlık Müdürlüğü 29 9.4 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 104 33.9 

Devlet Hastanesi 53 17.3 

Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi/Merkezi 25 8.1 

Toplam Hizmet 

Süresi 

1-5 12 3.9 

5-10 66 21.5 

10-15 79 25.7 

15 üstü 150 48.9 

Yönetici Olarak 

Görev Yapma Süresi 

1 yıldan az 16 5.2 

1-5 112 36.5 

5-10 93 30.2 

10-15 49 16.0 

15 üstü 37 12.1 

Gelir Düzeyi 

5.000,00 TL – 7.000,00 TL 98 31.9 

7.000,00 TL – 10.000,00 TL 135 44.0 

10.000,00 TL – 15.000,00 TL 37 12.1 

15.000,00 TL – 20.000,00 TL 25 8.1 

20.000,00 TL ve üzeri 12 3.9 

Toplam 307 100.0 

 

Katılımcıların %57.3’ünün erkek, %42.7’sinin kadın olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yaşlarına göre dağılımları incelendiğinde, katılımcıların %3.3’ünün 20-

29 yaş aralığında, %32.9’unun 30-39 yaş aralığında, %49.1’inin 40-49 yaş aralığında, 

%12.1’inin 50-59 yaş aralığında ve %2.6’sının 60 yaş ve üzeri olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların %73.9’unun evli, %26.1’inin bekâr olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların eğitim durumlarına göre dağılımları incelendiğinde, 

katılımcıların %19.5’inin lisans, %59.9’unun yüksek lisans ve %20.6’sının doktora 

olduğu görülmektedir. Katılımcıların %61.2’sinin yöneticilik alanında eğitim aldığı, 

%38.8’inin ise almadığı görülmektedir. Katılımcıların mesleklerine göre dağılımları 

incelendiğinde, katılımcıların %20.2’sinin doktor, %27.7’sinin ebe/hemşire, 

%9.8’inin V.K.K.İ, %25.7’sinin sağlık teknikeri/memuru, %16.6’sının diğer olduğu 

görülmektedir.  

Katılımcıların yönetici unvanlarına göre dağılımları incelendiğinde, 

katılımcıların %31.3’ünün uzman, %4.9’unun başhekim, %9.8’inin başhekim 

yardımcısı, %11.4’ünün idari ve mali işler müdürü, %5.4’ünün sağlık bakım 

hizmetleri müdürü, %26.1’ünün müdür yardımcısı ve %11.1’inin diğer olduğu 

görülmektedir. Katılımcıların görev yapılan kurum türüne göre dağılımı 

incelendiğinde, katılımcıların %31.3’ünün İl Sağlık Müdürlüğü, %9.4’ünün İlçe 
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Sağlık Müdürlüğü, %33.9’unun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, %17.3’ünün Devlet 

Hastanesi ve %8.1’inin Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi/Merkezi olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların toplam hizmet sürelerine göre dağılımları incelendiğinde, 

katılımcıların %3.9’unun 1-5 yıl arası, %36.5’inin 5-10 yıl, %16’sının 10-15 yıl ve 

%48.9’unun 15 yıl üstü olduğu görülmektedir. Katılımcıların yönetici olarak görev 

yapma sürelerine göre dağılımları incelendiğinde, katılımcıların %5.2’sinin 1 yıldan 

az, %36.5’inin 1-5 yıl, %30.2’sinin 5-10 yıl, %16’sının 10-15 yıl ve %12.1’inin 15 yıl 

ve üzeri olduğu görülmektedir. Katılımcıların gelir düzeylerine göre dağılımları 

incelendiğinde, katılımcıların %31.9’unun 5.000,00 TL – 7.000,00 TL, %44’ünün 

7.000,00 TL – 10.000,00 TL, %12.1’inin 10.000,00 TL – 15.000,00 TL, %8.1’inin 

15.000,00 TL – 20.000,00 TL ve %3.9’ünün 20.000,00 TL ve üzeri olduğu 

görülmektedir.  

 

4.2.Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlik Katsayıları 

 

Araştırmada kullanılan ölçeklerin ve boyutlarının güvenirlikleri ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Minnesota iş doyum ölçeğinin 0.903, duygusal tükenme 

boyutunun 0.824, duyarsızlaşma boyutunun 0.820, kişisel başarı boyutunun 0.815 

olduğu ve iyi derecede güvenilirliğe sahip oldukları tespit edilmiştir. Cronbach Alfa 

değerlerinin 0.60’tan büyük olması, kullanılan ölçeklerin güvenilir olduğunu 

göstermektedir. Bu da çalışmada kullanılan ölçeğin içsel tutarlılıklarının iyi olduğunu 

göstermektedir.  

 

Tablo 5: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlik Analizi 

Ölçek ve Boyutları Cronbach's Alpha 

İçsel Doyum Boyutu 0.849 

Dışsal Doyum Boyutu 0.841 

Minnesota İş Doyum Ölçeği 0.903 

Duygusal Tükenme Boyutu 0.824 

Duyarsızlaşma Boyutu 0.820 

Kişisel Başarı Boyutu 0.815 
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4.3.Tükenmişlik ve İş Doyumu Ölçeği Puan Ortalamalarının Dağılımı 

 

Bu bölümde, Tükenmişlik ve İş Doyumu Ölçeği puan ortalamaları yer 

almaktadır. 

 

Tablo 6: Araştırmada Kullanılan Ölçeklerin Tanımlayıcı İstatistikleri 

Ölçek ve 

Boyutları 
Min Maks Medyan Ortalama 

Standart 

Sapma 

İçsel Doyum 

Boyutu 
22.00 60.00 46.00 45.16 7.25 

Dışsal Doyum 

Boyutu 
13.00 40.00 29.00 28.38 5.73 

Minnesota İş 

Doyum Ölçeği 
37.00 100.00 76.00 73.55 11.95 

Duygusal 

Tükenme Boyutu 
0.00 32.00 13.00 13.63 6.95 

Duyarsızlaşma 

Boyutu 
0.00 18.00 4.00 5.19 4.56 

Kişisel Başarı 

Boyutu 
0.00 32.00 20.00 19.89 6.86 

 

Tükenmişlik ve İş Doyumu Ölçeği ’ne verilen yanıtlar incelendiğinde, 

yöneticilerin “içsel doyum” ortalaması (45,16 ± 7,25), “dışsal doyum” ortalaması 

(28,38 ± 5,73), “iş doyumu genel toplam” (73,55 ± 11,95), “duygusal tükenme” 

ortalaması (13,63 ± 6,95), “duyarsızlaşma” ortalaması (5,19 ± 4,56), “kişisel başarı ” 

ortalaması (19,89 ± 6,86) olarak tespit edildi. 

 

4.4.Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre İçsel Doyum 

Boyutunun Puanlarının İncelenmesi 

 

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre içsel doyum boyutunun 

puanlarını karşılaştırmak için iki grup karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, 

ikiden fazla grup karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis testi uygulanmıştır. 
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Tablo 7: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre İçsel Doyum Boyutunun Puanlarının Karşılaştırılması 

Değişkenler  Min Maks Medyan �̅� SS Test Değeri p Bonferroni 

Cinsiyet 
Erkek 26.00 60.00 47.00 45.75 6.52 

10469.000** 0.168  
Kadın 22.00 60.00 46.00 44.38 8.10 

Yaş 

20-29 (1) 33.00 53.00 45.50 44.80 5.65 

12.063*** 0.017* 4>3 

30-39 (2) 27.00 60.00 47.00 45.53 6.40 

40-49 (3) 25.00 60.00 45.00 44.15 7.53 

50-59 (4) 22.00 59.00 48.00 47.46 8.11 

60 ve üzeri (5) 39.00 59.00 47.50 49.50 6.74 

Medeni Durum 
Evli 22.00 60.00 46.00 45.66 6.90 

8143.000** 0.169  
Bekâr 24.00 60.00 46.00 43.78 8.04 

Eğitim Durumu 

Lisans 25.00 60.00 45.50 45.18 8.06 

5.274*** 0.072  Yüksek lisans 22.00 60.00 46.00 44.76 6.40 

Doktora 24.00 59.00 48.00 46.35 8.65 

Yöneticilik 

Alanında Eğitim 

Alma Durumu 

Evet 22.00 60.00 46.00 45.32 6.63 

11070.500** 0.879  
Hayır 24.00 60.00 46.00 44.92 8.16 

Meslek 

Doktor (1) 25.00 59.00 48.00 47.56 7.59 

11.597*** 0.021* 1>4, 3>4 

Ebe/Hemşire (2) 22.00 60.00 46.00 44.19 7.39 

V.K.K.İ. (3) 27.00 60.00 45.50 44.70 7.35 

Sağlık Teknikeri/Memuru (4) 28.00 60.00 45.00 44.68 6.48 

Diğer (5) 24.00 60.00 47.00 44.90 7.32 

Yönetici Unvanı 

Uzman (1) 24.00 60.00 46.50 44.97 6.82 

11.197*** 0.009* 3>6 

Başhekim (2) 39.00 58.00 48.00 48.40 5.91 

Başhekim Yardımcısı (3) 25.00 59.00 48.50 48.53 8.16 

İdari ve Mali İşler Müdürü (4) 30.00 60.00 46.00 45.80 6.72 

Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdürü (5) 
26.00 60.00 43.00 43.88 7.03 

Müdür Yardımcısı (6) 22.00 60.00 44.50 43.65 7.49 

Diğer (7) 27.00 55.00 45.50 44.88 7.31 
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Tablo 7: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre İçsel Doyum Boyutunun Puanlarının Karşılaştırılması (Devam) 

Görev Yapılan 

Kurum Türü 

İl Sağlık Müdürlüğü 27.00 60.00 46.00 44.82 6.84 

2.788*** 0.594  

İlçe Sağlık Müdürlüğü 24.00 60.00 47.00 45.59 7.04 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 25.00 60.00 46.00 44.65 7.09 

Devlet Hastanesi 22.00 59.00 47.00 46.49 8.06 

Ağız ve Diş Sağlığı 

Hastanesi/Merkezi 
25.00 60.00 45.00 45.32 8.08 

Toplam Hizmet 

Süresi 

1-5 (1) 42.00 58.00 46.50 47.58 4.50 

15.176*** 0.002* 4>2 
5-10 (2) 28.00 60.00 43.00 43.12 6.18 

10-15 (3) 24.00 60.00 46.00 44.53 7.26 

15 üstü (4) 22.00 60.00 47.00 46.21 7.65 

Yönetici Olarak 

Görev Yapma 

Süresi 

1 yıldan az 35.00 54.00 44.50 45.25 5.93 

4.045*** 0.400  

1-5 24.00 60.00 46.00 44.85 7.45 

5-10 22.00 60.00 46.00 44.40 7.47 

10-15 27.00 60.00 46.00 46.04 6.93 

15 üstü 25.00 59.00 48.00 46.86 6.97 

Gelir Düzeyi 

5.000,00 TL – 7.000,00 TL (1) 22.00 60.00 47.00 46.17 6.68 

14.126*** 0.007* 1>2 

7.000,00 TL – 10.000,00 TL (2) 24.00 60.00 44.00 43.67 7.37 

10.000,00 TL – 15.000,00 TL (3) 27.00 58.00 47.00 46.78 6.49 

15.000,00 TL – 20.000,00 TL (4) 25.00 55.00 48.00 45.92 7.51 

20.000,00 TL ve üzeri (5) 26.00 59.00 48.50 47.25 9.72 

*p<0.05, **Mann Whitney U testi, ***Kruskal Wallis testi
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Çalışmamızda katılımcıların yaşlarına göre içsel doyum boyutunun puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark 

yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Yaşı 50-59 yaş 

aralığında olan katılımcıların içsel doyum boyutunun puanlarının yaşı 40-49 yaş 

aralığında olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların mesleklerine göre içsel doyum boyutunun puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark yaratan grubu 

bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Mesleği doktor ve V.K.K.İ. olan 

katılımcıların içsel doyum boyutunun puanlarının mesleği sağlık teknikeri/memuru olan 

katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yönetici unvanlarına göre içsel doyum boyutunun puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark 

yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Yönetici unvanı 

başhekim yardımcısı olan katılımcıların içsel doyum boyutunun puanlarının yönetici 

unvanı müdür yardımcısı olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların toplam hizmet sürelerine göre içsel doyum boyutunun puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark 

yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Toplam hizmet süresi 

15 yıl üstü olan katılımcıların içsel doyum boyutunun puanlarının toplam hizmet süresi 

5-10 yıl arasında olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların gelir düzeylerine göre içsel doyum boyutunun puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark yaratan grubu 

bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Gelir düzeyi 5.000,00 TL – 7.000,00 

TL olan katılımcıların içsel doyum boyutunun puanlarının gelir düzeyi 7.000,00 TL – 

10.000,00 TL olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların cinsiyetlerine göre, medeni durumlarına göre, eğitim durumlarına 

göre, yöneticilik alanında lisansüstü eğitimi yapma durumlarına göre, görev yaptıkları 

kurum türüne göre ve yönetici olarak görev yapma sürelerine göre içsel doyum 

boyutunun puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(p>0.05).  
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4.5. Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dışsal Doyum Boyutunun 

Puanlarının İncelenmesi 

 

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre dışsal doyum boyutunun 

puanlarını karşılaştırmak için iki grup karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, ikiden 

fazla grup karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis testi uygulanmıştır.
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Tablo 8: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dışsal Doyum Boyutunun Puanlarının Karşılaştırılması 

Değişkenler  Min Maks Medyan �̅� SS Test Değeri p Bonferroni 

Cinsiyet 
Erkek 13.00 40.00 29.00 28.51 5.98 

10807.000** 0.347  
Kadın 14.00 40.00 29.00 28.22 5.39 

Yaş 

20-29 19.00 33.00 28.50 27.00 5.42 

1.670*** 0.796  

30-39 14.00 40.00 29.00 28.51 4.89 

40-49 13.00 40.00 29.00 28.17 6.32 

50-59 15.00 39.00 30.00 29.11 5.44 

60 ve üzeri 17.00 38.00 31.00 29.38 6.37 

Medeni Durum 
Evli 13.00 40.00 29.00 28.47 5.70 

9015.500** 0.925  
Bekâr 14.00 40.00 29.50 28.15 5.86 

Eğitim Durumu 

Lisans 14.00 40.00 29.00 29.22 6.38 

1.586*** 0.452  Yüksek lisans 13.00 40.00 29.00 27.98 5.54 

Doktora 16.00 40.00 30.00 28.79 5.62 

Yöneticilik 

Alanında Eğitim 

Alma Durumu 

Evet 13.00 40.00 29.00 28.06 5.54 

10268.000** 0.225  
Hayır 14.00 40.00 30.00 28.91 6.01 

Meslek 

Doktor 17.00 40.00 30.00 29.58 5.03 

5.613*** 0.230  

Ebe/Hemşire 14.00 40.00 28.00 28.15 5.49 

V.K.K.İ. 13.00 40.00 30.00 29.07 5.99 

Sağlık Teknikeri/Memuru 13.00 40.00 28.00 27.54 6.11 

Diğer 14.00 40.00 30.00 28.24 6.09 

Yönetici Unvanı 

Uzman (1) 13.00 40.00 30.00 28.57 5.83 

16.133*** 0.013* 2>6 

Başhekim (2) 24.00 35.00 32.00 31.07 2.89 

Başhekim Yardımcısı (3) 17.00 40.00 29.00 29.93 5.50 

İdari ve Mali İşler Müdürü (4) 14.00 39.00 29.00 28.89 5.85 

Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdürü (5) 
14.00 40.00 27.00 28.00 6.32 

Müdür Yardımcısı (6) 13.00 40.00 27.00 26.75 5.61 
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Tablo 8: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Dışsal Doyum Boyutunun Puanlarının Karşılaştırılması (Devam) 

 Diğer (7) 15.00 39.00 31.00 28.85 5.84    

Görev Yapılan 

Kurum Türü 

İl Sağlık Müdürlüğü 13.00 40.00 30.00 28.67 5.80 

5.175*** 0.270  

İlçe Sağlık Müdürlüğü 14.00 40.00 29.00 28.07 6.00 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 13.00 40.00 28.00 27.80 5.31 

Devlet Hastanesi 14.00 40.00 29.00 28.70 6.01 

Ağız ve Diş Sağlığı 

Hastanesi/Merkezi 
16.00 39.00 30.00 29.48 6.36 

Toplam Hizmet 

Süresi 

1-5 21.00 37.00 30.50 29.67 3.85 

3.442*** 0.328  
5-10 14.00 40.00 28.00 27.58 5.44 

10-15 14.00 40.00 29.00 28.15 5.19 

15 üstü 13.00 40.00 30.00 28.77 6.22 

Yönetici Olarak 

Görev Yapma 

Süresi 

1 yıldan az 15.00 38.00 28.50 28.94 5.40 

2.305*** 0.680  

1-5 15.00 40.00 29.00 28.23 5.54 

5-10 14.00 40.00 28.00 28.24 5.34 

10-15 13.00 40.00 30.00 29.53 6.46 

15 üstü 13.00 39.00 29.00 27.49 6.41 

Gelir Düzeyi 

5.000,00 TL – 7.000,00 TL 13.00 40.00 29.00 28.13 5.73 

1.479*** 0.830  

7.000,00 TL – 10.000,00 TL 14.00 40.00 29.00 28.37 5.87 

10.000,00 TL – 15.000,00 TL 15.00 39.00 30.00 28.89 5.62 

15.000,00 TL – 20.000,00 TL 19.00 38.00 31.00 29.04 5.09 

20.000,00 TL ve üzeri 17.00 34.00 30.00 27.75 6.41 

*p<0.05, **Mann Whitney U testi, ***Kruskal Wallis testi



48 
 

 

Bunun sonucunda, katılımcıların yönetici unvanlarına göre dışsal doyum 

boyutunun puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

(p<0.05). Fark yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. 

Yönetici unvanı başhekim olan katılımcıların dışsal doyum boyutunun puanlarının 

yönetici unvanı müdür yardımcısı olan katılımcılara göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. 

Katılımcıların yaşlarına göre, cinsiyetlerine göre, medeni durumlarına göre, 

eğitim durumlarına göre, yöneticilik alanında lisansüstü eğitim alma durumlarına göre, 

mesleklerine göre, görev yaptıkları kurum türüne göre, toplam hizmet sürelerine göre, 

yönetici olarak görev yapma sürelerine göre ve gelir düzeylerine göre dışsal doyum 

boyutunun puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(p>0.05).  

 

4.6.Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Minnesota İş Doyum 

Ölçeğinin Puanlarının İncelenmesi 

 

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre Minnesota iş doyum 

ölçeğinin puanlarını karşılaştırmak için iki grup karşılaştırılmasında Mann Whitney U 

testi, ikiden fazla grup karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis testi uygulanmıştır
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Tablo 9: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Minnesota İş Doyum Ölçeğinin Puanlarının Karşılaştırılması 

Değişkenler  Min Maks Medyan �̅� SS Test Değeri p Bonferroni 

Cinsiyet 
Erkek 40.00 100.00 76.00 74.26 11.28 

10605.500** 0.230  
Kadın 37.00 100.00 74.00 72.60 12.79 

Yaş 

20-29 53.00 85.00 73.00 71.80 9.83 

7.659*** 0.105  

30-39 47.00 100.00 76.00 74.05 10.12 

40-49 40.00 100.00 74.00 72.32 12.91 

50-59 37.00 97.00 79.00 76.57 12.83 

60 ve üzeri 63.00 96.00 80.00 78.88 10.95 

Medeni Durum 
Evli 37.00 100.00 76.00 74.13 11.53 

8369.000** 0.297  
 Bekâr 40.00 100.00 76.00 71.93 13.03 

Eğitim Durumu 

Lisans 47.00 100.00 74.00 74.40 13.61 

4.189*** 0.123  Yüksek lisans 37.00 100.00 74.50 72.73 10.89 

Doktora 40.00 97.00 79.00 75.14 13.17 

Yöneticilik 

Alanında Eğitim 

Alma Durumu 

Evet 37.00 100.00 76.00 73.38 11.22 

10982.500** 0.788  
Hayır 40.00 100.00 75.00 73.82 13.08 

Meslek 

Doktor (1) 44.00 97.00 79.00 77.15 11.44 

9.599*** 0.048* 1>4 

Ebe/Hemşire (2) 37.00 100.00 74.00 72.34 12.23 

V.K.K.İ. (3) 40.00 100.00 74.00 73.77 12.17 

Sağlık Teknikeri/Memuru (4) 44.00 100.00 73.00 72.23 11.34 

Diğer (5) 40.00 100.00 77.00 73.14 12.48 

Yönetici Unvanı 

Uzman (1) 40.00 100.00 74.50 73.54 11.51 

18.253*** 0.006* 3>6 

Başhekim (2) 63.00 92.00 81.00 79.47 8.31 

Başhekim Yardımcısı (3) 44.00 97.00 80.00 78.47 12.17 

İdari ve Mali İşler Müdürü (4) 44.00 99.00 74.00 74.69 11.71 

Sağlık Bakım Hizmetleri 

Müdürü (5) 
40.00 100.00 70.00 71.88 13.02 

Müdür Yardımcısı (6) 37.00 100.00 71.00 70.40 12.17 

Diğer (7) 46.00 89.00 76.00 73.74 11.89 
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Tablo 9: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Minnesota İş Doyum Ölçeğinin Puanlarının Karşılaştırılması ( Devam) 

Görev Yapılan 

Kurum Türü 

İl Sağlık Müdürlüğü 40.00 100.00 76.00 73.49 11.46 

3.013*** 0.556  

İlçe Sağlık Müdürlüğü 40.00 100.00 76.00 73.66 11.98 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 40.00 100.00 74.00 72.45 11.26 

Devlet Hastanesi 37.00 97.00 76.00 75.19 13.41 

Ağız ve Diş Sağlığı 

Hastanesi/Merkezi 
41.00 99.00 76.00 74.80 13.71 

Toplam Hizmet 

Süresi 

1-5 (1) 69.00 95.00 77.00 77.25 7.55 

11.482*** 0.009* 4>2 
5-10 (2) 48.00 100.00 70.50 70.70 10.42 

10-15 (3) 40.00 99.00 76.00 72.68 11.53 

15 üstü (4) 37.00 100.00 77.00 74.97 12.85 

Yönetici Olarak 

Görev Yapma 

Süresi 

1 yıldan az 58.00 92.00 75.00 74.19 9.81 

2.514*** 0.642  

1-5 40.00 100.00 74.00 73.08 12.18 

5-10 37.00 100.00 75.00 72.63 11.76 

10-15 40.00 100.00 76.00 75.57 11.99 

15 üstü 41.00 97.00 79.00 74.35 12.77 

Gelir Düzeyi 

5.000,00 TL – 7.000,00 TL 37.00 100.00 76.00 74.31 11.74 

6.802*** 0.147  

7.000,00 TL – 10.000,00 TL 40.00 100.00 73.00 72.04 12.21 

10.000,00 TL – 15.000,00 TL 46.00 96.00 76.00 75.68 11.11 

15.000,00 TL – 20.000,00 TL 44.00 88.00 78.00 74.96 11.74 

20.000,00 TL ve üzeri 54.00 92.00 81.50 75.00 13.61 

*p<0.05, **Mann Whitney U testi, ***Kruskal Wallis testi
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Bunun sonucunda, katılımcıların mesleklerine göre Minnesota iş doyum 

ölçeğinin puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

(p<0.05). Fark yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Mesleği 

doktor olan katılımcıların Minnesota iş doyum ölçeğinin puanlarının mesleği sağlık 

teknikeri/memuru olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yönetici unvanlarına göre Minnesota iş doyum ölçeğinin puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark 

yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Yönetici unvanı 

başhekim yardımcısı olan katılımcıların Minnesota iş doyum ölçeğinin puanlarının 

yönetici unvanı müdür yardımcısı olan katılımcılara göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. 

Katılımcıların toplam hizmet sürelerine göre Minnesota iş doyum ölçeğinin 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). 

Fark yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Toplam hizmet 

süresi 15 yıl üstü olan katılımcıların Minnesota iş doyum ölçeğinin puanlarının toplam 

hizmet süresi 5-10 yıl arasında olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yaşlarına göre, cinsiyetlerine göre, medeni durumlarına göre, 

eğitim durumlarına göre, yöneticilik alanında lisansüstü eğitim alma durumlarına göre, 

görev yaptıkları kurum türüne göre, yönetici olarak görev yapma sürelerine göre ve gelir 

düzeylerine göre Minnesota iş doyum ölçeğinin puanları arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).  

 

4.7.Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Duygusal Tükenme 

Boyutunun Puanlarının İncelenmesi 

 

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre duygusal tükenme 

boyutunun puanlarını karşılaştırmak için iki grup karşılaştırılmasında bağımsız t testi, 

ikiden fazla grup karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır.
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Tablo 10: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Duygusal Tükenme Boyutunun Puanlarının Karşılaştırılması 

Değişkenler  Min Maks Medyan �̅� SS 
Test 

Değeri 
p Bonferroni 

Cinsiyet 
Erkek 0.00 32.00 13.00 13.03 7.26 

-1.772** 0.077  
Kadın 0.00 29.00 15.00 14.45 6.46 

Yaş 

20-29 3.00 19.00 12.50 11.70 5.44 

0.947*** 0.437  

30-39 0.00 32.00 13.00 13.39 7.23 

40-49 0.00 28.00 15.00 14.16 6.93 

50-59 0.00 22.00 13.00 12.30 6.65 

60 ve üzeri 6.00 27.00 16.50 15.63 6.61 

Medeni Durum 
Evli 0.00 28.00 13.00 13.10 6.87 

-2.297** 0.022*  
Bekar 0.00 32.00 16.00 15.16 7.00 

Eğitim Durumu 

Lisans 0.00 32.00 13.00 13.27 7.66 

2.247*** 0.108  Yüksek lisans 0.00 29.00 13.00 13.20 6.80 

Doktora 0.00 28.00 16.00 15.29 6.54 

Yöneticilik 

Alanında Eğitim 

Alma Durumu 

Evet 0.00 27.00 13.00 13.16 6.84 

-1.521** 0.129  
Hayır 0.00 32.00 15.00 14.40 7.08 

Meslek 

Doktor 0.00 28.00 15.00 14.06 6.70 

0.163*** 0.957  

Ebe/Hemşire 0.00 27.00 13.00 13.67 6.72 

V.K.K.İ. 0.00 22.00 13.00 12.97 6.78 

Sağlık Teknikeri/Memuru 0.00 27.00 13.00 13.39 6.79 

Diğer 0.00 32.00 13.00 13.84 8.11 

Yönetici Unvanı 

Uzman 0.00 32.00 13.00 13.51 7.59 

0.534*** 0.782 

 

 

 

Başhekim 3.00 23.00 12.00 11.80 5.73 

Başhekim Yardımcısı 0.00 28.00 16.50 15.00 7.48 

İdari ve Mali İşler Müdürü 1.00 24.00 13.00 12.77 6.88 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 6.00 25.00 13.00 14.71 5.96 

Müdür Yardımcısı 0.00 27.00 14.00 13.66 6.80 

Diğer 2.00 25.00 15.00 13.91 6.12 
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Tablo 10: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Duygusal Tükenme Boyutunun Puanlarının Karşılaştırılması (Devam) 

Görev Yapılan 

Kurum Türü 

İl Sağlık Müdürlüğü 0.00 32.00 13.00 13.84 7.70 

1.772*** 0.134  

İlçe Sağlık Müdürlüğü 2.00 22.00 13.00 11.79 5.26 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi 0.00 27.00 16.00 14.75 6.47 

Devlet Hastanesi 0.00 25.00 11.00 12.23 6.49 

Ağız ve Diş Sağlığı 

Hastanesi/Merkezi 
1.00 28.00 13.00 13.36 7.99 

Toplam Hizmet 

Süresi 

1-5 (1) 1.00 25.00 12.50 12.67 7.08 

2.868*** 0.037* 2>4 
5-10 (2) 0.00 29.00 16.00 15.52 6.98 

10-15 (3) 1.00 32.00 13.00 14.10 6.25 

15 üstü (4) 0.00 28.00 12.00 12.65 7.15 

Yönetici Olarak 

Görev Yapma 

Süresi 

1 yıldan az 6.00 29.00 17.00 17.69 6.05 

2.132*** 0.077  

1-5 0.00 32.00 13.50 13.84 6.65 

5-10 0.00 28.00 11.00 12.46 6.70 

10-15 0.00 28.00 16.00 14.10 7.77 

15 üstü 0.00 27.00 13.00 13.62 7.25 

Gelir Düzeyi 

5.000,00 TL – 7.000,00 TL (1) 0.00 32.00 10.00 11.41 7.15 

5.165*** 0.000* 2>1, 4>1 

7.000,00 TL – 10.000,00 TL (2) 0.00 28.00 16.00 14.81 6.62 

10.000,00 TL – 15.000,00 TL (3) 3.00 29.00 12.00 13.00 7.17 

15.000,00 TL – 20.000,00 TL (4) 8.00 28.00 16.00 16.84 5.02 

20.000,00 TL ve üzeri (5) 3.00 27.00 13.50 13.92 7.08 

*p<0.05, **Bağımsız t testi, ***Tek yönlü varyans analizi 
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Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre duygusal tükenme 

boyutunun puanlarını karşılaştırmak için iki grup karşılaştırılmasında bağımsız t testi, 

ikiden fazla grup karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır. Bunun 

sonucunda, katılımcıların medeni durumlarına göre duygusal tükenme boyutunun 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). 

Bekâr katılımcıların duygusal tükenme boyutunun puanlarının evli katılımcılara göre 

daha fazla olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların toplam hizmet sürelerine göre duygusal tükenme boyutunun 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). 

Fark yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Toplam hizmet 

süresi 5-10 yıl arasında olan katılımcıların duygusal tükenme boyutunun puanlarının 

toplam hizmet süresi 15 yıl üstü olan katılımcılara göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. 

Katılımcıların gelir düzeylerine göre duygusal tükenme boyutunun puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark 

yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Gelir düzeyi 7.000,00 

TL – 10.000,00 TL ve 15.000,00 TL – 20.000,00 TL olan katılımcıların duygusal 

tükenme boyutunun puanlarının gelir düzeyi 5.000,00 TL – 7.000,00 TL olan 

katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yaşlarına göre, cinsiyetlerine göre, eğitim durumlarına göre, 

yöneticilik alanında lisansüstü eğitim alma durumlarına göre, mesleklerine göre, 

yönetici unvanlarına göre, görev yaptıkları kurum türüne göre ve yönetici olarak görev 

yapma sürelerine göre duygusal tükenme boyutunun puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır (p>0.05).  

 

4.8.Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Duyarsızlaşma Boyutunun 

Puanlarının İncelenmesi 

 

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre duyarsızlaşma boyutunun 

puanlarını karşılaştırmak için iki grup karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi, ikiden 

fazla grup karşılaştırılmasında ise Kruskal Wallis testi uygulanmıştır.
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Tablo 11: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Duyarsızlaşma Boyutunun Puanlarının Karşılaştırılması 

Değişkenler  Min Maks Medyan �̅� SS Test Değeri p Bonferroni 

Cinsiyet 
Erkek 0.00 18.00 4.00 5.23 4.70 

11503.500** 0.974  
Kadın 0.00 15.00 4.00 5.15 4.40 

Yaş 

20-29 0.00 13.00 4.50 6.10 4.53 

6.742*** 0.150  

30-39 0.00 13.00 4.00 4.40 3.91 

40-49 0.00 18.00 4.00 5.40 4.75 

50-59 0.00 16.00 5.00 5.68 5.21 

60 ve üzeri 1.00 13.00 10.50 8.13 4.55 

Medeni Durum 
Evli 0.00 18.00 3.00 4.82 4.56 

7445.500** 0.016*  
Bekar 0.00 15.00 6.50 6.26 4.43 

Eğitim 

Durumu 

Lisans (1) 0.00 16.00 4.00 4.75 4.52 

12.704*** 0.002* 3>1, 3>2 Yüksek lisans (2) 0.00 17.00 4.00 4.72 4.37 

Doktora (3) 0.00 18.00 6.00 7.00 4.78 

Yöneticilik 

Alanında 

Eğitim Alma 

Durumu 

Evet 0.00 17.00 3.00 4.70 4.47 

9369.500** 0.016*  
Hayır 0.00 18.00 6.00 5.97 4.62 

Meslek 

Doktor 0.00 18.00 6.00 6.53 4.61 

8.296*** 0.081  

Ebe/Hemşire 0.00 15.00 4.00 4.78 4.61 

V.K.K.İ. 0.00 16.00 3.50 5.10 5.37 

Sağlık Teknikeri/Memuru 0.00 17.00 4.00 5.08 4.32 

Diğer 0.00 13.00 3.00 4.51 4.12 

Yönetici 

Unvanı 

Uzman 0.00 14.00 3.00 4.20 4.01 

11.659*** 0.070  

Başhekim 0.00 11.00 5.00 5.07 2.96 

Başhekim Yardımcısı 0.00 18.00 6.50 7.10 5.20 

İdari ve Mali İşler Müdürü 0.00 16.00 4.00 5.20 5.00 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü 0.00 14.00 5.00 6.18 4.86 

Müdür Yardımcısı 0.00 16.00 4.00 5.13 4.73 

Diğer 0.00 17.00 5.50 6.06 4.61 
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Tablo 11: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Duyarsızlaşma Boyutunun Puanlarının Karşılaştırılması (Devam) 

Görev Yapılan 

Kurum Türü 

İl Sağlık Müdürlüğü (1) 0.00 14.00 3.00 4.32 4.06 

15.010*** 0.005* 3>1, 3>4 

İlçe Sağlık Müdürlüğü (2) 0.00 15.00 4.00 5.10 4.25 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi (3) 0.00 18.00 6.00 6.57 4.83 

Devlet Hastanesi (4) 0.00 16.00 3.00 3.92 4.10 

Ağız ve Diş Sağlığı 

Hastanesi/Merkezi (5) 
0.00 16.00 5.00 5.64 5.25 

Toplam 

Hizmet Süresi 

1-5 (1) 0.00 12.00 5.00 5.50 4.03 

10.907*** 0.012* 2>4 
5-10 (2) 0.00 16.00 7.00 6.48 4.42 

10-15 (3) 0.00 18.00 5.00 5.41 4.33 

15 üstü (4) 0.00 17.00 3.00 4.49 4.69 

Yönetici 

Olarak Görev 

Yapma Süresi 

1 yıldan az (1) 0.00 13.00 9.00 8.19 3.83 

12.320*** 0.015* 1>3 

1-5 (2) 0.00 16.00 5.00 5.51 4.22 

5-10 (3) 0.00 17.00 3.00 4.22 4.29 

10-15 (4) 0.00 18.00 3.00 5.47 5.40 

15 üstü (5) 0.00 15.00 4.00 5.05 4.84 

Gelir Düzeyi 

5.000,00 TL – 7.000,00 TL (1) 0.00 15.00 1.00 2.03 2.92 

89.519*** 0.000* 

2>1, 3>1, 

4>1, 5>1, 

4>3, 5>3 

7.000,00 TL – 10.000,00 TL (2) 0.00 18.00 7.00 6.91 4.51 

10.000,00 TL – 15.000,00 TL (3) 0.00 11.00 5.00 4.32 3.47 

15.000,00 TL – 20.000,00 TL (4) 0.00 15.00 10.00 8.64 4.43 

20.000,00 TL ve üzeri (5) 2.00 13.00 6.00 7.25 3.84 

*p<0.05, **Mann Whitney U testi, ***Kruskal Wallis testi



57 
 

Bunun sonucunda, katılımcıların medeni durumlarına göre duyarsızlaşma 

boyutunun puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

(p<0.05). Bekâr katılımcıların duyarsızlaşma boyutunun puanlarının evli katılımcılara 

göre daha fazla olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların eğitim durumlarına göre duyarsızlaşma boyutunun puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark 

yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Eğitim durumu 

doktora olan katılımcıların duyarsızlaşma boyutunun puanlarının eğitim durumu lisans 

ve yüksek lisans olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yöneticilik alanında eğitim alma durumlarına göre duyarsızlaşma 

boyutunun puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

(p<0.05). Eğitim almayan katılımcıların duyarsızlaşma boyutunun puanlarının, eğitim 

alan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların görev yapılan kurum türüne göre duyarsızlaşma boyutunun 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). 

Fark yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Görev yapılan 

kurum türü Eğitim ve Araştırma Hastanesi olan katılımcıların duyarsızlaşma boyutunun 

puanlarının, görev yapılan kurum türü İl Sağlık Müdürlüğü ve Devlet Hastanesi olan 

katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların toplam hizmet süresine göre duyarsızlaşma boyutunun puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark 

yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Toplam hizmet süresi 

5-10 yıl arasında olan katılımcıların duyarsızlaşma boyutunun puanlarının, toplam 

hizmet süresi 15 yıl üstü olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yönetici olarak görev yapma süresine göre duyarsızlaşma 

boyutunun puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir 

(p<0.05). Fark yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. 

Yönetici olarak görev yapma süresi 1 yıldan az olan katılımcıların duyarsızlaşma 

boyutunun puanlarının, yönetici olarak görev yapma süresi 5-10 yıl arasında olan 

katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 
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Katılımcıların gelir düzeylerine göre duyarsızlaşma boyutunun puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark yaratan grubu 

bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Gelir düzeyi 7.000,00 TL – 10.000,00 

TL, 10.000,00 TL – 15.000,00 TL, 15.000,00 TL – 20.000,00 TL ve 20.000,00 TL ve 

üzeri olan katılımcıların duyarsızlaşma boyutunun puanlarının, gelir düzeyi 5.000,00 TL 

– 7.000,00 TL olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Gelir düzeyi 

15.000,00 TL – 20.000,00 TL ve 20.000,00 TL ve üzeri olan katılımcıların 

duyarsızlaşma boyutunun puanlarının, gelir düzeyi 10.000,00 TL – 15.000,00 TL olan 

katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yaşlarına göre, cinsiyetlerine göre ve yönetici unvanlarına göre 

duyarsızlaşma boyutunun puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır (p>0.05).  

 

 

4.9.Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Kişisel Başarı Boyutunun 

Puanlarının İncelenmesi 

 

Katılımcıların sosyo-demografik özelliklerine göre kişisel başarı boyutunun 

puanlarını karşılaştırmak için iki grup karşılaştırılmasında bağımsız t testi, ikiden fazla 

grup karşılaştırılmasında ise tek yönlü varyans analizi uygulanmıştır.
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Tablo 12: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Kişisel Başarı Boyutunun Puanlarının Karşılaştırılması 

Değişkenler  Min Maks Medyan �̅� SS 
Test 

Değeri 
p Bonferroni 

Cinsiyet 
Erkek 0.00 32.00 20.00 19.36 6.94 

-1.578** 0.116  
Kadın 3.00 32.00 20.00 20.61 6.73 

Yaş 

20-29 12.00 32.00 16.00 18.90 6.89 

0.368*** 0.832  

30-39 6.00 32.00 20.00 19.61 6.75 

40-49 0.00 32.00 20.00 19.84 7.03 

50-59 3.00 32.00 22.00 21.05 6.98 

60 ve üzeri 15.00 32.00 19.50 20.38 5.29 

Medeni Durum 
Evli 0.00 32.00 21.00 19.95 7.04 

0.239** 0.811  
Bekar 6.00 32.00 19.00 19.74 6.40 

Eğitim 

Durumu 

Lisans 6.00 32.00 19.50 19.43 6.99 

0.378*** 0.686  Yüksek lisans 0.00 32.00 20.00 19.84 7.28 

Doktora 7.00 32.00 21.00 20.49 5.40 

Yöneticilik 

Alanında 

Eğitim Alma 

Durumu 

Evet 0.00 32.00 21.00 20.56 6.96 

2.138** 0.033*  
Hayır 4.00 32.00 19.00 18.85 6.60 

Meslek 

Doktor (1) 10.00 32.00 22.50 22.03 5.54 

4.929*** 0.001* 
1>3, 1>4, 

2>3 

Ebe/Hemşire (2) 3.00 32.00 21.00 21.19 6.62 

V.K.K.İ. (3) 5.00 32.00 17.00 16.83 7.47 

Sağlık Teknikeri/Memuru (4) 0.00 31.00 19.00 18.61 6.94 

Diğer (5) 4.00 32.00 18.00 18.94 7.22 

Yönetici 

Unvanı 

Uzman (1) 0.00 32.00 18.00 18.13 7.71 

2.916*** 0.009* 3>1 

Başhekim (2) 16.00 31.00 22.00 23.80 4.60 

Başhekim Yardımcısı (3) 10.00 32.00 23.50 22.57 5.39 

İdari ve Mali İşler Müdürü (4) 6.00 32.00 21.00 20.63 7.23 

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü (5) 12.00 30.00 20.00 21.00 5.56 

Müdür Yardımcısı (6) 3.00 32.00 19.00 19.59 6.51 

Diğer (7) 7.00 32.00 20.00 20.24 6.09 
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Tablo 12: Katılımcıların Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre Kişisel Başarı Boyutunun Puanlarının Karşılaştırılması (Devam) 

Görev Yapılan 

Kurum Türü 

İl Sağlık Müdürlüğü (1) 0.00 32.00 18.00 18.21 7.43 

2.638*** 0.034* 
3>1, 4>1, 

5>1 

İlçe Sağlık Müdürlüğü (2) 8.00 32.00 19.00 19.90 7.31 

Eğitim ve Araştırma Hastanesi (3) 7.00 32.00 20.00 20.30 5.83 

Devlet Hastanesi (4) 3.00 32.00 21.00 21.17 7.22 

Ağız ve Diş Sağlığı 

Hastanesi/Merkezi (5) 
6.00 32.00 22.00 22.00 6.42 

Toplam 

Hizmet Süresi 

1-5 (1) 6.00 32.00 21.00 20.75 8.35 

2.924*** 0.034* 4>2, 4>3 
5-10 (2) 9.00 32.00 18.00 18.41 5.74 

10-15 (3) 6.00 31.00 19.00 18.94 6.25 

15 üstü (4) 0.00 32.00 22.00 20.99 7.36 

Yönetici 

Olarak Görev 

Yapma Süresi 

1 yıldan az 12.00 32.00 17.00 18.94 5.46 

1.282*** 0.277  

1-5 4.00 32.00 19.00 19.32 6.53 

5-10 0.00 32.00 20.00 19.45 7.70 

10-15 5.00 32.00 22.00 21.22 6.29 

15 üstü 8.00 32.00 22.00 21.41 6.78 

Gelir Düzeyi 

5.000,00 TL – 7.000,00 TL (1) 0.00 32.00 23.00 20.51 8.32 

3.949*** 0.004* 3>2 

7.000,00 TL – 10.000,00 TL (2) 6.00 32.00 18.00 18.48 5.93 

10.000,00 TL – 15.000,00 TL (3) 9.00 32.00 24.00 23.22 6.03 

15.000,00 TL – 20.000,00 TL (4) 12.00 32.00 19.00 20.16 5.44 

20.000,00 TL ve üzeri (5) 10.00 29.00 21.00 20.00 4.94 

*p<0.05, **Bağımsız t testi, ***Tek yönlü varyans analizi 
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Bunun sonucunda, katılımcıların yöneticilik alanında eğitim alma durumlarına 

göre kişisel başarı boyutunun puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

olduğu görülmektedir (p<0.05). Eğitim alan katılımcıların kişisel başarı boyutunun 

puanlarının, eğitim almayan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların mesleklerine göre kişisel başarı boyutunun puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark yaratan grubu 

bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Mesleği doktor olan katılımcıların 

kişisel başarı boyutunun puanlarının, mesleği V.K.K.İ. ve sağlık teknikeri/memuru olan 

katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. Mesleği ebe/hemşire olan 

katılımcıların kişisel başarı boyutunun puanlarının, mesleği V.K.K.İ. olan katılımcılara 

göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların yönetici unvanlarına göre kişisel başarı boyutunun puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark 

yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Yönetici unvanı 

başhekim yardımcısı olan katılımcıların kişisel başarı boyutunun puanlarının, yönetici 

unvanı uzman olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir 

Katılımcıların görev yapılan kurum türüne göre kişisel başarı boyutunun 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). 

Fark yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Görev yapılan 

kurum türü Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Devlet Hastanesi ve Ağız ve Diş Sağlığı 

Hastanesi/Merkezi olan katılımcıların kişisel başarı boyutunun puanlarının, görev 

yapılan kurum türü İl Sağlık Müdürlüğü olan katılımcılara göre daha fazla olduğu 

görülmektedir. 

Katılımcıların toplam hizmet süresine göre kişisel başarı boyutunun puanları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark 

yaratan grubu bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Toplam hizmet süresi 

15 yıl üstü olan katılımcıların kişisel başarı boyutunun puanlarının, toplam hizmet süresi 

5-10 ve 10-15 yıl arasında olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir. 

Katılımcıların gelir düzeylerine göre kişisel başarı boyutunun puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmektedir (p<0.05). Fark yaratan grubu 

bulmak için Bonferroni düzeltmesi uygulanmıştır. Gelir düzeyi 10.000,00 TL – 
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15.000,00 TL olan katılımcıların kişisel başarı boyutunun puanlarının, gelir düzeyi 

7.000,00 TL – 10.000,00 TL olan katılımcılara göre daha fazla olduğu görülmektedir.  

Katılımcıların yaşlarına göre, cinsiyetlerine göre, medeni durumlarına göre, 

eğitim durumlarına göre ve yönetici olarak görev yapma sürelerine göre kişisel başarı 

boyutunun puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır 

(p>0.05).  

 



63 
 

 

4.10. Minnesota İş Doyum Ölçeği ile Maslach Tükenmişlik Ölçeği 

Arasındaki İlişkinin İncelenmesi 

 

 

Tablo 13: Araştırmada Kullanılan Ölçekler Arasındaki İlişki 

 

 
Duygusal 

Tükenme Boyutu 

Duyarsızlaşma 

Boyutu 

Kişisel Başarı 

Boyutu 

İçsel Doyum 

Boyutu 
-0.363 -0.292 0.407 

p 0.000* 0.000* 0.000* 

Dışsal Doyum 

Boyutu 
-0.233 -0.094 0.307 

p 0.000* 0.101 0.000* 

Minnesota İş 

Doyum Ölçeği 
-0.321 -0.222 0.397 

p 0.000* 0.000* 0.000* 

*p<0.05 

 

Uygulanan spearman korelasyon analizi sonucunda, içsel doyum boyutu ile 

duygusal tükenme boyutu arasında (r = -0.363, p<0.05) ve duyarsızlaşma boyutu 

arasında (r = -0.292, p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde, kişisel başarı 

boyutu arasında (r = 0.407, p<0.05) pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir.  

Dışsal doyum boyutu ile duygusal tükenme boyutu arasında (r = -0.233, 

p<0.05) istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde, kişisel başarı boyutu arasında (r 

= 0.307, p<0.05) pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Minnesota iş doyum ölçeği ile duygusal tükenme boyutu arasında (r = -0.321, 

p<0.05) ve duyarsızlaşma boyutu arasında (r = -0.222, p<0.05) istatistiksel olarak 

anlamlı ve negatif yönde, kişisel başarı boyutu arasında (r = 0.397, p<0.05) pozitif 

yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. 
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5.TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

5.1. Tartışma 

 

Bu çalışmada, İstanbul’da bulunan kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında görev 

yapan yöneticilerin iş doyumları ile tükenmişlik düzeylerini araştırmak ve bu iki faktör 

üzerinde sosyo-demografik özelliklerin etkisi olup olmadığını tespit etmek 

amaçlanmıştır.  

Sonuçlar değerlendirildiğinde; katılımcıların yaşlarına göre dışsal doyum ve 

genel iş doyumu ölçeği puanları arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmazken, içsel 

doyum boyutunun puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu 

bulunmuştur. Yaşı 50-59 yaş aralığında olan katılımcıların yaşı 40-49 yaş aralığında 

olanlara göre içsel doyum boyutunun puanlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Yıldırım (2008) tarafından yapılmış olan araştırmada da en yüksek iş doyumuna sahip 

olan kişilerin 46 yaş üzerinde olan kişilerde gerçekleştiği, 35 ve altı ile 36-45 yaş 

grubundaki personelin ise en fazla “orta” düzeyde bir iş doyumuna sahip olduğu tespit 

edilmiştir. Literatür incelemesi yapıldığında da birçok çalışmada aynı yönde sonuçlar 

elde edilmiştir (Koç, 2019; Özaltın, Kaya, Demir ve Özer, 2002; Kocabıyık ve Çakıcı, 

2008). Kişilerin yaşlarının ilerlemesiyle birlikte uyumlarının, deneyimlerinin ve 

tecrübelerinin artıyor olması, beklentilerinde azalma ve iş hayatındaki şartları 

kabulleniyor olmalarının iş doyum seviyesinde de artış konusunda etkili olduğu 

düşünülmektedir. Bununla birlikte daha ileri yaşlarda görev yapan yöneticilerin daha 

genç yaşlarda görev yapan yöneticilere göre görev yaptıkları pozisyonun da daha 

yüksek olabileceği ve bu durumunda iş doyumu üzerinde etkili olabileceği 

düşünülmektedir.   

Katılımcıların cinsiyetlerine göre iş doyumu ölçeği puanları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Literatürde, bu çalışmada elde 

edilen bulgulara benzer sonuçlara ulaşan çalışmalar bulunmaktadır. Kamu hastaneleri 

üzerinde yapılmış olan araştırmada cinsiyet faktörünün iş doyumunu tek başına 

etkileyen bir unsur olmadığı sonucuna varılmıştır (Yüksel, 2015). Hassoy (2019) 

tarafından yapılmış olan çalışmada da cinsiyet ile iş doyumu arasında anlamlı bir 

farklılık bulunamamıştır. Kanbur (2020) tarafından öğretmenlerin iş doyumu üzerinde 
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yapılmış olan bir araştırmada da iş doyumunun cinsiyet değişkenine göre değişmediği 

sonucuna varılmıştır. 

Çalışmaya katılan yöneticilerin medeni durumları iş doyumu ile ilişkili 

herhangi bir anlamlı fark yaratmamıştır. Konu ile ilgili yapılmış çalışmalar 

incelendiğinde bizim araştırma sonuçlarımızla uyumlu araştırmalara rastlamak 

mümkündür. Yılmaz ve Karahan (2009) tarafından yapılan bir çalışmada da medeni 

durumun hastane yöneticilerinin iş doyumu üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı 

görülmüştür. Yine Öcal (2020) tarafından öğretmenler üzerinde yapılmış olan bir 

araştırmada da cinsiyete göre kişilerin iş doyumu düzeylerinin farklılaşmadığı 

sonucuna varılmıştır. Ancak medeni duruma göre iş doyumunun farklılık gösterdiği 

çalışmalara da rastlanmaktadır. Örneğin; Albayrak (2020) tarafından antrenörlerin iş 

doyumunun incelendiği bir çalışmada medeni duruma göre içsel doyum boyutu 

puanları arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmuştur. Anı şekilde Karabulut (2013) 

tarafından hekim ve hemşirelerin iş doyumunun incelendiği bir araştırmada da 

kişilerin içsel doyum düzeylerinin medeni duruma göre anlamlı düzeyde farklılaştığı, 

evli çalışanların içsel doyum düzeylerinin bekâr çalışanlara oranla daha yüksek olduğu 

tespit edilmiştir.  

Katılımcıların eğitim durumlarına göre içsel doyum, dışsal doyum ve genel iş 

doyumu ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. 

Demir (2002) tarafından yapılmış olan araştırmada iş doyumu üzerinde eğitim 

düzeyinin farklılaştığı bulunmuş, en yüksek iş doyumunun ortaokul mezunu olan 

kişilerde meydana geldiği, eğitim düzeyi daha yüksek olan personelin iş doyumuna 

daha az ulaşabildikleri sonucuna varılmıştır. 

Çalışmamızda, katılımcıların yöneticilik alanında lisansüstü eğitim alma 

durumları, iş doyumu ile ilişkili herhangi bir anlamlı fark yaratmamıştır. Sağlık 

Bakanlığı merkez ve taşra yöneticilerine yönelik yapılan benzer bir çalışmada da aynı 

sonuç alınmıştır (Aksu, Acuner ve Tabak, 2002). 

Katılımcıların mesleklerine göre dışsal doyum boyutu puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunmazken, içsel doyum boyutu puanları ve genel iş doyumu ölçeği 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Fark yaratan 

grup incelendiğinde doktorların V.H.K.İ. ve sağlık teknikeri/memuru mesleğine sahip 

kişilere göre iş doyumu puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Kaya ve 
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Oğuzöncül (2005)’ün birinci basamak sağlık çalışanlarında iş doyumunu incelediği 

çalışmaın, Özavcı (2020)’nın sağlık çalışanları üzerinde yaptığı çalışmanın ve Sungur 

(2016)’un aile hekimlerinin iş doyumunu incelediği çalışmanın sonuçları bizim 

araştırma sonuçlarımızla  uyum göstermektedir. 

Bu araştırmada katılımcıların yönetici unvanları iş doyumunu etkileyen bir 

değişken olarak bulunmuştur. Fark yaratan grup incelendiğinde başhekim 

yardımcılarının müdür yardımcılarına göre iş doyumu ölçeği puanlarının daha yüksek 

olduğu bulunmuştur. Çalışma sonucu elde ettiğimiz bulgular sonucunda başhekim 

yardımcılarının iş doyumlarının daha yüksek bulunmuş olmasının sebebinin, 

hastanelerde bulunan en üst yöneticinin başhekim olması ve dolayısıyla başhekimlere 

en yakın yönetici grubunun başhekim yardımcılarının olması sebebiyle meydana 

geldiği düşünülmektedir. Diğer yönetici unvanına sahip üst yönetici gruplarında 

(Başkan yardımcıları, ilçe sağlık müdürleri gibi) çalışmaya katılan kişi sayısının az 

olması sebebiyle başhekim yardımcılarının ön plana çıktığı düşünülmüştür. Sağlam 

(2019) tarafından “Hastanelerdeki Sözleşmeli İdarecilerin İş Doyum Düzeyleri” 

üzerinde yapılmış olan çalışmada da başhekim yardımcılarının iş doyumu puanlarının  

idari ve mali işler müdürü ve müdür yardımcısı  unvanında görev yapan kişilere göre 

daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Özaydın ve Özdemir (2014)’in banka çalışanları 

üzerinde yapmış oldukları bir araştırmada da servis görevlisi unvanında çalışan 

kişilerin iş doyumu puanlarının müdürlere göre daha düşük olduğu, unvan yükseldikçe 

iş doyumunun da arttığı sonucuna ulaşılmıştır.  

Çalışmamızda katılımcıların görev yapılan kurum türüne göre iş doyumu 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark tespit edilmemiştir. Çalışmamızın 

aksine Güre (2011), Durmuş ve Günay (2007) ve Rençber (2012) yapmış oldukları 

çalışmalarda iş doyumunun çalışılan kurum türüne göre farklılaştığı bulgusuna 

ulaşmışlardır. 

Katılımcıların toplam hizmet süresine göre dışsal doyum boyutu puanları 

arasında anlamlı bir fark bulunamamış, içsel doyum boyutu ile genel iş doyumu ölçeği 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur. Fark yaratan 

grup incelendiğinde 15 yıl ve üzeri hizmet süresi bulunanların 5-10 yıl arasında hizmet 

süresi bulunan katılımcılara göre iş doyumu ölçeği puanlarının daha yüksek olduğu 

bulunmuştur. Çalışmamızda elde ettiğimiz bulguları destekleyen çalışmalar 
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bulunmakla birlikte (Güneş, 2007; Özaydın ve Özdemir, 2014; Aydın ve Kutlu, 2001) 

çalışma süresinin iş doyumu etkilemediği yönünde sonuçlar elde edilen çalışmalar da 

bulunmaktadır (Durmuş ve Günay, 2007; Bodur, 1998). Çalışmamızda elde edilen 

bulgular ve diğer çalışmalar incelediğinde ortaya çıkan farkın yaş faktörü ile benzer 

sebeplerden meydana geldiği, yeni mezun olup işe yeni başlayan kişilerde 

beklentilerin yüksekliği, beklentileri sonucu karşılık bulamama gibi sebeplerle iş 

doyumlarının azalması, diğer taraftan hizmet süresi arttıkça ortama uyum sağlama, 

bilgi ve tecrübe artışı ve ideallerden vazgeçme gibi sebeplerden dolayı iş doyumu 

düzeylerinin yükseldiği düşünülmektedir. 

Çalışmamıza katılan yöneticilerin, yönetici olarak görev yapma süresine göre 

iş doyumu ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark elde 

edilmemiştir. Aksu, Acuner ve Tabak (2002) tarafından yöneticilerin iş doyumu 

üzerine yapılmış olan araştırmada yönetici olarak görev yapma süresine göre farklılık 

bulunmuş, yine Sağlam (2019) tarafından sözleşmeli idarecilerin iş doyumları 

üzerinde yapılmış olan çalışmada da yönetici olarak görev yapma süresine göre 

farklılık bulunmuştur.  

Katılımcıların gelir düzeylerine göre dışsal doyum boyutu ve genel iş doyumu 

ölçeği puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunamazken, içsel doyum boyutunun 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Fark yaratan 

grubun gelir düzeyi 5.000,00 TL – 7.000,00 TL olan katılımcıların içsel doyum 

boyutunun puanlarının gelir düzeyi 7.000,00 TL – 10.000,00 TL olan katılımcılara 

göre daha fazla olduğu görülmektedir. Elde etmiş olduğumuz bulguya paralel olarak 

Keser (2005) tarafından yapılmış olan çalışma da daha yüksek gelir düzeyine sahip 

çalışanların iş doyumu düzeyi düşük çıkmıştır.  Yani gelir düzeyi ve iş doyum arasında 

ters orantı bulunduğu bireylerin gelir düzeyi artmasına rağmen iş doyum seviyelerinin 

azaldığı görülmüştür. Bu durum, bireylerin iş doyumu seviyelerinin yalnızca ücret 

faktörüne bağlılık göstererek değişmediği sonucunu ortaya koymaktadır. 

Bu araştırmada katılımcıların yaşları tükenmişlik düzeylerini etkilemeyen bir 

değişken olarak tespit edilmiştir. Kırılmaz, Çelen ve Sarp tarafından 2003 yılında 

yapılan çalışma ile But (2019) tarafından yapılmış olan çalışmada yaş ile tükenmişlik 

seviyesi arasında anlamlı fark olmadığı bulgusu elde edilmiştir. Bulgurlarımızın 

aksine, Mertoğlu (2013) tarafından yapılmış olan “Gülhane Askeri Tıp Fakültesi 
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Eğitim Hastanesi’nde Çalışan Sağlık Personelinin Tükenmişlik Ve İş Doyumu 

Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”  başlıklı çalışmada tükenmişlik 

düzeyinin yaşa göre anlamlı farklılık gösterdiği,31-40 yaş grubundaki personelin 

duygusal tükenme düzeyinin diğer yaş gruplarına göre daha yüksek olduğu, 20-30 yaş 

grubundaki personelin ise duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutu düzeylerinin daha 

yüksek bulunmuştur.   

Katılımcıların cinsiyetlerine göre duygusal tükenme boyutu, duyarsızlaşma 

boyutu ve kişisel başarı boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunamamıştır. Literatürde yapılan bazı çalışmalarda kadınlar erkeklere göre daha 

fazla duygusal tükenmişlik yaşarken (Yılmaz, 2017; Budak ve Sürgevil, 2005) bazı 

çalışmalarda ise erkeklerin kadınlardan daha fazla tükenmişlik yaşadığını (Girgin ve 

Baysal, 2005; Otacıoğlu, 2008) göstermektedir. Literatürde bulunan çalışmaların 

sonuçları tutarlılık göstermemiştir. Kadınların sorumluluklarının yalnızca iş hayatıyla 

sınırlı kalmaması, evlerinde de çoğunlukla büyük sorumlulukları olması, genellikle 

kendilerine çok zaman ayırmamaları, cam tavan sendromu gibi sebeplerle daha çok 

tükenmişlik yaşadıkları düşünülmektedir. Yine çoğunlukla kadınların duygularının ön 

planda tutarak tüm işlerini yürüttükleri, erkeklerin ise işin sonuçlarına önem vererek 

daha iş odaklı olmaları bu durumu etkiliyor olabilir. Aynı zamanda sonuçlar arasındaki 

tutarsızlığın sebebinin mesleki farklılıklar, yaş, statü, beklentiler gibi ek faktörlerden 

etkilendiği düşünülmektedir.  

Katılımcıların medeni durumlarına göre kişisel başarı boyutu puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunamazken, duygusal tükenme boyutu ve duyarsızlaşma boyutu 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Farklılık elde edilen 

bulguların hepsinde bekâr olanların tükenmişlik düzeylerinin evlilerden daha fazla 

olduğu görülmüştür. Karsavuran (2011) tarafından yapılmış olan araştırmada benzer 

bulgulara ulaşılmıştır. Evli olan çalışanlarda aile olmanın vermiş olduğu sorumluluklar 

çerçevesinde psikolojik yönden daha olgun bir hale gelmeleri, ev içinde dengeyi 

kurmayı öğrenmeleri, ailedeki diğer üyelerin desteklerinin olumlu anlamda iş hayatına 

da yansıyor olması sebebiyle tükenmişlik yaşamalarının önüne geçildiği 

düşünülmektedir.  

Katılımcıların eğitim durumlarına göre duygusal tükenme boyutu ve kişisel 

başarı boyutu puanları arasında fark bulunmazken, duyarsızlaşma boyutu puanları 
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arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Fark yaratan grup 

incelendiğinde eğitim seviyesi doktora olan kişilerin lisans ve yüksek lisans mezunu 

kişilere göre duyarsızlaşma boyutu düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. 

Hem çalışmada elde ettiğimiz bulgulara göre hem de diğer çalışmaların sonuçlarına 

göre genellikle eğitim seviyesi yükseldikçe kişilerin tükenmişliklerinin de yükseldiği 

görülmektedir (Helvacı ve Turhan, 2013; Arı ve Bal, 2008). Genel olarak eğitim 

düzeyi arttıkça görev yapılan statü de yükseldiğinden ve bununla beraber 

sorumluluklarda arttığından tükenmişliğin daha fazla olduğu, aynı zamanda artan 

eğitim seviyesi ile birlikte ücret ve görevde yükselme gibi beklenti ve taleplerin de 

arttığı, bu taleplere karşılık alınamamasının ise tükenmişliğe sebep olabileceği 

düşünülmektedir.  

Katılımcıların yöneticilik alanında lisansüstü eğitim alma durumlarına göre 

duygusal tükenme boyutu puanları arasında fark bulunmazken duyarsızlaşma boyutu 

ve kişisel başarı boyutu puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmuştur. Yöneticilik alanında lisansüstü eğitim almayan kişilerde duyarsızlaşma 

puanları yüksek bulunmuş, eğitim alan kişilerde ise kişisel başarı boyutu puanları 

yüksek bulunmuştur. Bu durum kendi içinde değerlendirildiğinde kişilerin eğitim 

aldıkça kişisel başarı ve yeterlilik duygularında artış olduğu, almayan kişilerde ise 

duyarsızlaşmanın meydana geldiği ortaya konulmuştur. Görevleri yöneticilik olan 

kişilerin, karşılaşmış oldukları sorunları almış oldukları eğitimin de etkisi ile 

çözebileceği ve kendi alanlarında lisansüstü eğitim almaları kendilerini geliştirerek 

yöneticilik alanında daha bilinçli hale gelmelerini sağlamaktadır. Bu durumun da 

kişisel başarılarda artış hissine neden olabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, çok çeşitli 

kadro unvanına sahip kişilerin yöneticilik konusunda eğitim almamış olmaları 

sebebiyle yöneticilik yaparken sorun yaşamaları olağan bir durumdur. Bunun 

sonucunda da tükenmişliğin yaşanması söz konusu olmaktadır.  

Katılımcıların mesleklerine kişisel başarı boyutu puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Araştırma bulgularımıza göre doktorların 

V.H.K.İ. ile sağlık teknikeri/memuru mesleğine sahip kişilere göre ve ebe/hemşire 

mesleğine sahip kişilerin V.H.K.İ. mesleğine sahip kişilere göre kişisel başarı boyutu 

puanlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Demir (2019) tarafından ruh sağlığı 

hastanesinde çalışan kişilerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerinin incelendiği 
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araştırmada da tükenmişlik düzeyinin mesleklere göre anlamlı farklılık gösterdiği 

bulunmuştur.  

Bu araştırmada yönetici unvanı değişkeni kişisel başarı boyutunu etkileyen bir 

değişken olarak tespit edilmiştir. Genel olarak yönetici unvanlarının puanları 

hiyerarşik konumla ilişkili olduğu görülmektedir. Artan statü kişisel başarı puanını da 

artırmaktadır. Bu bağlamda anlamlı farkın başhekim yardımcıları ile uzmanlar 

arasında olduğu görülmektedir. Karsavuran (2011)’da yapmış olduğu çalışmada 

katılımcılar içinde en düşük tükenmişlik düzeyinin başhekim yardımcılarında 

olduğunu ve kişisel başarı düzeylerinin oldukça yüksek olduğunu belirtilmiştir. 

Başhekim yardımcılarının hastalarla iletişim halinde olmaları, sağlıkla ilgili kararlar 

veriyor ve bu kararların doğrudan insan hayatını etkiliyor olması, başhekimden sonra 

kurumda en yetkili pozisyonda olmaları gibi sebeplerin kişisel başarı düzeylerini 

olumlu yönde etkilediği düşünülmektedir.    

Katılımcıların görev yapılan kurum türüne göre duygusal tükenme boyutu 

puanları arasında fark bulunmazken, duyarsızlaşma boyutu ve kişisel başarı boyutu 

puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Sonuçlar 

incelendiğinde eğitim ve araştırma hastanesinde görev yapan yöneticilerin il sağlık 

müdürlüğünde ve devlet hastanesinde görev yapan yöneticilere göre duyarsızlaşma 

düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun sebebinin İl Sağlık 

Müdürlüğü’nde görev yapan yöneticilerin sağlık sektörü olsa dahi birebir hastalarla 

iletişim içinde olmamalarının etkili olduğu düşünülmüştür. Eğitim araştırma 

hastanelerinin yapıları gereği büyük ve karmaşık olmaları, aynı gün içinde kurum 

içerisinde çok çeşitli işlemler yapılıyor olması, insan sağlığının ertelenemez bir 

niteliğinin olması gibi gerekçelerle yöneticiler için bu tür kurumlarda çalışmak daha 

stresli hale gelebilmektedir. Bu hastanelerin idari ve mali açıdan yönetiminin daha zor 

olmasının tükenmişlik üzerinde etkisinin olduğu değerlendirilmektedir. Kişisel başarı 

boyutu açısından bakıldığında da hastanelerde görev yapan yöneticilerin il sağlık 

müdürlüğünde görev yapan yöneticilere göre kişisel başarı düzeyleri daha yüksek 

bulunmuştur. İl sağlık müdürlüğünde görev yapan yöneticilerin sağlık alanı olsa dahi 

görevlerinin idari ve mali işler olması, sağlık tesislerinde görev yapan yöneticilerin ise 

sağlık alanı ile daha iç içe olmaları nedeniyle ruhsal açıdan doyuma ulaşıyor 

olmalarının sebep olabileceği düşünülmektedir. Yönetici unvanına göre de başhekim 

ve ebe/hemşire unvanındaki yöneticilerin kişisel başarı boyutu puanları V.H.K.İ. 
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unvanında görev yapan kişilere göre daha yüksek çıkmasının sebebinin aynı 

faktörlerden meydana geldiği düşünülmektedir. Çünkü hem il sağlık müdürlüğünde 

görev yapan kişilerin hem de V.H.K.İ. unvanına sahip kişilerin yöneticilik alanları 

genellikle idari ve mali işlerdir.   

Çalışmaya katılan yöneticilerin toplam hizmet süresine göre duygusal tükenme 

boyutu, duyarsızlaşma boyutu ve kişisel başarı boyutu puanları arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutu 

puanlarına bakıldığında her ikisinde de 5-10 yıl arası görev yapan katılımcıların 15 yıl 

ve üzeri görev yapan yöneticilere göre puanlarının daha yüksek olduğu, 15 yıl ve üzeri 

görev yapan katılımcıların kişisel başarı boyutu puanlarının ise 5-10 yıl arası ve 10-15 

yıl arası görev yapanlara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öztürk ve ark. (2008) 

tarafından yapılmış olan çalışmada da çalışma süresi arttıkça kişisel başarı düzeyinde 

artış olduğu, Demirbaş (2006) tarafından yapılmış olan çalışmada da hizmet süresi 

arttıkça duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyinin azaldığı görülmüştür.  

Katılımcıların yönetici olarak görev yapma süresine göre duyarsızlaşma 

boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. Fark yaratan gruba 

bakıldığında 1 yıldan az süreyle yöneticilik yapan kişilerin 5-10 yıl arası yöneticilik 

yapan kişilere göre duyarsızlaşma boyutu puanlarının daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Yöneticiliğe yeni başlamış olan kişilerin duyarsızlaşma düzeylerinin daha 

yüksek olmasının sebebi, kişilerin daha tecrübesiz olmaları nedeniyle sisteme ayak 

uydurmakta güçlük çekmeleri ve daha rutin işlere bakmaları olarak açıklanabilir. 

Kişilerin toplam hizmet süresi faktöründe de aynı sonuç ortaya çıkmıştır. Kişiler 

tecrübe sahibi oldukça tükenmişlikleri azalmaktadır. Tekin (2009), yönetici hemşireler 

üzerine yaptığı araştırmada 0-5 yıl arasında çalışanlarda duyarsızlaşma, 16 yıl ve üzeri 

çalışanlarda ise kişisel başarı ortalamalarının yüksek olduğunu belirtmiştir. Demirbaş 

(2006) tarafından yapılan araştırmada da meslek hayatlarının başında olanların, daha 

uzun iş hayatına sahip kişilere göre tükenmişlik seviyelerinin yüksek olduğu 

görülmektedir. 

Katılımcıların gelir düzeylerine göre tükenmişlik düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. İstatistik sonucunda gelir 

düzeyi 5.000,00 TL – 7.000,00 TL arasında olan yöneticilerin duygusal tükenme ve 

duyarsızlaşma düzeylerinin diğer gelir gruplarına göre daha düşük olduğu 
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görülmüştür. Kişisel başarı boyutu sonuçları incelendiğinde de 10.000 – 15.000 TL 

arasında gelir elde eden katılımcıların 7.000-10.000 TL arasında gelir elde edenlere 

göre puanları daha yüksek çıkmıştır. Çalışanlarda gelir seviyesinde yükselme 

ihtiyaçlarının daha kolay karşılanması anlamı taşımaktadır. İnsanlarda gelir seviyesi 

yükseldikçe refah seviyelerinde de bunun doğrultusunda artış olacağından işlerinden 

duydukları memnuniyette artacaktır. Ancak kişiler yaptıkları işler karşılığında hak 

ettikleri ücretleri almadıklarını düşünüyorlarsa bu durum tükenmişliklerini olumsuz 

yönde etkileyebilir. Yöneticilerin makam ve mevkilerinde yükselme oldukça paralel 

olarak gelir düzeyleri de artar.  Makam ve mevki yükseldikçe de kişiye yüklediği 

sorumluluklar artar. Dolayısıyla kişiler hem aldıkları sorumluluk karşısında elde 

ettikleri geliri yetersiz görüyor olabilir. Gelir düzeyi 5.000-7.000 arasında olan 

yöneticilerin en alt kademede yönetici olarak görev yapan kişiler olduklarını 

düşünürsek, bu kişilerin daha az sorumluluk sahibi olmaları sebebiyle elde ettikleri 

geliri yeterli gördükleri düşünülebilir.  

Araştırmada kullanılan ölçekler arasındaki ilişki incelendiğinde; içsel doyum 

boyutu ile duygusal tükenme boyutu ve duyarsızlaşma boyutu arasında istatistiksel 

olarak anlamlı ve negatif yönde, kişisel başarı boyutu arasında pozitif yönde bir ilişki 

olduğu görülmektedir.  Yani katılımcıların içsel doyumları yükseldiğinde duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma tükenmişlikleri azalıyor, kişisel başarı boyutu ise artıyor. 

Dışsal doyum boyutu ile duygusal tükenme boyutu arasında istatistiksel olarak anlamlı 

ve negatif yönde, kişisel başarı boyutu arasında pozitif yönde bir ilişki olduğu 

görülmektedir. Yani kişilerde dışsal doyum arttıkça duygusal tükenme azalıyor, kişisel 

başarı ile ise paralellik göstererek dışsal doyum arttıkça kişisel başarıda artıyor. 

Minnesota iş doyum ölçeği ile duygusal tükenme boyutu arasında ve duyarsızlaşma 

boyutu istatistiksel olarak anlamlı ve negatif yönde, kişisel başarı boyutu arasında 

pozitif yönde bir ilişki olduğu görülmektedir. Bu durum incelediğinde kişilerde genel 

iş doyumu yüksek olduğunda duygusal tükenmenin ve duyarsızlaşmanın azaldığı, 

kişisel başarının ise arttığı bulunmuştur. Giray (2019), Demir (2019), Tosun (2019), 

Karakaya (2017), Daş (2020), Konak (2020) tarafından çeşitli meslek grupları 

üzerinde yapılmış çalışmalarda da ölçekler arasında bulduğumuz ilişkiyi destekler 

nitelikte sonuçlar elde edilmiştir.   

Araştırmanın sağlık yöneticileri üzerinde gerçekleştirilmiş olması ve Covid-19 

gibi sağlık çalışanlarının ön planda olduğu bir süreç içinde tamamlanması çalışmaya 
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ayrı bir önem kazandırmıştır. Kara (2021) tarafından bir üniversite hastanesinde görev 

yapan araştırma görevlilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmiş olduğu bir 

araştırmada  “pandemi döneminde artan iş yükü,  Covid-19 enfeksiyonuna yakalanma 

endişesi,  enfeksiyonu sevdiklerine taşıma kaygısı” gibi durumların tükenmişliği 

artırabileceği sonucu elde edilmiştir. Yine Yüncü ve Yılan (2020) tarafından yapılmış 

olan ve Covid-19 pandemisinin sağlık çalışanlarına etkilerinin incelendiği bir 

araştırmada da, Covid-19’un “çalışma koşullarındaki önemli değişiklikler,  artan iş 

yükü, aile hayatı üzerindeki olumsuz etkiler, artan tükenmişlik ve yönetici tutumları” 

konularında sağlık çalışanlarını etkilediği sonucuna varılmıştır.  

 

 5.2.  Sonuç ve Öneriler 

 

İstanbul da bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan 

yöneticilerin, iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri ile bunları etkileyen faktörlerin 

incelenmesi amacıyla yapılan çalışma sonucunda;  

Yöneticilerin iş doyum düzeylerinin yaşa, mesleğe, yönetici unvanına, toplam 

hizmet süresine ve gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Boyutlar 

açısında incelendiğinde, içsel doyum bakımından “yaşa, mesleğe, yönetici unvanına, 

toplam hizmet süresine ve gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği”, dışsal doyum 

bakımından “yalnızca yönetici unvanına göre farklılık gösterdiği”, genel iş doyumuna 

bakıldığında ise “mesleğe, yönetici unvanına ve toplam hizmet süresine göre farklılık 

gösterdiği” görülmüştür.  

Yöneticilerin duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutu puanlarının yüksek 

olması tükenmişlik yaşadıklarını gösterirken kişisel başarıları puanlarının yüksekliği 

olumlu bir durumdur. Yöneticilerin tükenmişlik düzeylerinin, medeni duruma, eğitim 

durumuna, yöneticilik alanında lisansüstü eğitim alma durumuna, mesleğe, yönetici 

unvanına, görev yapılan kurum türüne, toplam hizmet süresine, yönetici olarak görev 

yapma süresine ve gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur. Boyutlar 

açısında incelendiğinde, duygusal tükenme bakımından “medeni duruma, toplam 

hizmet süresine ve gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği”, duyarsızlaşma bakımından 

“medeni durum, eğitim durumuna, yöneticilik alanında lisansüstü eğitim alma 

durumuna, görev yapılan kurum türüne, toplam hizmet süresine, yönetici olarak görev 

yapma süresine ve gelir düzeyine göre farklılık gösterdiği”, kişisel başarı bakımında 
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“yöneticilik alanında lisansüstü eğitim alma durumuna, mesleğe, yönetici unvanına, 

görev yapılan kurum türüne, toplam hizmet süresine ve gelir düzeyine göre farklılık 

gösterdiği”, görülmüştür.  

Yöneticilerin iş doyumu ile tükenmişlikleri arasında anlamlı bir ilişki bulundu. 

Yöneticilerin iş doyum düzeyleri yükseldikçe tükenmişlik düzeylerinde azalma olduğu 

ve kişisel başarılarında artış olduğu bulundu.  

Sağlık kuruluşlarında pandemi sürecinin iyi yönetilebilmesi adına yöneticilere 

büyük sorumluluklar düşmektedir. Covid-19 pandemisi yaşanırken, henüz sağlık 

yöneticileri üzerinde yapılmış bir çalışma bulunmasa da sağlık alanında çeşitli 

unvanlarda görev yapan çalışanlar üzerinde yapılmış olan araştırmalar incelendiğinde, 

pandemi sebebiyle sağlık çalışanlarında tükenmişliğin arttığı görülmüştür.  

Yapılan araştırmalar sonucu elde edilen bulgular doğrultusunda yöneticilerde 

tükenmişliği önlemek ve iş doyumunu artırmak amacı ile bazı önlemlerin ve 

düzenlemelerin faydalı olacağı düşünülmektedir: 

Kadınlara ve erkeklere iş hayatında eşit sorumluluklar verildiğinde, kadınların 

iş hayatında geri planda tutulmadığı ve terfi anlamında her iki cinsede eşit şartlar 

sunulduğunda cinsiyetin tükenmişlik üzerinde bulunan etkisinin ortadan kalkacağı 

düşünülmektedir.  

Çalışma koşullarını iyileştirmek adına alınabilecek her türlü önlem iş doyumu 

ve tükenmişlik üzerinde olumlu bir etki yaratacaktır. Stresli çalışma ortamını 

azaltmak, eğitim olanaklarını yükseltmek, hizmet sunulan kişilerle oluşabilecek 

problemleri azaltmaya çalışmak, kararlara katılımı arttırmak, işlerin monotonluğunu 

azaltmaya çalışmak, ödül sistemlerinin gelişimini sağlamak, iş doyumunu artırmak ve 

tükenmişliği azaltmak konusunda kişilere eğitim planları hazırlamak gibi çalışmalar iş 

doyumu ve tükenmişlik üzerinde olumlu etki sağlayacaktır. 

Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda, göreve yeni başlayan 

yöneticilerde tükenmişliğin yüksek olduğu bulunmuştur. Bu durumun önüne 

geçilebilmesi için yeni başlayan yöneticilere sorunlarla başa çıkabilme, uyum sağlama, 

stresle mücadele etme gibi konularda kişisel yeterlilik eğitimleri verilebilir. 

Sağlık sektöründe görev yapan ve meslekleri gereği yönetim ile ilgili eğitimi 

olmayan kişilerin yöneticilik yaparken tükenmişlik yaşamalarını önlemek ve 

yönetilenlerinde memnuniyetini sağlamak adına, kişilerin yöneticilik konusunda daha 
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bilinçli hale gelebilmeleri, tecrübe ve eğitimlerini birleştirerek daha donanımlı 

yöneticiler olabilmeleri için, yöneticilik yapan kişilerde yöneticilik alanında lisansüstü 

eğitim dâhil olmak üzere bazı kriterlerin zorunlu hale getirilmesi önerilmektedir. 

Eğitim ve araştırma hastanesi gibi tükenmişliğin daha fazla yaşandığı çalışma 

ortamlarında profesyonel stresle başa çıkma eğitimlerinin tüm yöneticilere verilmesi 

gerekmektedir. 

Sağlık alanında yöneticilik yapan kişilerde duyarsızlaşmanın meydana gelmesi 

sonucunda bu kişilerin sağlık hizmeti sunumunda başarılı olmalarını beklemek yanlış 

olur. Bu sebeple duyarsızlaşma yaşayan personelin takip edilerek motivasyonlarının 

yükseltilmesi sağlanmalıdır.  

Bu çalışma İstanbul’da bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev 

yapan yöneticiler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Özel hastane ve üniversite 

hastanelerinde elde edilen sonuçlar farklılık gösterebilir. Bu nedenle, özel hastane ve 

üniversite hastanelerinde de benzer çalışmaların gerçekleştirilmesi faydalı olacaktır. 

Yine aynı çalışmanın diğer büyük şehirlerde de yapılması sonuçları genelleştirmek 

bakımından faydalı olacaktır. 
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