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GİRİŞ 

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) verilerine göre, gelişmiş ülkelerde 

nüfusun % 10’unu  engelliler oluşturmaktadır. Bu sayı ülkelerin gelişmişlik 

düzeyine göre değişebilmektedir. Az gelişmiş ülkelerde bu oranın % 12’lere 

dek çıkabildiği bilinmektedir. Bu oranlardan yola çıkılarak yapılan hesaplarda, 

dünya nüfusunun yaklaşık olarak 500 milyonunu, az gelişmiş ülkelerden biri 

olan Türkiye nüfusunun ise yaklaşık olarak 7,5 milyonunu engelli bireylerin 

oluşturduğu söylenebilir. Engellilik, doğum öncesinde ve doğum esnasında 

genetik hastalık ya da çevresel faktörlerden kaynaklanacağı gibi, doğum 

sonrasında kaza ve hastalıklar, doğal afetler, savaş ve terör olayları gibi 

faktörlere bağlı olarak da gelişebilmektedir. 

Bu çalışmada Güneydoğu anadolu Bölgesi’ndeki terör olayları 

nedeniyle engelli hale gelen askerlerin çalışma yaşamında devlet tarafından 

yerleştirildikleri askeri ya da sivil kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları 

sorun alanlarının belirlenmesi amacıyla iş tatmin düzeyleri ve buna etki eden 

faktörler araştırılmıştır. Konu, iş tatmin kuramlarından İşe Uyum Teorisi 

(Theory of Work Adjustment) ile sosyoloji kuramlarından Yapısal-İşlevci 

Yaklaşım (Structural-Functionalist Paradigm) perspektifinden ele alınarak 

incelenmiştir.  
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BÖLÜM 1.  

 

1.1. Problem 

 Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) yaygın olarak kabul gören tanımına 

göre sakatlık/özürlülük (disability), “bir aktiviteyi normal tarzda veya normal 

kabul edilen sınırlar içinde gerçekleştirmedeki kısıtlılık veya yetersizlik” olarak 

ele alınmaktadır (I. Özürlüler Şurası Komisyon Raporları, 1999:74). Doğum 

öncesi, doğum sonrası ya da doğum esnasında yaşanan sorunlar nedeniyle 

insanlar sakatlığa maruz kalmaktadırlar. Terör de önemli sakatlık 

kaynaklıklarından biridir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan savaş ve 

terör eylemleri sonucu yaralanarak sakat kalan asker ve siviller, Türkiye’deki 

engelli nüfusun bir bölümünü oluşturmaktadırlar1. Bu kişilerin engellilik türü 

ortopedi, kafa travması, felç, hayati organlarda fonksiyon kaybı vb. biçiminde 

gerçekleşmiştir.  

Türkiye’ de görev sırasında savaş, terör v.b. nedenlerle sakatlanan 

kişiler2 devlet tarafından  “vazife malulü”3 olarak tanımlanmaktadırlar. Vazife 

                                         
1 Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın koordinatörlüğünde Devlet İstatistik Enstitüsü ve 
Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nca 2003 yılında yapılan bir araştırma ile Türkiye’deki özürlü 
nüfus oranının % 12,29 olduğu belirlenmiştir. Bu oranın özürlü gruplarına göre dağılımı şu 
şekildedir: Ortopedik 1,25; Görme 0,60; İşitme 0,37; Dil ve Konuşma 0,38; Zihinsel 0,48; 
Diğer 9,7’dir. Birden fazla özre sahip olanların oranı % 11,4 olarak belirlenmiştir. Araştırma 
sonuçları incelendiğinde, özrün nedenleri arasında savaş ya da terör eylemleriyle ilgili 
oranlara yer verilmediği gözlenmiştir. Bu nedenle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 
yaralanarak ortopedik engelli hale gelen vazife malullerinin engelli nüfusu içindeki oranı 
resmi olarak bilinmemektedir.  
2 Subay, astsubay, uzman erbaş, erbaş ve erler. 
3
Vazife Malulü: Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarından; Türkiye Cumhuriyeti devleti 
sınırlarını korumak ve güvenliğini sağlamak görevi ile savaşta veya devleti bekasını hedef 
alan terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı mücadelede her çeşit düşman veya terörist 
silahlarının etkisi ile veya savaş bölgesindeki harekat veya hizmetler sırasında bu harekat ve 
hizmetleri sebep ve etkisi ile yaralanarak tedavileri sonucunda sakatlığı rapor ile 
kesinleşenleri ifade eder (2847 sayılı Kanun mükerrer madde 1).  
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malullerinin yasal hakları çeşitli kanunlarla4 düzenlenmiş  olup, kanunlar 

kapsamında bu kişilere tıbbi, psikososyal ve mesleki rehabilitasyon, sosyal 

güvenlik, istihdam ve psikolojik danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.  

T.S.K. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde5 tıbbi, psikososyal ve 

mesleki rehabilitasyon hizmetleri verilmektedir. Sosyal güvenlikleri açısından 

hizmet esasına göre bir defaya mahsus olarak emekli ikramiyesi 

ödenmektedir. Ayrıca düzenli bir gelir elde etmeleri amacıyla Emekli 

Sandığı’ndan emekli edilen bu kişilere emekli maaşı bağlanmakta, tütün ve 

alkol ürünlerinin satış bedelinden yılda bir kez pay almaları sağlanmaktadır. 

Ayrıca Emekli Sandığı’nın sağlık güvencesinden yararlanma hakkı 

tanınmaktadır. İstihdam hizmeti olarak bir defaya mahsus “iş hakkı”6 

verilmektedir. İstihdam hizmetinden yararlanmak isteyen vazife malulleri, 

emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra İç İşleri Bakanlığı tarafından “işçi” 

statüsünde askeri ya da sivil kamu kurum ve kuruluşlarına atanmaktadırlar.   

Ayrıca devlet tarafından tanınan daha başka pek çok hak 

bulunmaktadır7. Bu hizmetlerin sunulmasındaki amaçlar, vazife malullerinin 

                                         
4 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Yasası, 3713 Sayılı Terörle Mücadele Yasası, 2453 Sayılı Yurt 
Dışında Görevli Personel Yasası, 3497 Sayılı Kara Sınırlar Güvenliği, 2629 Sayılı Uçuş, 
Paraşüt, Dalgıç Yasası, 2566 Sayılı Sağlık Personeli ve Kaçakçılık Yasası. 
5 Rehabilitasyon Merkezi: Engelli bireyleri fiziksel, psikolojik, sosyal, ekonomik ve mesleki 
açılardan olabilecek en üst düzeye çıkarmayı yönelik tıbbi, sosyal ve mesleki rehabilitasyon 
hizmetleri veren sağlık merkezidir. 
6 İş hakkı: 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki olaylarda terör eylemleri 
nedeni veya etkisiyle çalışamayacak durumda malul kalan kamu görevlileriyle erbaş ve 
erlerin yakınlarından birine ya da çalışabilir durumda olanların kendilerine kamu ve özel 
sektörlerde iş verilmesi konusu 4131 Sayılı Kanunla düzenlenmiş olup, uygulama İçişleri 
Bakanlığı’nca yürütülmektedir. Bu hak devlet tarafından sadece bir kişiye, bir defaya mahsus 
olarak verilmektedir. Kişi hakkını yakınlarından birine devreder ya da herhangi bir nedenle 
işinden ayrılırsa, hakkı kullanılmış sayılmaktadır.  
7 Bu kişilerin çocuklarına öğrenim yardımı; yüksek öğrenim katkı payı alınmaması; Oyak 
üyesi olanlara bir defaya mahsus ya da aylık olarak Oyak yardımı; erbaş ve erlerden sakatlık 
derecelerine göre Mehmetçik Vakfı Yardımı; T.S.K. Dayanışma Vakfı üyesi olan subay, 
astsubay ve uzman erbaşlardan sakatlık derecelerine göre bir defaya mahsus T.S.K. 
Dayanışma Vakfı Yardımı; Kartal Vakfı üyelerinden subay, astsubay, sivil memur, eş, çocuk 
ve bakmakla yükümlü oldukları kişilere bir kereye mahsus toplu ödeme; bir defaya mahsus 
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üretken, kendine güvenen ve bağımsız bireyler olarak kaliteli bir yaşam 

sürmeleri ve nihai hedef olan toplumla bütünleşmelerinin sağlanmasıdır8.  

Toplumla bütünleşme kavramı, sosyoloji kuramlarından Yapısal-

İşlevselci Yaklaşım perspektifinden ele alınabilir. Yapısal-İşlevselci Yaklaşım, 

toplumu canlı bir organizmaya benzeterek çeşitli alt sistemlerden oluşmuş bir 

bütün olarak kabul eder. Aile, din, ekonomi vb. kurumlardan oluşan alt-

sistemler birbirleriyle etkileşim içindedir ve alt-sistemlerin her biri sistemin 

bütününün varlığını sürdürmesine yönelik işlevlere sahiptir. Bu işlevler, 

sistemin varlığını sürdürmesini sağladığı ölçüde fonksiyonel, engel olduğu 

ölçüde ise disfonksiyoneldir. Bir sosyal sistem olan toplum, kendi varlığını 

sürdürme ve dengesini (equilibrium) koruma eğilimindedir. Bütünleşme 

(integration) süreci, sistemin denge durumunu koruması için temel 

önemdedir. Parsons’a göre sosyal yaşam normatif özellikler taşır. Sosyal 

sistem içindeki bireyler kültürel ve sosyal normlara göre kalıplaşmış 

davranışlar olan sosyal aksiyonları gerçekleştirirler (Poloma, 1993:32-35).  

                                                                                                                    
Toplu Konut Kredisi; subay, astsubay ve uzman erbaşlara Kamu Konutunda Oturma ve Kira 
Yardımı;  subay, astsubay ve uzman erbaşlara Emsal Maaş Uygulaması; Gümrüksüz Araç 
İthali; Sakatlık oranı % 40 ve üstü olup çalışanlara Vergi İndirimi; Gazi Tanıtım Kartı ve 
Ücretsiz Seyahat Hakkı (birlikteyken eşleri için de geçerli); yedek subay, erbaş ve erlere 
Malulün Kendisinden Sonraki İlk Erkek Kardeşinin Askerlik Muafiyeti; yedek subaylara 
Orduevi Günü Birlik Giriş Kartı; subay ve astsubaylara T.S.K. Sosyal Tesislerinde Ücretsiz 
Otopark; subay ve astsubaylara T.S.K. Özel Êğitim Merkezlerinden Öncelikli 
yararlanma/Günübirlik Girişler Ücretsiz; subay, astsubay ve uzman erbaşlara Orduevlerinden 
ve Askeri Gazinolardan Yıllık Aidat Ödemeksizin Yararlanma; Devlet Övünç Madalyası; 
T.S.K. Hizmet Övünç Madalyası; Askeri Hastanelerden Yararlanma; subay, astsubay ve 
uzman erbaşlara Askeri Kimlik Kartı; erbaş ve erlere Askeri Hastanelere Giriş Kimliği; subay, 
astsubay uzman erbaş, erbaş ve er çocuklarına 2684 Sayılı Yasaya Göre İlk ve Orta 
Öğretimde Parasız Yatılı Çocuk Okutma Hakkı; subay, astsubay uzman erbaş, erbaş ve er 
çocuklarına Askeri Okullara Girişte Öncelik/İlave Puan/Kontenjan Uygulaması;  subay, 
astsubay uzman erbaş, erbaş ve erlerin oğul ya da kardeşlerinden birine Malulün 
Kardeşlerinin İkametgahlarına Yakın Bir Yerde  Askerlik Yapması;  subay, astsubay uzman 
erbaş, erbaş ve erlerin kendilerine/dul ve yetimlerine Tekel Bayii Önceliği/Tercihen; 
Meskende Tüketilen Elektrik Enerjisinde İndirim (Yaklaşık % 50 oranında). 
8 Anayasanın 61. maddesi, Sosyal Güvenlik bakımından özel olarak korunması gereken 
kişilere ayrılmıştır. Bu maddede; “Devlet, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malul 
ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar. Devlet sakatların 
korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alır. Bu amaçlarla gerekli 
teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdururlar.” denilmektedir.  
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Değer, birliktelik ve rol kavramları, sosyal sistemle yakından ilişkilidir. 

Parsons’a göre sosyal sistemin oluşturucuları olan alt-sistemlerin aralarındaki 

fonksiyonel zorunluluklar uyum (adaptation), hedefe ulaşma (goal 

attainment), bütünleşme (integration) ve örüntü sürdürmedir (latecy-pattern 

maintanence) (Poloma, 1993:158).  

Uyum işlevi açısından, Parsons’a göre toplumlar, varlıklarının 

devamlılığını sağlayabilmek için, toplum üyelerinin her türlü fiziksel ihtiyacını 

karşılamak durumundadır. Örneğin ülkemizde devlet, vazife malullerine tıbbi, 

psikolojik, sosyal, mesleki ve ekonomik imkanlar tanıyarak bu kişilerin her 

türlü ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Engellilikleri nedeniyle toplumsal 

rollerini oynamada engellerle karşılaşan vazife malulleri, ihtiyaçlarının 

giderilmesi yoluyla yeniden sosyal sistem içindeki rollerini uygulama imkanı 

bulabilmektedirler.  

Hedefe ulaşma işlevi açısından Parsons’a göre toplum üyelerinin belirli 

öncelikleri olan çeşitli hedefleri vardır. Toplum kendi ortak hedeflerini, bu 

hedeflere ulaşmayı sağlayan araçları ve gerekli düzenlemeleri organize 

etmekle görevlidir. Bu durum, sosyal sistemde yer alan bireylerin birliktelikleri 

ile mümkündür. Örneğin ülkemizde vazife malullerine ihtiyaçlarını sağlamaya 

yönelik olarak tanınan imkanlar, bu kişileri toplumla bütünleştirici bir işleve 

sahiptir. Vazife malulleri, sahip oldukları birliktelikler yoluyla sosyal 

fonksiyonları yerine getirirler.  

Bütünleşme işlevi açısından Parsons’a göre, toplumun varlığını 

sürdürebilmesi, kendisi oluşturan alt-sistemlerin aralarındaki etkileşime 

dayalıdır. Normlar, alt-sistemleri bütünleştirici işleve sahiptirler. Ülkemizde 
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vazife malullerine sağlanan istihdam olanakları, bu kişilerin iş yaşamı 

aracılığıyla sosyal yapıyla bütünleşmeleri için olumlu işleve sahiptir.    

Örüntü sürdürme işlevi açısından Parsons’a göre, sosyal sistemler, 

üyelerinin sahip oldukları sosyal rolleri oynamalarına ve topluma uyum 

sağlamalarına imkan tanımak durumundadırlar. Sosyal sistem içindeki ortak  

değerler, birbirleriyle etkileşim içindeki bireylerin birlik ve dayanışma 

duygularını harekete geçirerek sistemin devamlılığını sağlamaya yönelik işlev 

görürler. Ülkemizde vazife malulleri açısından ele alındığında ortak değerlerin 

anlamı büyüktür. Ortak değerler, vazife malullerinin toplumsal beklentilere 

uygun davranarak topluma kazandırılmalarına yardımcı işlev  görür.  

Yapısal-işlevselci yaklaşım açısından toplumun bir denge (equilibrium) 

durumunda bulunması büyük önem taşımaktadır. Denge durumunda, sosyal 

sistem içinde gerilim yaratacak unsurlar engellenmiş olmaktadır. Vazife 

malulleri için devlet tarafından sağlanan tıbbi, psikolojik, sosyal, mesleki ve 

ekonomik tüm imkanlar, vazife malullerinin sosyal sisteme uyum sağlamaları 

ve sistem için bir gerilim yaratma olasılıklarının engellenmesi açısından önem 

taşımaktadır.  

Vazife malulleri, engellilikleri nedeniyle fiziksel, psikolojik ve sosyal 

kökenli pek çok sorun yaşayabilmektedirler. Fiziksel olarak organ ya da 

fonksiyon kaybına uğramaları, bu kişilerde zaman içinde engellilklerine eşlik 

eden başka rahatsızlıklar görülmesine yol açabilmektedir. Hatta kimi zaman 

engellilik derecelerinin arttığı görülebilmektedir. Yaralanma, vücut 

bütünlüğünde bozulma gibi fiziksel sorunlar, bu kişilerin beden imajları ve 

benlik saygıları üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Ayrıca engelliliklerinin 
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savaş kaynaklı olması, psikolojik açıdan bu kişilerde travma 9 ve travmaya 

dayalı belirtiler ile eşlik eden başka psikolojik problemler görülmesine yol 

açabilmektedir. Bu kişilerde sıklıkla rastlanan sorunlar; depresyon, sosyal içe 

çekilme, değersizlik duygusu, benlik saygısında azalma, genel yaşam 

doyumunda azalma gibi duygudurum bozuklukları ile travma sonrası stres 

bozukluğu, akut stres bozukluğu, sosyal fobi, belirsizlikten dolayı artık bir 

geleceğinin kalmadığı kaygısı gibi kaygı bozukluklarıdır. Bu sorunlar, bireyin 

sosyal yaşamı üzerinde olumsuz etkilerde bulunabilmektedir10. Bireyin aile 

yaşamı, iş yaşamı, sosyal ilişkileri kısacası bireyin tüm sosyal yaşamı tehdit 

altındadır. Sosyal açıdan bu kişilerde görülen temel problem, topluma uyum 

sorunudur. Yaşadığı fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlar, bireyin kendini 

toplum dışına itilmiş, toplumdan dışlanmış gibi hissetmesine yol 

açabilmektedir. Birey, psikososyal sorunları ile başa çıkabilmek için alkol ve 

madde kullanımına, şiddete, suça vb. yönelebilmektedir. Türkiye’de bu 

konuda yapılan araştırmaların azlığı dikkat çekicidir. Bununla birlikte, 

yurtdışında gazilerin (veterans) fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunlarını ele 

alan pek çok çalışma söz konusudur (Blow, 1998; Calsyn ve diğ., 2004; 

Crowsonjr ve diğ., 1998; Dominitz ve Provenzale, 1999; Ferrari ve Russell, 

2001; Galovski ve Lyons, 2004; Hofmann, Litz ve Weathers, 2003; Jordan ve 

                                         
9 Travma, kişinin olağan başetme sistemlerini felce uğratan, kişiyi karşı konulamaz bir güç 
tarafından çaresiz bırakan olağan dışı yaşantılardır. Kişinin yaşamına ya da beden 
bütünlüğüne yönelik tehdit,  şiddet ya da ölümle karşı karşıya gelmesidir (Aker ve Önder, 
2003). DSM-IV tanı kriterlerine göre, bireylerde travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) 
gelişmesine sebep olabilecek travmalar; askeri çatışmaya katılmak, cinsel, fiziksel, kişisel 
saldırıya uğramak, gasp, soygun, kaçırılmak, rehin alınmak, terörist saldırısına uğramak, 
işkence görmek, savaşta esir düşmek veya toplama kamplarında bulunmak, doğal veya 
insanların neden olduğu felaketlerle karşılaşmak, ciddi trafik kazaları veya yaşamı tehdit 
edici bir hastalık tanısı almak gibi olağan dışı travmatik olaylardır (Doruk, 1998:7-9). 
10Bireyin fiziksel sorunları, psikolojik ve sosyal sorunlarından bağımsız değildir. Bu 
alanlardan en az birinde sorun oluşması, diğer boyutların da bu durumdan olumsuz 
etkilenmelerine yol açmaktadır. 
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diğ., 1992; Koepsell, reiber ve Simmons, 2002; Lange ve diğ., 1999; Nace ve 

diğ., 1999; Ren ve diğ., 1999; Sutker ve Allain, 1996; Trafton ve diğ., 2004).  

Türkiye’de, vazife malulü (veteran) popülasyonunun toplumla 

bütünleştirilmesi çalışmalarına yönelik olarak sağlanan hizmetlerin başında 

istihdam hizmeti yani “iş hakkı” gelmektedir. Yapılan araştırmalara göre 

çalışmak, toplumsal bütünleşmeyi sağlar ve engelli bireyin topluma 

kazandırılması anlamına gelir (Algan, 2001; Kerrigan ve diğerleri, 2000). 

Ekonomik ve sosyal yarar sağlamasının yanı sıra kendine güveni ve yaşam 

kalitesini geliştirmesi açısından çalışmak, engelli bireyin yaşamında büyük bir 

öneme sahiptir (Mc Reynolds ve Garske, 2003:13). Barnes’a göre, bir işte 

çalışmak hayatta kalmak için gerekli malların üretimini sağlamakla birlikte, 

insan ilişkilerini derinden etkilemeye de yaramaktadır (akt.Uğuzer-Karçkay, 

2001:3). Örneğin Amerika’daki gaziler (veteran) açısından bir işte çalışmak, 

bu kişilerin benlik saygısını geliştirirken yasa dışı ilaç kullanımını da 

azaltmaktadır (Kerrigan ve diğ., 2000:1570-1572).  

Çalışma yaşamı, sosyal yaşamın bir alt-sistemidir. Sosyal yaşamında 

uyum sorunu yaşama olasılığına sahip olan vazife malullerinin çalışma 

yaşamında da sorunlar yaşayabilecekleri düşünülmektedir.. Amerika’daki 

çalışmalar, gazi (veteran) nüfusu içinde işle ilgili problemlerin yüksek 

düzeyde görüldüğünü belirtmektedir (Krieshok ve diğ., 1999:204).   

Vazife malullerinin çalışma yaşamında karşılaşılabilecekleri sorunlar, 

yapısal-işlevselci yaklaşıma ait anomi kavramı ile değerlendirilebilir.  

Merton’a göre anomi (anomie), toplum ya da grup üyeleri arasındaki ortak 

normatif değerleri ifade eden kültürel yapı (cultural structure) ile toplum ya da 

grup üyelerini kapsayan sosyal ilişkiler olarak ifade edilen sosyal yapı 
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arasındaki (social structure) kopukluğun sonucudur (Merton, 1968:216). 

Vazife malullerine istihdam edilmeleri için tanınan “iş hakkı”, vazife 

malullerinin bir alt-sistem olan çalışma yaşamıyla bütünleşmesi amacını 

taşımaktadır. Vazife malullerinin çalışma yaşamında uyum sorunu 

yaşamaları, bu kişilerin aile, sosyal çevre gibi diğer alt-sistemlerle ilişkilerini 

olumsuz düzeyde etkileyebilir. Ayrıca sosyal sistemin bütünü de vazife 

malullerinin uyum sorunlarından olumsuz yönde etkilenebilir ve sosyal sistem 

açısından temel önemde olan denge bozulabilir, böylece anomi söz konusu 

olabilir. Vazife malullerinin çalışma yaşamında herhangi bir sorunla karşılaşıp 

karşılaşmadıklarının araştırılması, varsa problem alanlarının belirlenmesi 

hem bireyler açısından hem çalışma yaşamındaki uyum açısından hem de 

sosyal sistemin bütünlüğü ve dengesi açısından önem taşımaktadır.   

Genel olarak işyerindeki problemleri, çalışanların işyerlerine karşı olan 

tutum, davranış ve düşüncelerini belirlemek, yönetenlerle yönetilenler 

arasındaki ilişkilere yön vermek ve aralarında iyi bir iletişim sağlamak 

amaçlarıyla iş tatmini araştırmaları yapılmaktadır. İşin anlamı ve işle birey 

arasındaki olumlu ya da olumsuz etkileşim, iş tatmini üzerinde etkilidir. Ayrıca 

çalışma koşulları, yapılan işin niteliği, yaratıcılık, sorumluluk, işin sabitliği, işi 

severek ve ilgiyle yapmak gibi işin karakteristiği bireylerin işlerini 

değerlendirirken hissettikleri duyguları etkiler (Bilgel ve diğ., 2003). Ulaşım 

olanaklarının engelliler açısından sınırlı olması, fiziksel çalışma koşullarının 

(wc, aydınlatma, mimari yapı, asansör bulunup bulunmaması vb.) yeterince 

uygun olmaması, engellilerin genel olarak bir mesleğe sahip olmamaları gibi 

olumsuz faktörler, engellilerin çalışma yaşamına uyum sağlamalarını 

olumsuz yönde etkileyebilmektedirler (Mutluoğlu, 2003:5). İş tatmininin 
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düşüklüğü, çalışma şartlarının bozulduğunu gösteren önemli bir etken olarak 

kabul edilmektedir. Araştırmaların gösterdiği üzere, iş yaşamının ilişkili 

olduğu alanların yaş, öğrenim düzeyi, aile ilişkileri, genel sağlık durumu v.b. 

olduğu söylenebilir (Ergin, 1997; Frone ve Russell, 1996; Linton, 2002; 

Nakata ve diğ., 2004; Rothman, 1987; Schoppen ve diğ., 2001b; Schult ve 

Söderback, 2000; Schultz ve Schultz, 1990;  Schultz ve Schultz, 1994; 

Smither, 1994; Spector, 1996).  

1984-2003 yılları arasında yaklaşık olarak 1832 kişinin vazife malulü 

olduğu bilinmektedir (www.kkk.tsk/, 2004). Türkiye’yi yaklaşık 20 yıldır 

meşgul eden Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki terör eylemleri nedeniyle 

sakatlanan vazife malullerinin toplumla bütünleşmeleri için önem taşıyan 

çalışma yaşamlarının değerlendirilmesi açısından iş tatmin düzeyleri 

nasıldır? Bu araştırma, sorulara yanıt arayacaktır.  

 

1.2. Amaçlar 

 Bu çalışmanın amacı, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (ateşli silah 

yaralanması ve mayına basma sonucu) yaralanarak ortopedik engelli hale 

gelen ve  devlet tarafından kendilerine “iş hakkı” tanınan vazife malullerinin iş 

yaşamında karşılaştıkları sorunların belirlenmesi amacıyla iş tatmin 

düzeylerinin ölçülmesi ve iş tatmin düzeyleriyle ilişkili olan faktörlerin  

araştırılmasıdır.  

 

1.3. Önem 

Engelli bireylerin tüketici konumlarını terk ederek üretken hale 

gelmelerine, başkalarına bağımlı olmaktan kurtulup bağımsızlaşmalarına, 
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toplumun dışında kalmak yerine toplumla bütünleşmelerine, kendilerine 

acımak yerine kendilerine güven duymalarına olanak tanımak gerekmektedir. 

Bireyin engelliliğinden kaynaklanan psikolojik, sosyal ve ekonomik sorunlarını 

en aza indirebilmek, üretime katkıda bulunabilecekleri maddi kayıplarını 

önleyebilecek bir işlerinin olmasına bağlıdır. Gelir getiren bir işte çalışmak, 

engelli bireyin temel ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabileceği gibi, 

engelliliği nedeniyle yerine getiremediği toplumsal rolleri gerçekleştirme 

olanağının kendisine sunulduğu bir fırsattır. Bu fırsatı olumlu bir biçimde 

değerlendirmek, kendisinin toplumla bütünleşmesine büyük katkı 

sağlayacağından, pek çok engellinin isteklerinin başında gelir. İş tatmin 

düzeyinin araştırılması, engelli askerlerin ne ölçüde toplumsal rollerini 

uygulayabildiği, toplumsal bütünleşme açısından ne ölçüde başarılı olduğu ve 

işe uyumları hakkında bilgi vermesi açısından önemlidir.  

Engelli birey açısından çalışmak; üretken olma, kendine güven ve 

saygı, toplumsal yaşama tam ve eşit katılım, yaşam kalitesi ve toplumla 

bütünleşme gibi kavramlarla yakından bağlantılıdır. Bu nedenle ortopedik 

engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeylerine etki eden faktörlerin 

araştırılması, yukarıda sayılan hedeflere ulaşmada yaşanabilecek sorunlara 

çözüm üretme aşamasında etkili olacaktır. Ortopedik engelli vazife malulleri 

açısından çalışmak, toplumla bütünleşmenin sağlanmasına hizmet 

etmektedir (Kerrigan ve diğerleri, 2000:1570).  

Ancak daha da önemlisi, gelir getiren bir işte çalışmanın sağladığı 

tatmin duygusudur. Engelli bireyin tatminkar bir çalışma yaşamına sahip 

olması, işinden sağladığı memnuniyeti, yaşamının diğer alanlarına 

yansıtmasını sağlar. Engelli bireyin işinden memnuniyet duyması, iş 
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tatmininin yüksek düzeyde olması, onun yaşam kalitesi, üretken bir birey 

olarak kendine güven duyması ve toplumla bütünleşmesi üzerinde etkilidir.  

Aynı zamanda, iş tatmin düzeyinin düşüklüğü, engelli bireyin iş 

yaşamında sorunlarla karşılaştığının da habercisidir. Bu nedenle iş tatmin 

düzeyinin ölçülmesi, engelli bireyin psikolojik ve sosyal durumu ile ilgili bilgi 

vermesi, hem de iş yaşamında karşılaştığı sorunların belirlenerek 

değerlendirilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır.  

Türkiye’de Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaşanan terör olayları 

nedeniyle yaralanarak sakat kalan ortopedik engelli vazife malulleri ile ilgili 

hemen hiç araştırma yapılmamış, doğal olarak da bu kişilerin iş tatmin 

düzeyleri ve etki eden faktörlerle ilgili literatürde herhangi bir bulguya 

rastlanmamıştır. Bu çalışma, konuyla ilgili ilk araştırma olduğundan, literatüre 

konuyla ilgili katkı sağlaması açısından önem taşımaktadır.  

Engellilik, üzerinde sıkça araştırma yapılan bir konudur. Konuyla ilgili 

araştırmaların büyük bir çoğunluğu tıp alanında yapılmaktadır. Oysa, 

WHO’nun 1947 yılında yaptığı ve yaygın olarak kabul gören tanım gereği 

sağlık, “sadece hastalık veya sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve 

sosyal tam iyilik halidir” (Erbaydar, 2001:50-51). Sosyal bilimler açısından, 

engelli bireylerin benlik saygısı, engelliliğe uyumları ve sorunlarla baş etme 

mekanizmaları, sosyal destek sistemleri, aile, akran, işveren gibi çevrenin 

engellilere ilişkin tutumları gibi pek çok psikososyal sorunları araştırılmıştır. 

Ancak Mutluoğlu’nun (2003) da belirttiği gibi, engellilerin psikolojik, sosyal ve 

ekonomik sorunlarla baş edebilmelerinde ve bir meslek sahibi olup toplumsal 

yaşama üretken bir birey olarak tam katılımlarında çok önemli bir yere sahip 

olan tıbbi, sosyal ve mesleki rehabilitasyon olanaklarından yararlanma 
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düzeylerine ilişkin araştırmalara rastlanmamıştır. Bu çalışma, konuyla ilgili 

daha detaylı bilgi elde etmek açısından da önem taşımaktadır. 

 Ayrıca engellilikle ilgili olarak pek çok bilim dalında çalışma 

yapılmasına karşın, literatürde konuyla ilgili sosyolojik araştırmaların yok 

denecek kadar az olması dikkat çekicidir. WHO’nun verilerine göre toplam 

dünya nüfusunun %10’unu engelliler oluşturmaktadır. Bu oran ülkenin 

gelişmişlik düzeyine bağlı olarak değişebilmektedir. Devlet İstatistik 

Enstitüsü’nün (DİE) 2002 yılı verilerine göre, azgelişmiş ülkeler kategorisinde 

yer alan Türkiye’nin toplam nüfusunun % 12.29’unu engelliler oluşturmaktadır 

(Türkiye Özürlüler Araştırması, 2003). Buna göre Türkiye’de 7-8 milyon kadar 

engelli yaşadığı söylenebilir. Bu kişilerin aileleri de dahil edildiğinde, sorun 

alanı giderek genişlemektedir. Sosyolojik çalışmaların, son derece önemli 

olan bu konuyu daha fazla ihmal etmesi mümkün değildir.  

 

1.4.  Sayıltılar 

 Bu çalışmada yapısal-işlevselci yaklaşım temel alınmıştır. Çalışmanın 

sayıltıları bu yaklaşım temelinde iki grup olarak sunulmuştur.  

 

1.4.1. Kuramsal Sayıltılar 

Sosyal sistemin alt-sistemleri, birbirleriyle karşılıklı bağımlıdır. Çalışma 

yaşamı, aile yaşamı, sosyal ilişkiler vb. sosyal sistemin içinde yer alan alt-

sistemler olarak düşünüldüğünde, vazife malullerinin çalışma yaşamına uyum 

sağlamaları, aile yaşantısını, çevresiyle ve diğer alt sistemlerle olan ilişkilerini 

olumlu yönde etkiler. Bu durum vazife malullerinin toplumla bütünleşme 

hedefini de olumlu etkiler.  
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Çalışma yaşamında yer alan bireylerin sosyal sistem içinde birbirleriyle 

karşılıklı bağımlı birer alt-sistem olduğu düşünüldüğünde, vazife malullerinin 

çalışma yaşamında uyum sorunları yaşamaları, diğer çalışanlarla olan 

etkileşimi olumsuz yönde etkileyeceğinden, çalışma yaşamında dengenin 

bozulması söz konusudur.  

Vazife malulleri arasında engellilik türü açısından çalışmaya en uygun 

grup, ortopedik engelliler grubudur. Bu nedenle de çalışan vazife malullerinin 

büyük bir kısmını ortopedik engelliler oluşturmaktadır. Örneğin mimari 

engeller, fiziksel çalışma koşulları, ulaşım sorunları vb. nedeniyle tekerlekli 

sandalye kullanan pek çok felçli hasta çalışma yaşamının dışında 

kalmaktadır.  

 

1.4.2. Teknik Sayıltılar 

Bu çalışmada, örneklem grubu olarak seçilen T.S.K. Rehabilitasyon ve 

Bakım Merkezi’nde tedavi gören ve çalışan ortopedik engelli vazife malulü 

hastaların, çalışan ortopedik engelli vazife malulleri evrenini temsil ettiği 

varsayılmıştır. Bu kişiler, engellilikleri nedeni ile rutin olarak bazı tedavi ve 

müdahalelere ihtiyaç duymaktadırlar. Çeşitli cihaz ve protez kullananlar, 

eskiyen malzemelerinin yerine yenilerinin yapılması için Türkiye’de alanında 

tek11 olan T.S.K. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne başvurmaktadırlar. 

Ayrıca aralarında çeşitli sosyal etkinliklere katılmak ve spor yapmak amacıyla 

merkeze gelenler de bulunmaktadır.  

                                         
11 T.S.K. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Türkiye’de OHAL bölgesinde çeşitli terör 
eylemleri nedeniyle yaralanan askerlere hizmet vermek amacıyla kurulmuş ilk ve şimdilik tek 
rehabilitasyon merkezidir. Bu alanda yurtdışında özellikle 2. Dünya Savaşı nedeniyle savaş 
yaralısı olan askerlere ve A.B.D.’nde  Vietnam Savaşı gazilerine çeşitli merkezler hizmet 
vermektedirler. T.S.K. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, yurt dışındaki savaş yaralısı 
askerlere  (veterans) hizmet veren bu merkezlerin Türkiye’deki benzeridir.  
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Tüm bu hizmetler vazife malullerine ücretsiz olarak verilmektedir. 

Vazife malulleri bu hizmetlerden yararlanmak açısından birbirleriyle eşit 

fırsatlara sahiptirler ve yaşamlarının çeşitli dönemlerinde tüm bu 

hizmetlerden yararlanmak amacıyla merkeze gelmektedirler.  

 

1.5. Sınırlılıklar 

 İş tatmin araştırmaları, gerek Türkiye’de gerekse yurtdışında örgütsel 

davranış literatüründe önemli bir yer tutmaktadır. İş tatmini araştırmalarında, 

genel olarak, çalışanların iş tatmin düzeyleri ölçülmekte, iş tatmin düzeyleri 

ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişki incelenmektedir. Bu çalışma, engelli 

çalışanlar grubuna dahil olan vazife malullerinin  iş tatmin düzeyleri ve çeşitli 

değişkenleri iş tatmin düzeyleri ile ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada, ortopedik 

engellilik, omurilik yaralanmaları, kafa travması gibi çeşitli engellilik türlerine 

sahip vazife malulleri arasından ortopedik engelli grup seçilmiştir.  

Vazife malulleri, işçi kadrolarında devletin çeşitli kurumlarında görev 

almaktadırlar. Ayrıca nadiren de olsa özel şirketlerde işçi kadrolarında 4131 

Sayılı Kanun gereği istihdam edilebilmektedirler.  

Bu çalışma, Temmuz ve Ağustos aylarında Ankara’da T.S.K. 

Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde tedavi gören ve çeşitli sivil ya da askeri 

kurumlarda işçi kadrosunda çalışan ortopedik engelli vazife malullerinin, iş 

tatmin düzeylerine etki eden faktörlerin tespit edilmesi ile sınırlandırılmıştır.  

 Literatür taramasında Türkiye’de engelli çalışanların iş yeri sorunları 

ve iş tatminleri ile ilgili araştırmaların sayıca azlığı dikkat çekmiştir. Ayrıca 

yabancı literatürün de konuyla ilgili zengin kaynaklar içermediği belirlenmiştir. 

Araştırmada, Pamuk’un (2002) araştırması ile çeşitli karşılaştırmalar 
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yapılmış, ancak bu karşılaştırmalar araştırmacı tarafından yeterli 

bulunmamıştır. Konuyla ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu 

gözlenmiştir.  

 

1.6.  Araştırmanın İstatistiksel Hipotezleri 

 1- Ortopedik engelli vazife malullerinin yaşları arttıkça, iş tatmin 

düzeyleri yükselir. 

 2- Ortopedik engelli vazife malullerinin öğrenim düzeyleri yükseldikçe 

iş tatmin düzeyleri yükselmektedir.  

 3- Ortopedik engelli vazife malullerinin hizmet süreleri arttıkça, iş 

tatmin düzeyleri yükselir. 

 4- Ortopedik engelli vazife malullerinin ortopedik engellilik sayısı 

arttıkça, iş tatmin düzeyleri düşer.  

 5- Ortopedik engelli vazife malullerinin iş yerindeki bedensel yorgunluk 

düzeyleri arttıkça iş tatmin düzeyleri düşer. 

 6- Ortopedik engelli vazife malullerinin yaptıkları işi önemseme 

dereceleri arttıkça, iş tatmin düzeyleri yükselir. 

 7- Ortopedik engelli vazife malullerinin yaptıkları işi sevme dereceleri 

arttıkça, iş tatmin düzeyleri yükselir. 

 8- Ortopedik engelli vazife malullerinin çalıştıkları iş karşılığında 

aldıkları ücretten sağladıkları  tatmin düzeyi arttıkça iş tatmin düzeyleri de 

artar.  
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 9- İşlerine uzun süreli devamsızlık yapan ortopedik engelli vazife 

malullerinin iş tatmin düzeyleri,  işlerine uzun süreli devamsızlık yapmayan 

ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeylerine göre daha düşüktür. 

 10- İşlerinden ayrılmayı düşünen ortopedik engelli vazife malullerinin 

iş tatmin düzeyleri, ayrılmayı düşünmeyen ortopedik engelli vazife malullerine 

göre daha düşüktür.  

 11- Ortopedik engelli vazife malullerine çalışmaları yönünde verilen 

sosyal destek arttıkça iş tatmin düzeyleri de artar. 

 12- Ortopedik engelli vazife malullerinin iş yerindeki fiziksel çalışma 

koşullarını uygun bulma dereceleri yükseldikçe, iş tatmin düzeyleri artar. 

 13- Bir mesleğe sahip olan ve bu mesleği çalıştığı işte yapan ortopedik 

engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeyleri, bir mesleği olmayan ortopedik 

engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeyinden daha düşüktür. 

 14- İşyerinde kendilerine ayrımcılık yapıldığını düşünen ortopedik 

engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeyleri, ayrımcılık yapıldığını 

düşünmeyen ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeylerinden 

daha düşüktür.  

 

1.7. Tanımlar 

 WHO tarafından, hastalık sonuçlarına dayanan ve sağlık yönüne 

ağırlık veren bir tanımlama ve sınıflandırma yapılmış, sakatlık için üç ayrı 

kategoride tanım geliştirilmiştir (1. Özürlüler Şurası Ön Komisyon Raporları, 

1999:6): 
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Yetersizlik (Impairment): Sağlık bakımından psikolojik, fizyolojik ve 

anatomik (fiziksel) yapı veya fonksiyonlardaki eksikliği ve anormalliği ifade 

eder.  

 

Sakatlık/Özürlülük (Disability): Bir aktiviteyi normal tarzda veya normal 

kabul edilen sınırlar içinde gerçekleştirmekteki kısıtlılık veya yetersizliktir. 

 

Engellilik (Handicap): Bir yetersizlik veya özür nedeni ile yaşa, cinsiyete, 

sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak kişiden beklenen rollerin kısıtlanması 

veya yerine getirilememesi halidir. 

 Yetersizlik organ seviyesinde fonksiyon kaybı üzerine odaklanır. 

Sakatlık, kişi seviyesine odaklanır, fonksiyonel bağımsızlığı yansıtır. 

Engellilik, toplumsal düzeyde değerlendirilir, rol yapmayı (role fulfillment) ve 

toplumsal bütünleşmeyi içerir (Vogel ve diğ., 1998:1496).   

Kısaca bir örnek verildiğinde, 16 yaşında bir genç trafik kazası geçirir 

ve bir bacağı kesilirse, bozukluk bir bacağın olmayışı, sakatlık yürüme 

yeteneğinin azalması, engellilik ise çalışma, spor, dans gibi toplumsal 

etkinliklerden hoşlanma ve toplumsal ilişkilere girme yeteneğinin azalmasıdır 

(Soyal, 1993:5). Son olarak da engellilik halinin, bireyin yaşam kalitesinde 

bozulmaya yol açtığı söylenebilir. 

Engellilik, sakatlığı takip etme zorunluluğu olmayan sosyal bir olgudur. 

Sakat bireyin aynı zamanda engelli olması, fonksiyonel kaybı ile yaşadığı 

çevre arasındaki ilişkiye bağlıdır. Örneğin tekerlekli iskemle kullanan felçli bir 

kişinin merdivenleri kullanmaya ihtiyacı olması halinde “engelli” olduğu 

söylenebilir. Ancak çalıştığı ofiste hareket (mobility) ile ilgili bir sorun 
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yaşamıyorsa engellilik söz konusu değildir. Yani “sakatlık” ve “engellilik” 

birbirlerinin yerine kullanılabilen kavramlar değildir (Thomas, 1989:37).  

 

Ortopedik Engelli: Ortopedik Engelli: Çeşitli nedenlerle bir organını veya 

fonksiyonunu kaybetmiş, kemik, eklem ve kaslarında normal dışı durumlar 

meydana gelmiş özürlülere denir. Fiziksel engel bireylerin hareket etme, 

cisimleri yönlendirme ve fiziksel çevre ile iletişim kurma becerilerini 

kısıtlamakta ya da tümüyle ortadan kaldırmaktadır (Akgün ve diğerleri, 

2001:42-43). 

 

Tek Ortopedik Engellilik: Uzuv kaybı, hareket kısıtlılığı, sinir lezyonu vb. 

ortopedik engellilik türlerinden sadece birine sahip olmaktır.  

 

Birden Fazla Ortopedik Engellilik: Uzuv kaybı, hareket kısıtlılığı, sinir 

lezyonu vb. ortopedik engellilik türlerinden birden fazlasına aynı anda sahip 

olmaktır. Örneğin hem kolunda hareket kısıtlılığı olan hem de bir bacağı 

olmayan engellinin birden fazla ortopedik engelliliğe sahip olduğu 

söylenebilir.  

 

Hissedilen Bedensel Yorgunluk: Engellilik nedeniyle çalışma yaşamından 

kaynaklanan ve bedenin geneli üzerinde etkili olan olumsuz etkileridir. 

 

Rehabilitasyon: Özürlü kişilerin fizyolojik, anatomik ve çevresel sınırlılıklarını 

da kapsamı içine alan mümkün olabilecek en üst derecede fonksiyonel, 
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psikososyal ve mesleki bağımsızlıklarına ulaştırılmaları amacıyla 

yapılabilecek olan bütün çalışmalara denir (1. Özürlüler Şurası, 1999:87). 

 

Tıbbi Rehabilitasyon: Engelli bireyin fiziksel kapasitesini arttırarak 

fonksiyonel yeterliliğini mümkün olan en üst düzeye çıkarmak ve fonksiyonel 

açıdan bağımsızlığa kavuşmasını sağlamak amacıyla bireye uygulanan klinik 

tedavi, tıbbi egzersizler, uğraşı tedavisi, konuşma tedavisi, ortopedik cihaz ve 

0protez uygulamaları, rehabilitasyon sürecine engel oluşturabilecek psikolojik 

ve sosyal engelleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak yoluyla bireyin 

toplumsal bütünleşmesini hedefleyen rehabilitasyon hizmetleridir (Aytaç, 

1993:37).  

 Tıbbi rehabilitasyon aşaması, tüm rehabilitasyon faaliyetleri içinde 

sonraki aşamalara temel oluşturması bakımından öncelik taşır. Çünkü bu 

aşamadaki başarı, bireyin rehabilitasyonunun diğer aşamaları olan sosyal ve 

mesleki rehabilitasyondaki başarı düzeyini doğrudan etkileme gücüne 

sahiptir. Tıbbi rehabilitasyon sürecinde fonksiyonel düzeyde yeniden 

yapılandırılan birey, sosyal yaşama katılım ve mesleki eğitim imkanını 

kazanabilir.   

 

Sosyal Rehabilitasyon: Ekonomik ve sosyal engellerin ortadan kaldırılması, 

aile, toplum ve iş yaşamına uyumunun sağlanması amacıyla  engelli bireyin 

gündelik yaşamı ve geleceğine yönelik düşünce ve eylemlerinde özel hayatı 

ve iş yaşamına fiziksel ve psikolojik açıdan  hazırlanmasıdır. Engelli bireyin 

toplumsal yaşamdan uzaklaşmasını önlemek, sosyal yaşama yeniden 

uyumunu sağlamak ve bu doğrultuda kişinin sosyal destek sistemlerini 



 21 

harekete geçirmek sosyal rehabilitasyonun ilgi alanına girmektedir (Bilgin, 

1998:152). 

 

Mesleki Rehabilitasyon: Fiziksel ve zihinsel yetersizliği sonucu emniyetli ve 

uygun bir işe ihtiyacı olan özürlü bir kişinin işe yerleştirilmesi, korunması için 

meslek servislerinin kurulması kapsamında mesleki danışmanlık, mesleki 

eğitim ve uygun iş alanının seçilmesi hizmetlerini kapsar ( 1. Özürlüler Şurası 

Ön Komisyon Raporları, 1999:326). Bu sürecin gerçekleşmesine yönelik 

olarak mesleki rehabilitasyon hizmetlerinin çoklu amaçları; engelli bireyin 

fiziksel kapasitesi, beceri ve isteklerine bağlı olarak işle bütünleşmesinin 

sağlanması, çalışma kapasitesinin verimli kullanımı için eğitimi, sakatlık 

türüne göre işin  düzenlenmesi ve çalışmaların planlanması, çalışma 

gücünün verimli kullanımı için eğitimi, engelli için emniyetli çalışma ortamının 

düzenlenmesi biçiminde özetlenebilir. 

Sürekli ve koordine edilmiş olan rehabilitasyon süreci mesleki 

rehberlik, mesleki eğitim ve seçerek işe yerleştirme gibi mesleki hizmetlerin 

sunulmasını içeren ve özürlü kişinin uygun bir işe girmesini, bu işi 

sürdürmesini ve işinde ilerlemesini, dolayısıyla o kişinin toplumla yeniden 

bütünleşmesini sağlamaya yönelik bir bölümdür (Rothman,1987:27).  

 

İş ve Meslek Danışmanlığı Hizmetleri: Bireylerin özellikleri ile mesleklerin 

gerektirdiği nitelik ve şartları karşılaştırarak, bireyin istek ve durumuna en 

uygun iş ve mesleği seçmesi, seçtiği meslekle ilgili eğitim imkanlarından 

yararlanması, işe yerleştirilmesi, işe uyumunun sağlanması ile ilgili sorunların 

çözümüne sistemli olarak yardım edilmesi sürecidir (www.iskur.gov.tr). 
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Mesleki Eğitim: Özürlülerin iş piyasasında geçerliliği olan, kişisel yetenek ve 

becerilerine uygun bir işte eğitilmeleridir (Mutluoğlu, 2003:33).  

 

Meslek (Occupation): İster istihdam edilme, ister serbest çalışma biçiminde 

olsun, kişinin geçimini sağlayan kol ya da büro işçiliğinin herhangi bir belirli 

dalını ya da birbirleriyle ilişkili bir grup işi anlatan geniş anlamlı bir terim. 

“Ticaret”, “Sanat” ve “Zanaat” terimleri genellikle kol işçiliğine dayalı 

mesleklerle eş anlamlı olarak kullanılır. “Yeniden örgütlenmiş ticaret dalı” ya 

da “Çıraklık gerektiren meslek” terimleri, nitelikli işçi düzeyinde yerine 

getirilmeleri için belirli bir süre (genellikle 18 ay ile 4 yıl arasında) sistemli 

yetiştirme gerektirdiği resmen kabul edilmiş meslekler olarak kullanılır 

(Mesleki Eğitim: Seçilmiş Açıklamalı Terimler, 1987:23). 

 

Fiziksel Çalışma Koşulları: Çalışma yaşamı kalitesini etkileyen çalışma 

çevresi ile ilgili temel faktörlerdir.  Engelli birey açısından, fiziksel koşulların 

engelliliği uygunluğu büyük önem taşımaktadır.  

 

Sosyal Destek: Bireylere, gruplara, toplumsal bağlar kurarak ulaşma 

yönünde bir yaklaşımdır. İnsanın kendisiyle ilgilenildiğine, değer verildiğine 

ve o toplumun bir üyesi olarak kabul edildiğine inanmasını sağlayan bir 

süreçtir. Başkaları tarafından sevildiğini, sayıldığını, gerektiği zaman yardım 

bulacağını, ilişkilerinin doyum verici olduğunu düşünen kişinin algıladığı 

destek fazladır (Öntaş, 1999:146-148).   
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Çalışma (Work): Belirli bir üretimi amaçlayan fiziksel ve zihinsel insan 

faaliyetlerinin toplamıdır. Bu faaliyet belirli bir kazanç amacıyla yapıldığında 

‘ücretli çalışma’ ya da ‘iş’ kavramı söz konusu olmaktadır (Kapız, 2004).  

 

İş (Job): Belirli bir mesleki konum ya da alanda yerine getirilmesi gereken 

işlev ve görevler (Mesleki Eğitim: Seçilmiş Açıklamalı Terimler, 1987:16). 

 

İşçi (Worker): Çalıştığı sektöre ve nitelik düzeyine bakılmaksızın, kol ya da 

büro işçiliği yapan, ücretli ya da serbest çalışan kişi (Mesleki Eğitim: Seçilmiş 

Açıklamalı Terimler, 1987:16). 

 

İşi Sevme: Bireyin işini yaparken, işine karşı hissettiği olumlu duygulardır. 

Tütüncü’ye (2000) göre, çalışanın işine yönelik pozitif tutumları iş tatmini 

olarak, negatif tutumları ise iş tatminsizliği olarak yorumlanmaktadır. 

Dolayısıyla iş tatmin düzeyinin yüksekliği, çalışanın işini sevmesi ve işine 

değer vermesi anlamına gelmektedir. 

 

İşi Önemseme: Bireyin işine atfettiği önemin derecesidir.  

 

Ayrımcılık: Bireyin engelliliği nedeniyle iş yerinde karşılaştığı olumlu ya da 

olumsuz tutum ve davranışlardır. 

 

Uzun Süreli Devamsızlık: Gönüllü olarak çeşitli mazeretleri nedeniyle 

çalışan kişinin birbirini takip eden bir kaç günden fazla süre ile işe 

gitmemesidir.  
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1.8. Konuyla İlgili Bilimsel Çalışmalar 

1930’larda başlayan iş tatmini ile ilgili sistematik araştırmalar, 

günümüzde halen devam etmektedir. İş tatmini, örgütsel davranış 

literatüründe en çok araştırma yapılan konudur (Spector, 1996; Snipes ve 

diğ., 2004). Buna rağmen hala güncelliğini korumakta ve pek çok araştırmacı 

tarafından ele alınmaktadır. Benzer bir biçimde engellilik ve engellilikle ilgili 

kavramlar gerek sağlık bilimlerinin gerekse sosyal bilimlerin pek çok çalışma 

ürettiği alanların başında gelmektedir.  

Çalışma ve engellilikle ilgili araştırmalarda işe geri dönme, iş kaynaklı 

engellilik, ağrı (kronik, sırt, boyun vb.), işe uyum gibi konuların ele alındığı 

görülmüştür. Ancak, araştırmacı tarafından yapılan literatür taramasında, iş 

tatmininin çeşitli boyutlarının ele alınarak incelenmesine rağmen, gerek 

Türkiye’de gerekse yurt dışında engelli çalışanların iş tatmin düzeylerini 

inceleyen çalışmaların azlığı dikkat çekmiştir. Bu nedenle bu bölümde, 

araştırmacının çalıştığı konuya en yakın olduğu düşünülen çalışmalar 

seçilmiş ayrıca bu sınırlılıktan dolayı engelli olmayan çalışanlarla yapılan 

araştırmalara da yer verilmiştir. 

 

1.8.1. Yurt Dışında İş Tatmini Konusunda Yapılmış Çalışmalar  

Perry ve arkadaşları (2000) tarafından, 1951-1993 yılları arasında 

Amerikan Üniversitelerinden mezun olmuş toplam 630  fiziksel engelli12 (301 

kişi, yaş ortalaması 46 yıl) ve  engelli olmayan çalışanla (329 kişi, yaş 

ortalaması 45 yıl) araştırma yapılmıştır. Bu kişilerin iş tatmin düzeyleri, 

Minnesota İş Tatmin Ölçeği-Kısa Formu ile değerlendirilmiştir. Engelliler, 

                                         
12 Ortopedik, görme, işitme vb. engellilik türleri, fiziksel engellilik kapsamında yer almaktadır.  
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daha az çalışabilecek durumda olduklarını ve sağlık durumlarının engelli 

olmayanlara oranla daha zayıf olduğunu bildirmelerine rağmen, bu kişilerin iş 

tatmin düzeylerinin, engelli olmayanlara oranla oldukça yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Çünkü engelliliklerinden kaynaklanan sınırlılıklar nedeniyle bu 

kişilerin çalışma fırsatları engelli olmayanlara göre daha sınırlıdır. Bu nedenle 

bu kişiler sahip oldukları işleri çok daha anlamlı bulmaktadırlar. Ancak engelli 

olan ve olmayan çalışanların iş tatmin düzeylerini karşılaştıran çeşitli 

araştırmalarda, hem bu bulguyu destekleyen hem de reddeden kanıtlar 

bulunduğu araştırmacılar tarafından vurgulanmaktadır (Perry ve diğerleri, 

2000:931-943).  

Schoppen ve arkadaşları (2002) Hollanda’da yaşları 18 - 60 arasında 

değişen, yaş ortalaması 43 olan 144 (alt bacak amputasyonlusu) ortopedik 

engelli çalışan ile bu kişilerin yaş, cinsiyet, yapılan işin niteliği faktörleri 

bakımından eşleştirildiği engelli olmayan meslektaşlarından oluşan 144 kişilik 

kontrol grubuyla bir araştırma yapmışlardır. Toplam 288 kişiyle yapılan bu 

araştırmada ortopedik engelli çalışanlar arasında iş tatminsizliği 

göstergelerini belirlemek ve ortopedik engelli çalışanlarla sağlıklı 

meslektaşlarının sağlık ve iş tatmini açısından karşılaştırılması yapılmıştır. 

Araştırmada, daha fazla sağlık problemleri yaşamalarına rağmen, yeniden 

uyum sağladıkları için işlerine büyük değer veren ortopedik engellilerin iş 

tatmin düzeyleri (%70), engelli olmayan meslektaşlarından (%54) daha 

yüksek çıkmıştır. Araştırmada, bacak kaybı olan bu kişilerin yüksek düzeyde 

mesleki tatmine sahip olmalarının; daha iyi bir işe geçerek iş yerini 

değiştirmeleri, fonksiyonel kapasiteleri ve işin gerekliliklerine bağlı olabileceği 

gibi mesleki rehabilitasyon faaliyetlerinden de (danışmanlık, eğitim, işe uyum 
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vs.)  kaynaklanabileceği belirtilmiştir. Ortopedik engelli hastaların işe yeniden 

uyum sağlamaları (reintegration), mesleki tatmin ve işyeri sorunlarına 

literatürde gerekli önemin verilmediğini vurgulamaktadır (Schoppen ve 

arkadaşları 2002:628). Schopppen ve arkadaşlarına (2002) göre, engelli 

çalışanların iş tatmin düzeylerinin sağlıklı çalışanlara oranla daha yüksek 

olmasının iki nedeni olabilir. İlk neden, engelli bireyin bir işte çalışmayı 

değerli bulması ve bu algının çalışma durumuyla ilgili düşüncelerini 

etkileyebileceği olasılığıdır. İkinci neden ise, araştırmada çalışma koşullarının 

engelli çalışanlar ile kontrol grubu arasındaki iş tatmini farkını ne ölçüde 

açıkladığı incelendiğinde, gruplar arasında çok küçük bir farklılık bulunmuş 

olmasıdır (Schoppen ve arkadaşları 2002:633).  

Beyazova ve Kutsal (2000) tarafından aktarıldığı üzere, İngiltere’de 

yapılan bir çalışmada, sadece işe yerleştirmenin değil, iş tatmininin de önemli 

olduğu göz önüne alınarak işe yerleştirilen engellilerin iş tatminleri 

araştırılmış, zihinsel engelli olan 31, emosyonel engelli 30, öğrenme 

bozukluğu olan 43, görme bozukluğu olan, işitme bozukluğu olan 28, fiziksel 

ve ortopedik bozukluğu olan 77 ve birden fazla özrü olan 13 olmak üzere 

toplam 236 çalışan özürlüde genel iş tatmininin orta dereceli olduğu ve bu 

tatminin özürlü olmayan kişilerdeki tatmin olma düzeyiyle benzer olduğu 

belirlenmiştir. 

Krause ve arkadaşlarının (2001), iş kaynaklı sırt ağrısı (Low Back 

Pain) nedeniyle engelli hale gelen 433 çalışanla yaptıkları araştırmada, 

çalışanlarının büyük bir kısmının, engelliliklerine rağmen, yüksek düzeyde iş 

tatminine sahip oldukları belirlenmiştir. 
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İş yaşamında desteklenen zihinsel engelli 45 çalışanın (supported 

employement) mesleki ihtiyaçları ve mesleki tatmin yönünden 45 kişilik 

engelli olmayan kontrol grubu ile karşılaştırıldığı araştırmada, her iki grubun 

işlerinden elde ettikleri tatmin düzeyinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Hatta, iş 

yaşamında engelli olmaları nedeniyle desteklenen çalışanların iş tatmin 

düzeylerinin, engelli olmayan çalışma arkadaşlarına oranla daha yüksek 

olduğu vurgulanmıştır (Melchiori ve Church, 1997:401-417). 

 Witte ve arkadaşlarının zihinsel engelli 55 kolej mezunu ile aynı 

özelliklere sahip olacak şekilde eşleştirilen 55 kişilik kontrol grubunun iş 

tatmin düzeylerinin karşılaştırıldığı çalışmada, zihinsel engellilerin iş tatmin 

düzeylerinin zihinsel engelli olmayan kolej mezunlarına göre daha düşük 

olduğu belirlenmiştir. Çalışmada, zihinsel engelliler ücret miktarları ve terfi 

olanaklarının engelli olmayanlara göre anlamlı bir biçimde daha az bulmuş 

olmakla birlikte, aslında ücret açısından gruplar arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmadığı görülmüştür (Witte ve diğerleri, 1998:259-265). 

 Resnick ve Bond (2001) tarafından 71 zihinsel engelli çalışanla 

yapılan araştırmada, toplumsal cinsiyet, etnik köken, öğrenim düzeyi, geçmiş 

çalışma yaşantısı, meslek kategorileri, tanı (diagnosis), zihin sağlığı faktörleri 

ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Nakata ve arkadaşlarının (2004) Japonya’da yaşları 18 ile 60 arasında 

değişen ve yaş ortalaması 37 olan 1161 Japon beyaz yakalı, gündüzleri tam 

gün çalışan erkeklerle yaptıkları araştırmada; grup içi çatışma düzeyi yüksek, 

terfi olanakları ve iş arkadaşlarından aldığı destek düşük olan, yüksek 

düzeyde iş tatminsizliği yaşayan ve yüksek düzeyde depresif belirtiler 
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gösteren çalışanlarda uykusuzluk (insomnia) riskinin yükseldiği ortaya 

çıkmıştır. 

 

1.8.2. Türkiye’de İş Tatmini Konusunda Yapılmış Çalışmalar 

Türkiye’de engelli çalışanların iş yaşamları ile ilgili araştırmalar bir 

süredir yapılmakla birlikte, bu kişilerin iş tatmin düzeylerini ele alan 

çalışmaların sayıca azlığı dikkat çekicidir. Bu konu ile ilgili literatür 

tarandığında, Türkiye’de iki araştırmacının bu alanla ilgili çalıştıkları 

belirlenmiştir.  

Pamuk (2002) tarafından çeşitli engellilik türlerine sahip, yaşları 19 ile 

56 arasında değişen 100 engelli çalışanın iş tatmin düzeyleri ile ilgili bir 

araştırma yapılmıştır. Araştırmada yaş, mesleki düzey, öğrenim düzeyi, 

ücretin tatminkarlığı vb. değişkenlerle iş tatmini arasındaki ilişki incelenmiştir. 

İşi sevme, çalışma arkadaşları ve yöneticilerle ilişkiler, yapılan işleri ve iş 

yerini önemli bulma, işin bilgi ve beceri geliştirmeyi sağlaması, işten manevi 

tatmin elde etme, iş değişikliği olumlu iken; maddi doyum, fiziksel koşulların 

uygunluğu, ödüllendirilme, yükselme olumsuz çıkmıştır. Araştırmaya katılan 

engellilerin işlerini sevdikleri, iş arkadaşları ve yöneticileriyle ilişkilerinin 

olumlu ve doyurucu olduğu, işlerini ve işyerlerini önemli buldukları, işlerinin 

kişisel bilgi ve becerilerini geliştirdiği, işlerinden manevi doyum elde ettikleri 

ve iş değişikliği düşünmedikleri belirlenmiştir. Ancak araştırmada ücreti 

tatminkar bulmadıkları, fiziksel çalışma koşullarını engellilikleri açısından 

uygun bulmadıkları, yeterince ödüllendirildiklerini düşünmedikleri ve 

yükselme olanaklarına sahip olmadıkları saptanmıştır (Pamuk, 2002:160).  
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Pamuk (2002), bulguların engelli çalışanların iş doyumu kriterlerine 

sahip olduklarını gösterse de, bu durumun Türkiye’de engelliliklerine rağmen 

çalışıyor olmanın getirdiği memnuniyetten kaynaklandığını belirtmektedir. 

Araştırmanın temelini oluşturan Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi kuramına 

göre fizyolojik ihtiyaçlar karşılanmadan doyum sağlayabilecek kriterler 

oluşamayacağı için, çalışma yaşamındaki engelli bireylerin iş tatmin 

düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir (Pamuk, 2002:160). 

Şahin tarafından Türkiye’de engellilerin çalışma yaşamındaki 

sorunlarıyla ilgili olarak yapılan bir araştırmada, sorulara cevap veren çalışan 

engellilerin çok büyük bir kısmının (% 87.3) işlerini severek yaptıkları, bir 

kısmının (% 12.7) ise işini sevmediği ortaya çıkmıştır (Şahin, 2002:149).  
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BÖLÜM 2. KAVRAMSAL ve KURAMSAL ÇERÇEVE 

 

 Bu bölümde, engellilik ve istihdam ilişkisi ile iş tatmini kuramları ele 

alınmış,  iş tatminine etki eden faktörler incelenmiştir.  

 

2.1. Engellilik  

 Engellilik ve engelliliğe ilişkin sorunlar insanlık tarihi kadar eskidir. 

Sakatlığa yol açan nedenler arasında heyelanlar, deprem, su baskını gibi 

doğal afetler; ilaç, uyuşturucu madde, besin ve kimyasal madde 

zehirlenmeleri; çeşitli hastalık ve kazalar (trafik, ev, iş); yetersiz beslenme, 

yetersiz barınma ve yetersiz sağlık hizmetleri gibi olumsuz yaşam koşulları; 

savaş ve terör eylemleri, yangınlar ve uygarlık kaynaklı daha pek çok etken 

sayılabilir.  

Beyazova (1986) sakatlığı dört kategoride sınıflandırır:  

1) Sakatlığın oluşum nedenine göre; doğuştan veya çocukluğun erken 

dönemine ait sakatlıklar, savaş sakatlıkları, endüstriyel kazalar veya meslek 

hastalıkları, sokakta, evde, oyunda geçirilen kazalar, hastalıklar, vb.dir. 

2) Klinik ölçülere göre; ortopedik sakatlıklar, görme engeli, işitme engeli, 

konuşma kusuru, sinirsel bozukluklar, tüberküloz, felç, kalp hastalıklarıdır. 

3) Kayıp yüzdesine göre: fonksiyon, çalışabilme kapasitesi, maluliyet, 

vb.lerine benzer niteliklerden biriyle belirtilenlerdir. 

4) Sakatlığın, kişinin çalışabilme kapasitesi üzerindeki etkisi göz önünde 

tutularak, sakatlığın iş görme açısından bir engellilik olup olmadığının 

değerlendirilmesi biçiminde yapılanlardır. 
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Engellilik, kaynağı ne olursa olsun, toplumsal bir olgudur. Hatta 

sakatlığa yol açan doğal nedenlerin bir çoğu bile aslında sonuçları itibariyle 

toplumsaldır (deprem, sel felaketi gibi). Geleneksel tıp, hastalığın tedavisi 

yani patolojinin düzeltilmesi ve hastanın yakınmalarının giderilmesi ile 

uğraşır. Tıptaki gelişmeler, insan ömrünü uzatmış, kronik ve özürlü hasta 

sayısının artmasına neden olmuştur.  Bu durumda hasta ve hastalık tedavisi 

kavramında değişiklikler meydana gelmiştir. Bugünkü tıbbi anlayışta 

hastalıkların sadece kişiyle değil, ailesiyle, toplumla ve mesleki çevresi ile 

ilişkili olduğu kabul edilmektedir (Arpacıoğlu, 1997:1). 

Türkiye Özürlüler Araştırması (2003) sonuçlarına göre Türkiye’de 

toplam nüfusun %12,29’u engellidir. Bu oranın %1,25’ini ise ortopedik 

engelliler oluşturmaktadır. Bu orana, engelli bireylerin aileleri ve yakın 

çevreleri eklendiğinde engellikle ilgili sorunlarla toplumun büyük bir 

bölümünün karşı karşıya olduğu görülmektedir. Bu nedenle engellilik bireysel 

değil toplumsal bir sorundur. Engelliliği tıbbi açıdan organ ya da fonksiyon 

kaybına odaklayarak ele alıp sadece tıbbi tedaviye yönelmek sorunun tek 

yönlü ele alınmasına yol açmaktadır. Engellilik, tıbbi sorunların yanı sıra 

psikolojik, sosyal, ekonomik ve mesleki sorunları da beraberinde getiren çok 

yönlü ve karmaşık bir süreçtir13.  

 

2.1.1.  Engellilik ve İstihdam 

Kapız’a (2004) göre çalışma, bireyin yaşamdaki temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilmesi için gerçekleştirmesi gereken sosyal bir faaliyettir. İş, bireyin 

                                         
13 Bu çok yönlü ve karmaşık süreç, engelli birey açısından rehabilitasyon sürecini zorunlu 
kılmaktadır. 
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fiziksel, psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını doyuma ulaştırma amacına hizmet 

eder. İş, bir statü ve kimlik kaynağıdır. Bireyin aidiyet ve kimlik duygusu 

oluşturmasında iş rolü çok önemlidir. Bir işin yapılabilmesi için gerekli bilgi, 

beceri ve yeteneklere sahip olma deneyimi, bireysel kimliğin gelişmesini 

sağlayan bir fırsattır. Çalışana ve onun ailesine sosyal bir statü sağlar.  

Algan’ın da belirttiği üzere, engellilerin istihdam edilmeye, engelli 

olmayanlara göre daha çok ihtiyacı vardır. Çünkü bu ihtiyacın karşılanması 

öncelikle engellinin toplumun dışına itilmesini önlemekte, engelliyi sosyal ve 

psikolojik olarak tedavi edici etki yapabilmektedir. Ayrıca bir gelire sahip 

olduğu için başkalarına olan bağımlılığı azalmaktadır (Algan, 2001:51). 

Sakatlığın beraberinde getirdiği sorunlar tıbbi, psikolojik, sosyal, 

mesleki ve ekonomik boyutlarıyla çok çeşitlilik göstermektedir.  Donovan-Hall 

ve arkadaşları, İngiltere’de bacak amputasyonlu14 yetişkin engellilerin % 

90’ında depresyon, kaygı, düşük benlik saygısı, bütünlük duygusunun kaybı 

(loss of a sense of wholeness) ve sosyal izolasyon gözlendiğini ve bu kişilerin 

psikolojik uyum sorunları yaşadığını bildirmektedirler (Donovan-Hall ve diğ., 

2002:15).  

İş, engellilerin sosyal bütünleşme problemi açısından önemli bir rol 

oynamaktadır. Çalışmak, bireyin kendinden memnun olmasına, kimliğini 

oluşturmasına, benlik saygısını güçlendirmesine ve gizli yeteneklerini ortaya 

çıkarmasına olanak tanımaktadır. Sosyal bütünleşme açısından çalışmak, 

bireyin sosyal ağ, grup ve derneklerde diğer bireylerle artan bir biçimde 

etkileşime girmesine olanak tanır (Vezina, 2004:29-38). Çalışmak, kişinin 

iyilik hali ve sosyal çevresini genişletmesi bakımından önemlidir. Kronik 

                                         
14 Amputasyon: Uzuv (el, ayak, bacak vb.) kaybını ifade eden bir tür ortopedik engelliliktir. 
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engelli kişiler, kendine güven, yaşamı anlamlı bulma ve düzenli bir gelir elde 

etme açısından çalışmanın önemini belirtmektedirler. (Schoppen ve diğerleri, 

2001:239).  

Savaş ve terör eylemleri gibi faktörlere bağlı olarak gelişen engellilik, 

bireyi toplumsal rollerini uygulamada yetersiz bırakmakta, bireyin yaşam 

kalitesini düşürmektedir. Bu nedenle ortopedik engelli vazife malullerinin 

yaşamlarını kaliteli, bağımsız ve toplumla bütünleşmiş bir biçimde 

sürdürebilmeleri, öncelikle istihdam edilebilmelerine bağlıdır. 

Tüm engellilerin yasal olarak çalışma hakkı bulunmakla birlikte, 

Türkiye’deki uygulamalarda, bu kişiler dışında hiç bir engelliye devlet 

tarafından böyle bir istihdam fırsatı sunulmamaktadır. Devlet tarafından 

uygulamada yapılan pozitif ayrımcılık, bu engelli askerlerin istihdam edilerek 

kaliteli yaşam ve toplumla bütünleşme hedeflerine ulaşabilmelerini 

sağlamaya yöneliktir. 

 

2.2. İş Tatmini 

 İş tatminini önemli kılan pek çok neden bulunmaktadır. Yüksel’in 

(2000) belirttiği üzere tatminkar bir iş yaşamı, hem örgüt hem de çalışanlar 

açısından önem taşımaktadır. İş tatmini örgüt açısından verimlilikle ilgiliyken 

birey açısından da sağlıklı ve mutlu yaşamla ilişkilidir. Ergin’e göre insani 

boyutu açısından iş tatmini yaşam doyumu ile ilişkili olup, bireyin fiziksel ve 

zihinsel sağlığını doğrudan etkilemekte, kurumsal boyutta ise stres ve uyumla 

ilişkili bulunmaktadır (Ergin, 1997:25).  

İş tatmini genel olarak, tutuma ilişkin bir değişkendir (Spector, 1997:2). 

Diğer tutumlar gibi duygusal, bilgisel ve davranışsal özelliklerinin bir 
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karışımıdır. Bir çok etkenden kaynaklanır ve bireyin bazı eylemlerini 

etkileyebilir (Çetinkanat, 2000:1). 

İşle ilgili tutumlar arasında en çok çalışılan konunun iş tatmini, bağlılık 

ve işle bütünleşme olduğu belirtilmektedir (Ergin, 2002:167).  

Çalışma koşulları, işten alınan tatmin vb. engelli olmayan kişiler için 

olduğu kadar engelliler için de önemlidir. Smither’a (1994) göre çalışmak, 

engelli bireylerin yaşamsal ve psikososyal ihtiyaçlarına hizmet eden önemli 

bir faktördür. İşin anlamı, işle birey arasındaki olumlu ya da olumsuz etkileşim 

iş tatmini üzerinde etkilidir. Çalışma koşulları, yapılan işin niteliği, bireyin işini 

severek ve ilgiyle yapması, sabit bir işe sahip olmak, yaratıcılık ve sorumluluk 

gerektiren bir işte çalışmak gibi işin karakteristik özellikleri, bireylerin işlerini 

değerlendirirken hissettikleri duyguları etkilemektedir. 

 

2.2.1. İş Tatmini Tanımı:  

İş tatmini ile ilgili tanımlar benzerlik göstermektedir. İş tatmini, 

bireylerin işleri ve işin çeşitli yönleri konusunda ne hissettiklerini yansıtan 

tutumsal bir değişkendir. İş tatmini bireylerin işlerini ne ölçüde sevdiklerini, iş 

tatminsizliği ise ne ölçüde sevmediklerini göstermektedir (Spector, 1996:214). 

İş tatmini bireyin işi ya da işiyle ilgili deneyimlerinden kaynaklanan hoş 

ya da olumlu durumdur (Smither, 1994:241). 

Schultz ve Schultz da benzer bir biçimde iş tatminini, bireylerin işlerine 

yönelik olumlu ya da olumsuz duyguları ve tutumları olarak kabul 

etmektedirler (Schultz ve Schultz, 1994:271). 

Ergin’e göre iş tatmini, çalışanların işlerine yönelik duygularıdır 

(Ergin,1997:25). 
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Çetinkanat’a göre ise iş tatminini, çalışanların önemli buldukları şeyleri 

işlerinden ne ölçüde elde ettiklerine ilişkin algıları oluşturmaktadır 

(Çetinkanat, 2000:2).  

İş tatmini ya da tatminsizliği, güçlü bir içeriğe sahip olan tutumlar 

kümesi olarak kavramsallaştırılabilir (Statt, 1994:320).  

İş Tatmini, çalışanların iş deneyimleri aracılığı ile önemli kişisel 

ihtiyaçlarını karşılayabilme derecesidir. Söz konusu ihtiyaçlar; iş karşılığında 

makul ve adil bir ücret; sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı; insan 

yeteneklerinin geliştirilmesi (çalışanların bilgi ve becerilerini 

geliştirebilmelerine ve işe ilgilerini yüksek bir düzeyde tutabilmelerine olanak 

verilmesi); büyüme ve güvenlik (mesleki gelişme olanakları); işçi haklarının 

mevcudiyeti ve korunması; makul nitelikteki iş taleplerinin karşılanması vb. 

faktörleri kapsayabilir (Mesleki Eğitim: Seçilmiş Açıklamalı Terimler, 

1987:19). 

 

2.2.2. İş Tatmini Kuramları : 

 Ergin’e (2002) göre güdülenme kavramı insan davranışlarını harekete 

geçiren, davranışların yönünü ve süresini belirleyen bireylerin içinde ya da 

dışında bulunan koşulları içermektedir ve insan ihtiyaçları ile bağlantılıdır. 

Doğuştan ya da sonradan kazanılan kimi eğilimlerin, bireyin bazı şeyleri 

aramasına ya da bazılarından kaçınmasına yol açtığı düşünülmektedir. 

Bireyin performansının belirleyicilerinden biri olan bu eğilimlere ihtiyaç ya da 

güdü denilmektedir (Ergin, 2002:162-163).  

 Yüksel’e (2000) göre çalışanların sergiledikleri performansla örgütün 

üretimi artabilir ya da azalabilir. Üretimin arttırılması, çalışanların yaptıkları 
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işe güdülenmelerine bağlıdır. Yüksel’e (2000) göre güdüleme, çalışanların iş 

yapma isteğini arttırma ve örgütte verimli çalışmaları durumunda kişisel 

ihtiyaçlarını en iyi şekilde tatmin edeceklerine inandırma sürecini ifade 

etmektedir.  

Güdüleme konusunda pek çok çalışma yapılmasına ve örgütsel 

davranışın temelinde yer almasına rağmen, güdülenme kuramları üzerinde 

görüş birliği bulunmamaktadır. Ergin’e (2000) göre ihtiyaçların sınırlandırılış 

biçimi, çeşitli kuramları ortaya çıkarmıştır. Bu konuda ortaya atılmış pek çok 

kuram bulunmaktadır. Bu nedenle kuramların kategorizasyonu 

araştırmacılara göre farklılık içermektedir.   

 Örneğin Çetinkanat, iş doyumuna ilişkin kuramları 3 kategoride ele 

almaktadır. Bu kategoriler; Gereksinim Kuramları, Bilişsel Kuramlar ve 

Pekiştirme Kuramları biçimindedir (Çetinkanat, 2000:11). 

 Smither, iş tatmin kuramlarını üç grupta ele almaktadır. Buna göre 

ihtiyaçların yerine getirilmesiyle ilgili kuramlar, çalışanların psikolojik 

ihtiyaçlarının tatmin edilmesi üzerine dayanmaktadır. İkinci olarak 

beklentilerle ilgili olan kuramlar, çalışanların beklentileriyle kazandıkları 

arasındaki sonucu değerlendirmeye dayalıdır. Son olarak üçüncü grupta yer 

alan sosyal bilgi süreci ile ilgili kuramlar,  tatmin ya da tatminsizlik açısından, 

çalışanın kendini başkalarıyla kıyaslayarak ölçmesinden kaynaklanır 

(Smither, 1994:247).  

 Ergin’e göre kuramlar iki ana grupta toplanmaktadır. Davranışları 

harekete geçiren, yönünü ve süresini belirleyen etmenlerin bireyin içinde 

bulunduğu görüşünü savunanlar “Kapsam ya da İçerik Kuramları”nı 

oluşturmaktadır. Davranışın nasıl harekete geçtiği, yönlendiği ve 
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devamlılığının sağlandığını inceleyenlere ise “Süreç Kuramları” adı 

verilmektedir. Süreç Kuramları genelde bireylerin karar verme sistemleri ve 

bunun davranışla olan bağlantılarını temel almaktadır (Ergin, 2002:163).   

 Yüksel’e (2000) göre güdülenme kuramlarını Açıklayıcı Kuramlar, 

İçerik Kuramları, Süreç Kuramları ve Çağdaş Kuramlar olarak dört kategoride 

incelemek mümkündür. 

 

Tablo 2.1.: Güdülenme Kuramları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Kaynak: Yüksel, 2003:133) 

1900 

Halen 

Bilimsel 
Yönetim 

İnsan İlişkileri 

İhtiyaç 
Kuramları 

Maslow’un 
ihtiyaçlar hiy. 

Açıklayıcı 
Kuramlar 

Alderfer’in 
VİG 
ihtiyaçları 

Beklenti/Pekiştirme 
kuramları 

Vroom’un 
Beklenti kur. 

Porter/Lawler 
Başarı/tatmin 
beklentisi 

Pekiştirme 

Eşitlik 
kuramları 

Festinger/Homan 
Biliş.uyumsuzluk/ değişim 

Adams Eşitlik Kelly ve Rotter 
Yorum/denetim 
noktası 

Amaç 
kuramları 

Heider,Bem,  
de Charmes 
Biliş.Değ/algılam. 

İçerik 
Kuramla 

Süreç 
Kuramlar 

Çağdaş 
Kuramlar 
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 Açıklayıcı kuramlar, yönetimin çalışanları motive etme yollarını 

açıklamaya çalışmaktadır. Bilimsel yönetim yaklaşımında para, çalışanların 

motive aracı olarak görülmüştür. kuramın kurucusu olan Taylor, görev ve 

ödülün açıkça belirtildiği durumlarda başarının tahmin edilebileceğini 

belirtmiştir. Verimli çalışanların daha fazla para almaları gerektiğini, yoksa bu 

kişilerin de işi yavaşlatabileceğini savunmuştur. Bu kurama göre iş incelenir, 

görevin tamamlanması için gerekli süre belirlenir. Çalışana kendisinden ne 

kadar iş beklendiği açıkça anlatılır. Çalışan, kendinden bekleneni 

gerçekleştirdiğinde ücretini alır, beklenenin üzerinde performans 

sergilediğinde hak ettiğinden daha yüksek ücretle ödüllendirilir. Bu kuram, 

insan ihtiyaçlarının karmaşıklığı nedeniyle paranın tek güdüleyici 

olamayacağı noktasında eleştirilmektedir. Açıklayıcı kuramlarına ilişkin bir 

başka yaklaşım olan İnsan İlişkileri Yaklaşımı da bu eleştiri noktasını 

dayanak alarak geliştirilmiştir. Kuram, güdüleyici olarak paranın yerine 

insanla ilgili sosyal ve psikolojik yönleri ele almaktadır (Yüksel, 2000:131-

135). 

 Gereksinim ya da İçerik Kuramları, davranışı etkileyen içsel 

ihtiyaçlardır (Schultz ve Schultz, 1994:273). İçerik Kuramlarına göre, 

bireylerin tatmin etmek istedikleri kimi fiziksel ve psikolojik ihtiyaçları vardır ve 

bu ihtiyaçların tatmin edilmesini istemek, bireyin güdülenmesini 

sağlamaktadır. Bu kuramlar, bireyi sahip oldukları ihtiyaç ve dürtülerin 

güdülediğini, tatmin edilmiş ihtiyaçların ise güdüleyici olmaktan çıktığını 

savunmaktadırlar. Yüksel (2000), İçerik Kuramlarının ‘statik’ olduğunu, bu 

nedenle de iş davranışı ya da güdülenmeyi tahmin edemeyeceğini ancak 

insanları iş yerinde nelerin güdülediğini ortaya çıkarmaya çalıştığını 
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bildirmektedir. İçerik Kuramları, benzer iş koşulları ve durumlarında çalışan 

bireylerin güdülenme farklılıklarını açıklayan kuramlardır (Çetinkanat, 

2000:11).  

İçerik Kuramları arasında en bilinenler İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı, İki 

Etmen Kuramı,  Erg Kuramı ve Kazanılmış Gereksinimler Kuramıdır.  

Maslow tarafından geliştirilen İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramına göre 

bireyler sürekli olarak daha iyi koşulları arzular; daima henüz sahip 

olmadıklarını isterler (Çetinkanat, 2000; Schultz, 1990). Bireyin ihtiyaçları en 

düşükten en yükseğe doğru hiyerarşik bir biçimde beş kategoride 

sıralanmıştır (Rothman, 1987:238). Bunlar en alttan en üst düzeye doğru 

fizyolojik ihtiyaçlar (beslenme, oksijen, su, uyku, cinsellik ve aktivite dürtüsü 

gibi temel insani ihtiyaçlar); emniyet ihtiyacı (kişinin çevresindeki güvenlik, 

süreklilik, düzen ve fiziksel emniyet ihtiyacı); sahiplenme ve sevilme ihtiyacı 

(bireyi diğer insanlarla etkileşime sokan duygulanım, bağlanma ve kimlik gibi 

sosyal ihtiyaçlar); saygı ihtiyacı (kendine güven, prestij ve başarı ihtiyacı); 

kendini gerçekleştirme ihtiyacı (en yüksek ihtiyaç düzeyi olan kendini ifa 

etme, kişinin potansiyelini ortaya çıkarması, kişinin yeteneklerine inancı) 

biçiminde sıralanmıştır.  

En alt basamakta bulunan ihtiyaçlar, en acil karşılanması gereken 

ihtiyaçlardır. Yüksek düzeyli ihtiyaçların karşılanması, öncelikle düşük düzeyli 

olanların tatmin edilmesine bağlıdır (Schein, 1980, 85). Schultz’un (1990) da 

belirttiği üzere ihtiyaçlar, bulundukları sıraya göre tatmin edilmelidir. Açlık 

çeken ya da korku duyan kişi, benlik saygısı ya da kendini gerçekleştirme gibi 

üst düzeyli ihtiyaçlarını gidermeye yönelemez. Ekonomik açıdan güçlük 

çeken kişi hayatta kalmayla meşgul iken, saygı ya da kendini gerçekleştirme 
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ihtiyaçlarıyla ilgilenmez. Toplum ya da birey maddi güvence bakımından 

yeterli düzeye ulaştığında, ihtiyaç sıralamasının bir üst basamağındaki düzeyi 

tatmin etmeye çalışmalıdır. Bir ihtiyaç tatmin edildikten sonra, hiyerarşik 

olarak sıradaki diğer ihtiyaç ortaya çıkarak bireyin bilinci ve eylemlerinde 

egemen olur (Rothman, 1987:238). Çünkü tatmin olmuş ihtiyaçlar güdüleyici 

olmaktan çıkar,  yeni ihtiyaçlar önem kazanır (Yüksel, 2000; Schultz,1990). 

Bu kurama göre, bireysel ihtiyaçlar hiyerarşik olarak giderildikleri durumda iş 

doyumu sağlarlar (Çetinkanat, 2000:16). Ancak kuram, insan ihtiyaçlarını 

aşamalı bir süreç olarak ele almasına rağmen, kimi durumlarda birden fazla 

ihtiyacın karşılanması yönünde güdülenmenin gerçekleşebileceğini de 

söylemektedir (Ergin, 2002:164). 

Teorinin güçlü yanları olduğu gibi, zayıf yönleri de bulunmaktadır. 

Schein’a göre teorinin güçlü yanı, ihtiyaçların çeşitliliğine dikkat çekmesidir. 

Ancak aynı zamanda hiyerarşi kavramına yönelik kanıtlar zayıftır ve ihtiyaç 

kategorileri oldukça geneldir (Schein, 1980, 85). Schultz (1990) tarafından 

belirtildiği üzere, İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı, yapılan çeşitli araştırmalar 

sonunda düşük düzeyde desteklendiği  ve düşük düzeyli bilimsel geçerliliğe 

sahip olduğunun tespit edilmesi nedeniyle pek çok açıdan eleştirilmiştir. 

İhtiyaçların tanımlanma ve sınıflandırılma güçlüğü söz konusu olması 

nedeniyle kuramın uygulamada ve nesnel sonuçlar elde etmedeki yetersizliği 

çeşitli eleştirilere neden olmuş, ayrıca bireyler açısından ihtiyaçlar arasında 

hiyerarşik bir yapılanmanın bulunmayabileceği, kimileri için bazı ihtiyaçların 

giderilmesinin daha önemli olması durumu söz konusu iken, bir ihtiyacın 

ortaya çıkışının her zaman bir önceki ihtiyaç grubunun karşılanmasına bağlı 
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olmayacağı, ihtiyaçların toplumsal koşullardan da kaynaklanabileceği  

yönünde eleştirilmiştir (İncir, 1990:9).  

 İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı, diğer kuramcılar tarafından ele alınarak 

bu kuramcıların teorilerine kaynaklık etmiştir. Çetinkanat’a (2000) göre bu 

kuram, İçerik Kuramları içinde en yararlı olanıdır. Ayrıca tüm eleştirilere 

rağmen, teori giderek iş dünyasında popüler olmaktadır (Schultz,1990:323).  

Herzberg tarafından geliştirilen İki Etmen Kuramına göre iş tatminini 

etkileyen etmenler iki farklı kategoride ele alınmaktadır. Bu kategoriler içsel 

ya da güdüleyici etmenler ile dışsal ya da hijyen etmenler olarak 

adlandırılmaktadır (Schein, 1980; İncir, 1990).   

İçsel etmenler işin içeriğini oluşturan sorumluluk, otonomi, kendine 

saygı ve kendini kanıtlama fırsatı gibi üst düzeydeki ihtiyaçlardır. Dışsal 

etmenler ise işin fizyolojik, güvenlik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayan fiziksel 

çalışma koşulları, ücret ve diğer ödemeler, şirket politikaları ve uygulamaları 

gibi daha alt düzeydeki ihtiyaçlardır (Yüksel, 2000:139).  

 Kurama göre çalışanların işlerinden elde ettikleri tatmin, üst düzeyli 

içsel etmenlerin karşılanmasına  bağlıdır. Dışsal etmenler ise, iş yerinde 

varolmaları durumunda olumlu katkı sağlamalarına rağmen iş tatminine 

neden olmayabilirler (Çetinkanat, 2000:19). Ancak tatmin edilmemeleri 

durumunda işyerinde çalışanların hoşnutsuzluk ve tatminsizlik hissetmeleri, 

işe devamsızlık yapmaları ya da işten ayrılmalarına neden olabilmektedirler. 

Ayrıca dışsal ihtiyaçlar tatminsizliği engelleyici rol oynamaktadır (Yüksel, 

2000:139).  

 Rothman’a göre iş tatminsizliği, işte geçirilen sürenin hoş olmayan bir 

biçimde geçmesine yol açmaktadır. Tatminsizlik, çalışma koşullarından, 
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ücretten, denetimden ve genel örgüt politikaları gibi dışsal faktörlerden 

kaynaklanmaktadır. Tatmin ve tatminsizlik, birbirinin tersi olan zıt kutuplar 

olmayıp, birbirinden farklı biçimlerdir. Tatminsizliğin olmaması genellikle 

tatmin yaratmaz. Bireyler aynı anda hem iş tatmini hem de iş tatminsizliği 

yaşayabilirler. Problemleri ortadan kaldırmak çalışanı tatminsizlikten korur 

ama kişiye tatmin sağlamaz (Rothman, 1987:239-240). 

 İçsel etmenler güdüleyici etmenlerdir. Dışsal etmenler ise tatmine ya 

da tatminsizliğe katkıda bulunmakla birlikte güdülemeye yardımcı 

olmamaktadır. Ayrıca güdüleyici etmenlerin olumlu etkilerini ortaya 

çıkarabilmeleri, hijyen etmenlerin kabul edilebilir düzeyde olup olmamasına 

bağlıdır (Yüksel, 2000:139). İki Etken Kuramına göre hem bireyde tatmine yol 

açan etmenler saptanır hem de daha sonra bireyde tatminsizliğe yol açan 

etmenler sıralanır (İncir, 1990:9).  

Çetinkanat’a göre Herzberg’in geliştirdiği İki Etmen Kuramı, Maslow’un 

geliştirdiği İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı ile benzerlik göstermektedir. 

Koruyucu etkenler  İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramındaki fizyolojik, güvenlik ve 

sevgi ihtiyaçlarına; güdüleyici etkenler ise kendini gerçekleştirme ve saygınlık 

ihtiyaçlarına benzemektedir  (Çetinkanat, 2000:20). Maslow’un İhtiyaçlar 

Hiyerarşisi Kuramı ve Herzberg’in İki Etmen Kuramı, ihtiyaçların insan 

davranışını etkilediğini ve yönlendirdiğini savunmuşlardır (İncir, 1990:11). 

Kurama yönelik çeşitli eleştiriler mevcuttur. İncir (1990), bazı 

araştırmaların kuramı desteklediğini bazılarının desteklemediğini 

vurgulamaktadır. Çetinkanat, bazı koruyucu etkenlerin aynı zamanda 

güdüleyici etkenlerin yerine de kullanıldığı konusunda Herzberg’in kuramına 

eleştiriler yöneltildiğini belirtmektedir (Çetinkanat, 2000:20). Schein’a (1980) 
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göre kuramda yer alan faktörler, daha çok işle ilgili ve işe özgüdür ve 

bireylerin işlerinden bekledikleri somut şeyleri yansıtırlar. Bireylerin farklı 

zamanlarda farklı şeyler isteme eğilimleri ve işe verilen değerlere farklı 

anlamlar yüklemeleri, teorinin geçerliliğine ilişkin problemleri arttırmaktadır 

(Schein, 1980, 87). Herzberg’in kuramı, gelişmiş ülkelerin sosyoekonomik ve  

kültürel yapılarına uygun olup, gelişmekte olan ülkelerde üst basamaklara 

erişmek güç olduğundan, hijyen etmenlerinin de güdüleyici olabileceği 

yönünde eleştirilmiştir (Yüksel, 2000:140).  

Alderfer tarafından geliştirilen Erg Kuramı, Maslow’un İhtiyaçlar 

Hiyerarşisi Kuramı ile yakından ilişkilidir. Kuram, Maslow’un İhtiyaçlar 

Hiyerarşisi Kuramında bahsedilen beş temel ihtiyaç kategorisinin 

gruplandırılarak üç temel kategoride ele alınmasıyla oluşturulmuştur (Schein, 

1980:85). Bu ihtiyaçlar düşükten yükseğe doğru; varoluşsal ihtiyaçlar, 

başkalarıyla ilgili ihtiyaçlar ve kişisel gelişim ile ilgili ihtiyaçlar olarak ele 

alınmaktadır.  

Varlık ihtiyaçları yaşamı sürdürmeye yönelik olarak yiyecek, su, 

korunma ve fiziksel güvenlik gibi en alt düzeydeki fiziksel ihtiyaçları içerir. 

Çetinkanat’a (2000) göre çalışan birey bu ihtiyaçlarını ücret, örgütsel 

olanaklar, rahat çalışma ortamı ve iş güvenliği ile elde edebilir. İlişki ihtiyaçları 

diğer insanlarla ilişki kurma, duygusal destek, saygı, tanınma ve ait olmayı 

kapsar. Bu ihtiyaçlar aile, iş dışındaki arkadaşlar ve iş arkadaşları ile sosyal 

ilişkiler yoluyla giderilebilir. Gelişme ihtiyaçları ise bireyin sahip olduğu 

kapasiteye ulaşması için çevresiyle, kişisel olgunlaşma ve gelişmeyi de 

içeren, bir etkileşim içine girmesidir. Kurama göre bu ihtiyaçların tamamen 

giderilmesi mümkün değildir (Çetinkanat, 2000:16).   
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Erg Kuramı, tatmin edilmemiş ihtiyaçların  güdüleyici olması özelliği ile 

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramıyla benzerlik göstermektedir. Kurama göre 

ihtiyaçlar tatmin edildikçe güdüleyici olmaktan çıkarlar, bir üst basamaktaki 

ihtiyacın tatmin edilmesi önem kazanır (Yüksel, 2000:140). Yüksel (2000), üst 

düzeydeki ihtiyaçların tatmin edildikçe giderek daha önemli hale geldiğini 

belirtir. Üst düzey ihtiyaçların karşılanmaması durumunda, bireyin alt 

düzeydeki ihtiyaçlarını tatmin etmeye yönelmesi söz konusu olmaktadır 

(Yüksel, 2000:141). 

Erg Kuramı ile İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı, ihtiyaçların alttan üste 

doğru hiyerarşik bir biçimde giderilmesi açısından ve kendini gerçekleştirme 

ile gelişme ihtiyaçlarının tatmin edilmesinin olanaksız olması bakımından 

Çetinkanat’a (2000) göre benzerlik göstermektedir. Erg kuramı, İhtiyaçlar 

Hiyerarşisi Kuramından farklı olarak, bireyin daha az somut olan ihtiyaçları 

elde edememesi durumunda daha somut ihtiyaçlara yöneleceğini, birey 

açısından birden fazla ihtiyacın etkin olabileceğini ve ihtiyaçların her insanda 

bulunmayıp çevresel faktörlere göre değişebileceğini savunmaktadır 

(Çetinkanat, 2000:17-18). İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramının aksine, Erg 

Kuramına göre, herkes temel ihtiyaçların her birine eşit miktarda sahip 

değildir (Schein, 1980, 85).  

McCleland tarafından geliştirilen Kazanılmış Gereksinimler Kuramı; 

başarı ihtiyacı, ilişki ihtiyacı ve güç ihtiyacı olarak üç temel ihtiyaç 

kategorisinde ele alır. Her birey aidiyet ihtiyacı, güç ya da başarı ihtiyacı 

doğrultusunda davranır, ihtiyacın şiddeti, duruma göre değişebilir (Schein, 

1980, 85-86). Kazanılmış Gereksinimler Kuramına göre, başarı ihtiyacını 

karşılamaya yönelik olarak yüksek düzeyde güdülenmiş kişiler, zor hedefler 
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seçer ve risk alırlar. Sorun çözmek için yaratıcılıklarını kullanır, yeni fikirler 

üretirler (Çetinkanat, 2000:21).  

İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramında yer alan sosyal ihtiyaçlara benzer 

biçimde, bu kuramda da sosyal ilişki ihtiyacı söz konusudur. Bireyler tek 

başlarına çalışmak yerine diğer kişilerle birlikte çalışmayı tercih 

edebilmektedirler. McCleland’a göre güç, bireysel düzeyde diğer çalışanlar 

üzerinde üstünlük sağlamak, bu kişileri idare etme konusunda yeteneklerini 

sergilemek; kurumsal olarak da örgütün hedeflerine ulaşmak ve sorun 

çözmek amacıyla grupla birlikte çalışmak olarak ele alınmaktadır (Çetinkanat, 

2000:22-23). 

  

Tablo 2.2.: Gereksinim Kuramlarının Karşılaştırılması 

Maslow: 
Gereksinim 
Hiyerarşisi 
Kuramı 

Alderfer: 
ERG 
Kuramı 

Herzberg: 
İki etken 
Kuramı 

McClelland: 
Kazanılmış 
Gereksinimler 
Kuramı 

Kendini 
Gerçekleştirme Gelişme Güdüleyici 

Güç 

Başarı Saygınlık 
Sevgi ve Ait Olma İlişki 

Koruyucu 

İlişki 
Güvenlik 

Varlık 
 

Fizyolojik 

 

(Kaynak: Çetinkanat, 2000:23) 

 Schein’a göre, ihtiyaç teorileri, insan motivasyonunu analiz etmek için 

kategori oluşturması ve insan ihtiyaçlarının her ne kadar bireyden bireye 

değişse de hiyerarşik olarak düzenlendiğine dikkat çekmesi açısından yarar 

sağlamaktadır. Ancak bireysel farklılıkları ele almaması, yetişkin gelişim 

modelleriyle yeterli bağlantı kurmaması ve belirli bir genelleme düzeyinde 



 46 

ifade etmesi, teorilerin pratikteki kullanımlarını zorlaştırmaktadır (Schein, 

1980, 87).  

 İçerik Kuramları işi, psikolojik ihtiyaçların tatmin aracı olarak ele 

almaktadırlar. Bu kuramlar, tüm çalışanları kendini gerçekleştirme, başarı, 

güç gibi farklı ihtiyaçlara sahip olan bireyler olarak ele alır. Bu ihtiyaçlar 

bireyin işindeki motivasyon düzeyine etki etmektedir. Bu teoriler, iş tatmini 

araştırmalarında hala kullanılmalarına rağmen, popülerlikleri azalmaktadır 

(Smither, 1994:247).  

 İçerik Kuramları, insan davranışını belirleyen temel ihtiyaçların 

varlığına dikkat çekmektedir. Ergin’in (2002) de belirttiği gibi ihtiyaçları temel 

alan güdülenme kuramları, gelişimini günümüze dek sürdürmüştür. Geçmişte 

bireyin işinden kaynaklanan ihtiyaçlarına dayalı yaklaşımlar söz konusu iken, 

günümüzde pek çok araştırmacı alt düzeyli ihtiyaçlar yerine bilişsel süreçlere 

ilgilerini yöneltmektedirler (Spector, 1997:2). İhtiyaç Kuramları, davranış 

üzerindeki içsel etkenleri; bilişsel kuramlar ise güdülenmeden önce 

birbirleriyle ilişkili olan bilişsel etkenleri ele alırlar (Çetinkanat, 2000:24).  

 Süreç ya da Bilişsel Kuramlar, Çetinkanat’a (2000) göre birbirlerinden 

farklı olmakla birlikte, birbirlerini tamamlayıcı özelliğe de sahiptirler. İnsan 

davranışını belirli bir amaca yönelten sürecin nasıl işlediğini araştıran 

kuramlar Süreç Kuramlarıdır (İncir, 1990:7). Süreç Kuramları, güdülemenin 

bilişsel yönüyle ve güdüleyicilerin arasındaki ilişkilerle ilgilidir. Bu kuramların 

önde gelenleri Beklenti Kuramları, Denklik Kuramları ve Amaç Belirleme 

Kuramlarıdır.  
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 Beklenti Kuramcıları, ihtiyaçların davranışları başlatmaya 

yetmeyeceğini, bireyin davranışta bulunmak için öncelikle ihtiyacını giderme 

yönündeki o davranışın kendisini amaca ulaştıracağı beklentisini taşıması 

gerektiğini savunmuşlardır (İncir, 1990:11). Bu kuramların en önde geleni, 

Vroom’un Beklenti Kuramıdır. Vroom tarafından geliştirilen Beklenti Kuramına 

göre bireyler, belirli davranışlarının ödüllendirileceği beklentisi ile davranırlar. 

Çalışanların gösterdikleri çaba sonucu elde ettikleri yüksek performansın, 

kendilerini kendilerince değerli görülen sonuçlara ulaştıracağı yönündeki 

inançlarının sayesinde güdülenmeleri söz konusudur (Ergin, 2002:166). 

 İncir’e (1990) göre, bireyin yerine getirdiği davranışının kendisini 

amacına ulaştıracağı beklentisi ile bireyin amaca verdiği önemin çarpımı, 

bireyin güdülenme miktarını ortaya koyar. Çetinkanat’a (2000) göre 

sonucunda elde edilen ödülün yüksek olduğu davranışlar bireyi çalışma 

yönünde daha fazla güdülemektedir.  Sonuca ulaşma beklentisi yüksek 

olan ve çok istenen amaçlar için birey çok çaba harcarken, sonuca ulaşma 

beklentisi düşük olan amaçlar için birey fazla çaba harcamamaktadır. Ayrıca 

sonuca ulaşma beklentisi yüksek olmakla birlikte, yeterince istenmeyen 

amaçlar için bireylerin harcayacağı çaba da düşük olacaktır (İncir, 1990:12).  

 Kuram, çekicilik, araçsallık ve beklentiler kavramları üzerine 

kurulmuştur. Çekicilik  “-1” ve “+1” arasında değişen bireyin herhangi bir şeyi 

isteme derecesidir. Birey açısından önem derecesi azaldıkça çekiciliği de 

azalmakta ve sıfıra yaklaşmaktadır. Birey herhangi bir şeyi istiyorsa çekicilik 

pozitiftir. Belirli bir şeye ulaşmayı tercih ederse çekicilik negatiftir. Araçsallık 

bireyin ikinci düzeydeki bir çıktıya ulaşabilmek için birinci düzeydeki bir çıktıyı 

kullanmasıdır. Beklenti belirli bir davranışın bireyi belirli bir çıktıya ulaştırma 
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olasılığıdır. Bu olasılık “0” ve “1” arasında değişebilmektedir (Yüksel, 

2000:142). 

 Çalışan açısından ödüllerin “karşılaştırılabilir ve eşit” olması 

durumunda “tatmin” oluşur. Yüksek düzeyde verimlilik içsel ve dışsal ödüllere 

yol açmaktadır.  Yüksel’e (2000) göre bu model, tatminin başarıyı getireceği 

düşüncesini tersine çevirerek, başarının tatmine yol açacağı fikrinin altını 

çizmektedir. İçsel ödüller, bireyin yaptığı işten dolayı kendini ödüllendirmesi, 

mücadele, başarma duygusu, gelişme vb.; dışsal ödüller de ücret, terfi gibi 

örgüt düzeyindeki ödeme araçlarıdır. Çalışmaları sonunda elde edilen olumlu 

ya da olumsuz ödüllerin, bireyin performansına bağlı olduğu kabul 

edilmektedir (Çetinkanat, 2000:25-26).  

 Kuram açısından çalışanın verimliliğiyle içsel ve dışsal ödüller 

arasındaki ilişki incelendiğinde, içsel ödüllerin dışsal ödüllere göre verimlilikle 

daha yüksek düzeyde ilişkili olduğu belirtilmektedir. Başarı sonucunda bireyin 

elde ettiği ödüller ve ödüllerin algılanma şekli tatmin derecesini 

belirlemektedir. Ödüller başarıya dayandırılıyorsa, başarı ve tatmin 

birbirleriyle büyük oranda ilişkilidir. Verimlilikle ilişkili olan ödüllerin, çalışanlar 

tarafından algılanması durumunda, çalışana tatmin sağlayacağını 

belirtilmektedir (Yüksel, 2000:144-145). 

 Beklentiler yaklaşımına göre iş tatmini, çalışanların çabaları 

sonucunda elde etmeyi umdukları ile gerçekte elde ettiklerinin 

karşılaştırılması sonucu oluşmaktadır. Çaba düzeyini belirleyen faktörler, 

motivasyon, paranın faydası (utility of money) ve hatta ödeme yönetim 

sisteminin adaletini içerebilir (Smither, 1994:247). Çalışanlar öncelikle işlerine 
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yönelik genel tatmin hissederler. Bu genel tatmin, işin unsurlarına yönelik 

olarak tatminle ilgili genel duygularını güçlendirir, hissettiklerini etkiler 

(Smither, 1994:247). Smither yapılan araştırmalarda yön tatmininden genel 

tatmine ulaşılmasına göre, genel tatminden yola çıkılarak yön tatminine 

ulaşıldığının ortaya çıktığını bildirmektedir (Smither, 1994:247). 

 Yüksel (2000) çekicilik, araçsallık ve beklenti her bireye göre 

değişebildiğini vurgulayarak, modelin bireyi nelerin güdülediği üzerinde değil 

fakat güdülemenin kavramsal belirleyicileri üzerinde durduğunun altını 

çizmektedir. Yani bireylerin davranış seçimlerini nasıl yaptıklarıyla, bireyin 

kişisel amaçlarıyla işteki davranışları arasındaki ilişkiyi ele almaktadır 

(Yüksel, 2000:143). Yüksel (2000), kuramın pratiklikten uzak olduğuna ve 

güdülemenin karmaşıklığına dikkat çekmektedir.  

 Beklenti modeli daha sonraki dönemlerde Porter ve Lawler’ın 

çalışmalarıyla genişletilmiştir. Porter-Lawler’ın Beklenti Modeli çekicilik, 

araçsallık ve beklenti kavramlarını içermekle birlikte, kurama “bilgi ve 

yetenek” ile “algılanan rol” kavramları eklenmiştir. Bireyin başarılı olması, 

sahip olduğu istek ve gösterdiği çabanın ötesinde, bilgi ve yetenek sahibi 

olmasına bağlıdır. Ayrıca bireyin başarılı olabilmek için ait olduğu örgütün 

kendisine yüklediği role uygun bir rol anlayışına sahip olması gerekmektedir. 

Uygun rol anlayışının bulunmaması durumunda yaşanacak rol çatışmaları 

nedeniyle bireyin başarısının engellenebileceği bildirilmektedir (Yüksel, 

2000:143).   

Adams’ın geliştirdiği Denklik Kuramı, bireyin işi gerçekleştirmek için 

harcadığı çaba ve karşılığında elde etmeyi umduğu ödüller arasındaki 

dengeyi temel almaktadır. Ergin (2002), güdünün adil davranışa duyulan 
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ihtiyaçla ilgili olduğunu belirtir. Eğitim, deneyim, bilgi, beceri vb. bireyin işini 

yaparken harcadığı çabaları; ücret, statü, işin düzeyi vb. ise işin kazanımları 

olarak ele alınmaktadır (Çetinkanat, 2000:27).   

Bireyler, yaptıkları iş için belirli bir çaba (yetenek, eğitim, deneyim vb.) 

harcarlar. Harcadıkları bu çabanın karşılığında elde etmeyi umdukları bazı 

ödüller (terfi, ücret, tanınma vb.) vardır. Bireyler hem çalışarak harcadıkları 

çabalar ile bu çabaların karşılığında elde ettikleri kazanımları birbirleriyle 

karşılaştırırlar, hem de kendi çaba ve kazanım oranlarını başkalarının (iş 

arkadaşı, meslektaş vb.) çaba ve kazanım oranları ile karşılaştırırlar. Böylece 

birey bu konuda bir algıya sahip olur. Bu algılama başkasının algısından ve 

varolan gerçekten farklı olabilir. 

Denklik Kuramına göre karşılaştırma sonucunda çalışanların 

beklentileriyle ödül arasında eşitlik varsa, birey işi için çaba sarf etmeye 

devam eder. Kurama göre, eşitlik varsa ve ödüllerin dağıtımı örgüt tarafından 

adil bir biçimde gerçekleştiriliyorsa, çalışan birey başarı ve tatmin elde 

etmektedir (Yüksel, 2000:151). Eşitsizlik durumunda ise bireyin çabası bu 

haksızlıktan olumsuz etkilenecek ve uyum bozulacaktır. Bu durumda 

kazanımlar birey açısından tatminkar bulunmayacaktır (Çetinkanat, 2000:27). 

Bu nedenle eşitsizlik durumunda birey, denkliği sağlamaya yönelik 

davranışlarda bulunmaya başlar. Eşitsizlik hali birey açısından rahatsız edici 

bir durum olduğundan, çalışan birey bu durumdan kurtulmaya çalışır. Bunun 

için de ya davranışlarını ya da çaba ve kazanım oranları ile ilgili 

değerlendirmelerini değiştirirler. Kuram, karşılaştırmaların ne düzeyde 

adaletli algılandığı ile ilgilidir. 
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 Denklik Kuramı, insan davranışlarını alışveriş temelinde ele 

almaktadır. Çalışan bireyin eğitim düzeyi, deneyimi, işteki becerisi, çabası, 

sorumluluk duygusu, yaşı ve benzeri nitelikleri bireyin katkılarını 

oluşturmaktadır. Bununla birlikte; ücret, çalışma koşulları, iş güvencesi, 

yükselme olanakları, statü göstergeleri ve benzeri de örgütün çalışanlara 

verdiği ödülleri oluşturmaktadır. Birey kendi katkı ve ödülleri arasındaki oranı 

diğer çalışanların katkı ve ödül oranlarıyla karşılaştırır. Bu oran 

diğerlerininkinden düşükse eşitsizlik doğar. Bireyin algıladığı eşitsizlik düzeyi 

arttıkça, bireyin şikayetleri artar, birey ödüllerini çoğaltmak için çaba harcar. 

Ödülleri arttıramazsa, katkısını azaltır. Bireyin katkı-ödül oranı 

diğerlerininkinden yüksekse, birey suçluluk hissedip katkısını arttırma yolunu 

seçebilir. Ancak birey bu konudaki eşitsizliği daha geç fark eder. Yani 

eşitsizlik eşiği daha yüksektir (İncir, 1990:13-14). Locke tarafından geliştirilen 

Amaç Belirleme Kuramına göre, bireylerin amaç ve niyetleri, davranışlarının 

temel nedenidir (Yüksel, 2000:152). Kurama göre iş tatmini, kişisel 

ihtiyaçların karşılanması ile değil, kişinin neleri önemli bulduğu ile ilgilidir. 

Bireyin değişkene verdiği önemin ölçüsü, değişkeni ne ölçüde istediği ile 

ilişkilidir. Birey istediğinden azını elde ettiğinde tatminsizlik yaşar.  

Yüksel’e (2000) göre bireyler, kişisel duygu ve arzularını karşılamak 

için amaçlarına ulaşmaya çalışırlar. Örgütsel düzeyde ise amaçlar gelecekte 

ulaşılması arzu edilen durumlardır. Örgüt tarafından belirlenen amaçlar, 

bireylerin davranışlarını yönlendirir, bireyleri arzulanan amaçlara 

ulaşabilmeleri için güdüleyebilir (Yüksel, 2000:152).  

Kurama göre amaçlarla ilgili üç özellik vardır. Bunlar belirginlik, güçlük 

ve kabul derecesidir. Belirginlik, amaçların açık seçikliği, kolay 
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gözlemlenebilir ve ölçülebilir oluşudur. Güçlük, ulaşılmak istenen başarı 

düzeyidir. Farklı amaçların güçlük dereceleri birbirinden farklı olabilir. 

Ulaşılmak istenen amacın güçlük derecesi arttıkça, bireyin bundan sağladığı 

tatminin de arttığı bilinmektedir. Kabul derecesi, bireylerin amaçları 

önemseme dereceleridir. Locke, kuramı geliştirip, kabul derecesi yerine 

bağlılık kavramını ele almıştır. Bağlılık, amaca ulaşmak için gerekli ilgi ve 

azimdir. Çalışanlar, iş yaşamında kendilerinden beklenen davranışlara 

karşılık kendilerine amaç belirlemektedirler (Yüksel, 2000:152-153).  

 Çetinkanat’a (2000) göre bireylerin kendileri için belirledikleri amaçlara 

ulaşmaları bu kişiler açısından ödül anlamına gelmektedir. Kuramda, 

ulaşması güç olan amaçların ulaşması daha kolay olanlara göre daha yüksek 

performansla ilgili olduğu yapılan araştırmalar sonucu desteklenmektedir 

(Çetinkanat, 2000:28). Amaç Kuramı, davranışın bireylerin amaçları 

tarafından yönlendirildiğini savunmaktadır. Kurama göre amaca ilişkin 5 

özellik mevcuttur. Bunlar amaçların belirginliği, amaçların güçlük düzeyi, 

kararlara katılım düzeyi, sonuçlara ilişkin bilgi verme düzeyidir (İncir, 

1990:13).  

 Dışsal etmenlerle ilgili yaklaşımlardan olan Pekiştirme Kuramlarına 

göre, yüksek performansın olumlu sonuçlara yol açması durumunda bireyin 

yüksek performans göstermeye güdüleneceği vurgulanmakta, istenmeyen 

davranışların pekiştirilmemesinin ya da cezalandırılmasının söz konusu 

olduğu belirtilmektedirler. Kurama göre bireysel davranış, içsel dürtülerden 

değil, çevresel belirleyicilerden etkilenmektedir. (Ergin, 2002:164). Çünkü 

kurama göre dürtü, ihtiyaç, tutum gibi içsel durumlar gözlemlenemediğinden 

davranışların nedeni olarak ele alınamazlar. Oysa bireyin içinde bulunduğu 
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çevre gözlemlenebilmekte ve davranışı etkileyen faktörler 

belirlenebilmektedir.  Davranış, çevre ve pekiştiriciler, kuramın üç temel 

değişkenidir. Bu değişkenlerin arasındaki ilişkinin uyumlu olması 

gerekmektedir (İncir, 1990:15). Çevre tarafından kabul gören ve 

ödüllendirilen davranışların yinelenmesi, çevre tarafından onaylanmayan ve 

cezalandırılan davranışların ise yinelenmemesi söz konusudur (Yüksel, 

2000:145-146).  

 Bir başka kategori de Pekiştirme Kuramlarıdır. Pekiştirme kuramları, 

davranışı açıklarken düşünme sürecinin kendisi ile ilgilenmediğinden, bilişsel 

kuramlardan ayrılmaktadır (Çetinkanat, 2000:29). Pekiştirme ya da 

Şartlanma Kuramları, Klasik Pekiştirme ve İşlevsel Pekiştirme olarak ikiye 

ayrılmaktadır.  

 Klasik pekiştirme, içgüdüsel reflekslere dayanırken, işlevsel 

pekiştirme, farklı olarak, gönüllü tepkilere dayanmaktadır (Yüksel, 2000:145). 

Pekiştirme kuramları arasında en popüler olanlar Skinner tarafından 

geliştirilen Davranışçılık ya da Pekiştirme Kuramı ve Bandura tarafından 

geliştirilen Sosyal Öğrenme Kuramıdır.  

Çetinkanat (2000), olumlu sonuçlanan bir davranışın yinelenme 

olasılığının, olumsuz sonuçlanan başka bir davranışa oranla daha yüksek 

olduğunu belirtmektedir. Kurama göre olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme, 

söndürme ve ceza olmak üzere toplam dört tane pekiştirme tipi 

bulunmaktadır. Olumlu ve olumsuz pekiştirme davranışı arttırmayı; söndürme 

ve ceza ise davranışı azaltmayı amaçlamaktadır. Skinner tarafından 

geliştirilen Davranışçılık Kuramı, olumlu pekiştirme ve söndürmenin bireysel 
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gelişmeyi desteklediğini, olumsuz pekiştirme ile cezanın ise örgüte zararı 

dokunacak davranışları besleyebileceğini vurgulamaktadır. Davranışçılık 

Kuramına göre, ödülle sonuçlanan davranışlar devam eder; cezayla 

sonuçlanan davranışlar azalır; ödül ya da ceza ile sonuçlanmayan 

davranışlar terk edilir. Davranışçılık Kuramına göre, örgütler güdüleme aracı 

olarak olumsuz pekiştireçler ve cezayı sıklıkla kullanmaktadırlar. Oysa 

çalışan bireylerin iş yerinde daha aktif, üretken, yaratıcı ve mutlu olabilmeleri 

olumlu pekiştirmenin etkin kullanımına bağlıdır (Çetinkanat, 2000:30-32). 

 Olumlu davranışların ortaya çıkması ve tekrarlanması (pekiştirilmesi) 

için olumlu pekiştirme, olumsuz pekiştirme, son verme ve cezalandırma 

yöntemleri uygulanabilir. Olumlu pekiştirme, bireyin arzu edilen davranışı 

sürekli olarak tekrar etmesi için teşvik edilmesidir. Bu; takdir edilme, gurur 

duyma, yapılan işten zevk alma gibi içsel pekiştiricilerle ya da ücret artışı, 

terfi etme, ikramiye gibi dışsal pekiştiricilerle gerçekleştirilebilir. Ayrıca içsel 

ve dışsal pekiştiricilerin bir kısmı yiyecek, su gibi geçmişe dayalı olmayan 

birincil pekiştiricilerdir. İkincil pekiştiriciler para, yükselme, takdir edilme gibi 

geçmiş deneyimlere dayalı pekiştiricilerdir. Pekiştiricilerin gücü, her birey için 

aynı değildir. Ödüller kişiden kişiye göre değişir. Olumsuz pekiştirme, 

istenmeyen bir davranışta bulunduğunda bireye bu davranışın istenmediğini 

fark ettirerek tekrarlanmamasının sağlanmasıdır. Son verme, istenmeyen 

davranışın tekrarlanmaması, pekiştirmenin gerçekleşmemesidir. Bireye 

istenmeyen davranışı tekrarladığında geleceğe dair beklentilerinin örgüt 

tarafından gerçekleştirilmeyeceğinin gösterilmesidir. Son verme bir ceza 

uygulaması değildir. Cezalandırma, istenmeyen davranışlara yönelik olarak 

uygulanır. İstenmeyen davranışları ortadan kaldırmakla birlikte, istenen 
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davranışları pekiştirme gücü bulunmamaktadır. Bu nedenle güdüleyici 

olmaktan uzaktır (Yüksel, 2000:146-147). 

Skinner, insan davranışını açıklamak için bilişsel kuramların yeterli 

olmayacağını belirterek, insan davranışı üzerinde çevrenin çok önemli bir 

etken olduğunu vurgulamaktadır (akt. Çetinkanat, 2000:30).  

 Bandura tarafından geliştirilen Sosyal Öğrenme Kuramına göre, 

bireyin davranışları çeşitli bireysel faktörler ve çevresel etkenlerin karşılıklı 

etkileşimi ile öğrenilerek oluşturulmaktadır. Birey çevresini gözlemler, taklit 

eder, çevresiyle karşılıklı etkileşim yoluyla öğrenir. Davranışın 

açıklanmasında bilişsel olarak birbirleriyle ilişkili olan üç önemli süreç 

bulunmaktadır. Bunlar; sembolik süreçler, gözleyerek öğrenme ve öz-

kontroldür. Sembolik süreçler, davranışı yönlendiren, sözel ve düşünsel 

sembollerdir. Gözleyerek öğrenme  bireye sosyal çevrenin gözlem ya da 

taklidi yoluyla kompleks davranışın kazandırılmasını ifade etmektedir. Öz-

kontrol süreci ise bireyin kendi davranışlarını çevreye göre kontrol etmesidir 

(Çetinkanat, 2000:32-33). 

 Çağdaş Kuramlardan olan ve Heider tarafından geliştirilen Atıf 

Kuramları, bireyin algılamasında bilişsel süreç geliştirmesine dayalıdır. Diğer 

güdüleme kuramlarından farklı olarak bireysel güdüleme yerine bireyler arası 

davranışlarla kişisel algılama arasındaki ilişkileri temel almaktadır. Kurama 

göre yetenek, çaba gibi iç güçler ve (örgütsel) iklim, iş yeri kuralları gibi dış 

güçler birleşerek davranışı etkilemektedir. Davranışı gerçeğin değil algıların 

belirlemesi söz konusudur. Dolayısıyla başarı ya da başarısızlığın farklı 

konumlardaki bireyler açısından farklı algılanması söz konusu olabilmektedir. 

Bu kuram açısından önemli bir başka kavram da denetim noktasıdır. Denetim 
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noktası çalışanın işle ilgili davranışlarının içsel ya da dışsal etkenlerden 

hangisi tarafından belirlendiğiyle ilgilidir. Çıktılarını kişisel yetenek, beceri ve 

çabalarıyla etkileyebileceğine inananların algıları iç denetim yönündedir. 

Çıktılarının kendi denetimleri dışındaki dış güçlerce etkilenebileceğine 

inananların algıları ise dış denetim yönündedir. Denetimin içsel ya da dışsal 

oluşuna göre davranış değişebilir. İçsel denetime sahip çalışanların, dışsal 

denetime sahip çalışanlara göre işlerinden sağladıkları tatmin düzeyinin daha 

yüksek olduğunu belirlenmiştir (Yüksel, 2000:155-157). 

İş ile kişi arasındaki karşılıklı etkiyi çalışan yaklaşımlar, iş tatminini 

belirlemek için kişi ve iş faktörleri arasındaki etkileşimi ele alırlar. Uygun İşe 

Uygun Kişi Yaklaşımı (Person-Job Fit), kişi ve işi arasında iyi bir uyum olduğu 

durumlarda iş tatmininin oluşacağını vurgulamaktadır (Spector, 1996:231). 

Kişi-İş Uyumu modelleri (Person-Job Fit), iş tatmininin nedenlerini 

araştırmaktadır. Bu modellerde bireyin önemli ihtiyaçlarını karşılayan iş 

pekiştiricileri (work reinforcers) tatminkardır (Brief, 1998:17). French ve 

arkadaşları kişi ve işi arasındaki uyumu (fit) nesnel ve öznel olarak 

tanımlamışlardır. Buna göre çevresel kaynaklar tarafından karşılanan kişisel 

talepler ve bireyin kaynakları (örneğin yetenekler) tarafından karşılanan 

pekiştirici talepler (örneğin rolün gereklilikler) olarak ikiye ayrılmıştır (akt.Brief, 

1998:17-18). Kişi-İş Uyumu modellerinin önemli noktası, kişi (person) ve 

çevreye (environment) ait nitelikler arasındaki uyumun kalitesinden 

kaynaklanan sonuçlar hakkında anlamlı kestirimler (predictions) yapabilme 

yeteneğine sahip olmasıdır (Eggerth, 2004:93). Kişi-İş Uyumu (Person-Job 

Fit) yaklaşımının en tanınan kuramları İşe Uyum Teorisi ile Mesleki Seçim ve 

Kariyer Gelişimi Teorileridir.  
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Dawis, Lofquist ve Weiss tarafından geliştirilen İşe Uyum Teorisi 

(Theory of Work Adjustment), birey ve mesleki (occupational) çevresi 

arasındaki dinamik etkileşime odaklanmaktadır. Bireyin ihtiyaçları (need) ile 

pekiştiriciler (reinforcer) arasındaki uyum, tatmin düzeyini belirlemektedir. 

Teori, ihtiyaçların karşılanmasının tatmine yol açacağı önermesine 

dayanmaktadır. İşi, birey ve iş çevresi (work environment) arasında karşılıklı 

ve etkileşime dayalı bir süreç olarak ele alır (Eggerth, 2004:93).  

İşe Uyum Teorisi, geniş kapsamlı bir kişi-çevre uyumu 

(correspondence) teorisidir. Çalışan bireyin özellikleri ile iş çevresi arasındaki 

iletişimden kaynaklanan uyuma (adjustment) dayanmaktadır. İş tatmini, iş 

çevresindeki pekiştiricilerin (reinforcer) karşılanma derecesiyle ilişkilidir. İşin 

gerekliliklerini (job requirements) karşılayan çalışana özgü yeteneklerin 

(ability) derecesi tatmini temsil etmektedir. Uyum, işin istemlerinin (demands) 

birey tarafından karşılanma derecesi ya da tam tersidir, yani bireyin 

ihtiyaçlarının iş tarafından karşılanma derecesidir.  

İş çevresinin bireyin mali, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını yerine 

getirmesine karşılık, birey de, iş çevresinin çalışma gerekliliklerini yerine 

getirir. Bireyin işle ilişkili ihtiyaçları ve bunların iş çevresi tarafından sunulan 

pekiştiriciler (reinforcers) arasındaki uyumu araştırmak amacıyla  işle ilişkili 

20 pekiştirici yön15 kullanılmaktadır  (Eggerth, 2004:94).  

Schein’a (1980) göre bireyin temel ekonomik ihtiyaçlarını karşılayan 

işi, bireyin benlik kavramı ve kendine güveni açısından merkezi bir 

                                         
15 Minnesota İş Tatmin Ölçeği, Dawis, Lofquist ve Weiss tarafından geliştirilen İşe Uyum 
Teorisinin (Theory of Work Adjustment) iş tatmini boyutunu araştırmak için yapılandırılmıştır. 
MSQ’da belirtilen ihtiyaçlar, İşe Uyum Teorisinde açıklanmamıştır. Bu nedenle MSQ’nun iş 
tatmini yönleri teorik olarak tanımlanmamıştır (Brief, 1998:13).  
 



 58 

konumdadır. Bireyin mesleki benlik-imajı, toplam benlik-imajının önemli bir 

kısmını oluşturmaktadır, hatta pek çok kişi için en önemli kısmıdır. Schein’a 

(1980) göre üç temel kariyer kalıbından söz edilebilir. Bunlar mühendislik 

temelli kariyerler, bilimsel/uzmanlık temelli kariyerler, saf uzmanlık 

kariyerleridir. Holland tarafından geliştirilen Mesleki Seçim ve Kariyer Teorisi 

bu kategoriye örnek olarak ele alınmaktadır. Bu teoride mesleki tatmin, 

bireyin kişiliği (zorunlu olarak kişinin ihtiyaçlarını yansıtır) ile kişinin çalıştığı 

çevrenin uyumuna bağlıdır (Brief, 1998:18). Holland, kişisel oryantasyonları 

çevreyle ilişkilendirmiş, oryantasyon ve çevre 6 boyutta ele alınmıştır. Bunlar 

gerçekçi, entelektüel, sosyal, gelenekçi, girişimci, sanatçıdır. Teorinin gücü, 

mesleki danışmanın mesleki seçim sürecini geliştirmesine izin veren 

ölçülebilir özellikleri tanımlamasından kaynaklanmaktadır (Schein, 1980, 78-

82). 

 İş Tatmin Kuramlarına gün geçtikçe yenileri eklenmektedir. Örneğin 

Karşıt Süreç Yaklaşımı tatmini, merkezi sinir sisteminin bir fonksiyonu olarak 

ele alan yeni bir teoridir (Smither, 1994:249). Kurama göre, işe yönelik ilk 

tepki ile daha sonraki tepkinin birleşimiyle iş tatminine yol açan istikrarlı 

denge ortaya çıkmaktadır. Spector (1997), iş tatmini konusunda tutumsal 

yaklaşımların baskın hale geldiğini belirtmektedir. 

 
2.2.3. İş Tatminini Etkileyen Faktörler:  

 Tarlan ve Tütüncü’ye (2001) göre iş tatmini, çalışanların işlerinden 

duydukları hoşnutluk ya da hoşnutsuzluğu ifade eden ve çalışanın işe 

devamı, işini çekici bulması, işine bağlılığı ve verimliliği açısından son derece 

önemli bir olgudur.  
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 İş tatmini, çeşitli yönleri birbirleriyle yakından ilişkili olan çok yönlü ve 

karmaşık bir yapıya sahiptir. İş tatminini etkileyen yönler, gerek bireylerden 

gerekse iş çevresinden kaynaklanan ve birbirleriyle etkileşim içinde olan çok 

çeşitli faktörlerdir. Temel faktörler şunlardır:  

 

2.2.3.1.İş Tatminini Etkileyen Bireysel Faktörler:  

 

2.2.3.1.1.Yaş: 

Yaş ve iş tatmini birbiri ile ilişkili olup, Rothman’a (1987) göre yaş, iş 

tatmin düzeyini etkileyen temel faktördür. Yaş ile iş tatmini arasında bir 

ilişkinin bulunduğu, konuyla ilgili çalışmaların sıklıkla vurguladığı bir bulgudur. 

İş tatmini, yaşla birlikte artış göstermektedir. Çalışmalar ileri yaştaki 

çalışanların iş tatmin düzeylerinin genç çalışanlardan daha yüksek olduğunu 

ortaya koymaktadır (Ergin, 1997; Rothman, 1987; Schultz ve Schultz, 1994; 

Smither 1994; Spector, 1996). 

 İş tatmininin yaşla birlikte artış nedenini bildiren üç açıklama mevcuttur 

(Schultz and Schultz, 1990:341): 

a) İş tatmin düzeyi en düşük olan genç çalışanların iş gücünden ayrılması ya 

da çok sık iş değiştirmesi nedeniyle araştırmalarda yer almamaktadırlar. 

b) Çalışanlar yaşlandıkça işte tatminkarlık aramayı bırakırlar. Aile ve maddi 

nedenlerle işte kalmaları gerektiğine inanırlar. Yaşları ilerledikçe yaptıkları iş 

karşısında daha az alternatifleri olduğunu düşünmeye başlarlar. Genç 

çalışanlar daha hareketli oldukları için daha kolaylıkla iş bulabilmektedirler.  
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c) İleri yaşlardaki çalışanlar işi yeterli görme ve işte kendini gerçekleştirme 

konusunda işe yeni başlayanlara göre daha fazla fırsata sahip olurlar. Yaş ve 

iş tecrübesi beraberinde genellikle büyük oranda yetki, kendine güven, saygı 

ve yüksek düzeyde sorumluluk getirir. Bu da kişinin daha büyük oranda 

başarı hissetmesine neden olur. Gençler genellikle ilk girdikleri işlerde yeterli 

yetki bulamamaktadırlar. 

Spector (1997), meta analizi yapılan 19 çalışmada yaş ve iş tatmininin 

0.22’lik korelasyon ortalamasına (mean correlation) rastlandığını 

belirtmektedir. Bu araştırmada yaş arttıkça, genel iş tatmininin artmakta 

olduğunu göstermektedir. Yaş, iş tatmini ile toplumsal cinsiyet ilişkilidir. Yaşın 

iş tatminini etkilemesinin nedenlerini anlamak önemli olmakla birlikte, 

gözlemlenen bu ilişkinin nedenleri hakkında çok az şey bilinmektedir, bu 

amaçla pek çok hipotez geliştirilmiştir. Spector, yaş ile iş tatmini arasındaki 

ilişkiyi ileri yaştaki çalışanlar açısından daha iyi çalışma koşullarıyla 

açıklamaktadır (Spector, 1997:25-26). İleri yaştaki çalışanların yaş ve tatmin 

ilişkisinde kişinin arzuladıkları ve halihazırda varolan koşulları arasında ve 

yüksek geliri kapsayan avantajlara sahip oldukları kesinlik kazanmıştır.  

 İleri yaştaki çalışanlar yaş-tatmin ilişkisinden kaynaklanan çalışma 

koşulları ve yüksek gelir elde etmek konusundaki beklentileri ile gerçekte 

sahip oldukları arasındaki uyuşumu vb. içeren bazı avantajlara sahiptirler. 

Ayrıca yaş ve iş tatmini arasındaki ilişkinin bir kısmı hizmet süresi ile de 

açıklanabilir. İşte daha uzun süredir çalışıyor olmak yüksek tatmine yol açan 

ödülleri beraberinde getirebilir. İleri yaştaki çalışanlar, gençlerden daha uzun 

süredir mevcut işlerinde çalıştıkları için hizmet süresinin uzunluğu, 
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çalışanların iş tatmin düzeylerini yükseltebilecek çeşitli ödülleri beraberinde 

getirirler (Spector, 1996:230).  

Ergin’in (1997) çalışmasında ise yaş arttıkça iş tatmininin arttığı 

görülmüştür. Günaydın ve arkadaşlarının (2002) 73 hemşire ile iş tatmin 

düzeylerinin ve buna etki eden faktörleri belirlenmesi amacıyla yaptıkları 

çalışmada ise, yaş ile iş tatmin düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir 

ilişkinin olmadığı belirlenmiştir. 

Pamuk, çeşitli araştırmalarda çalışanların yaşlarının artmasıyla, iş 

tatmin düzeylerinin yükseldiği sonucunun elde edildiğini belirtmekte, bu 

durumu çalışanların deneyim kazanmaları sonucunda işe uyumlarının 

artması ile açıklamaktadır. Ayrıca, genç işçilerde yükselme, ücret artışı vb. 

konulardaki beklenti düzeyi yüksek olabileceğinden, beklentilerin 

karşılanmaması tatminsizliğe yol açabilmektedir (Pamuk, 2002:90).  

 

2.2.3.1.2.Cinsiyet: 

 Cinsiyetin iş tatmini üzerindeki etkileriyle ilgili olarak yapılan 

araştırmalarda net bir görüş birliği bulunmamaktadır (Ergin, 1997:34; Schultz 

ve Schultz, 1994 Smither, 1994; Spector, 1996). Kimi araştırmacılar farklı 

cinsler arasında iş tatmini açısından herhangi bir farklılık olmadığını 

söylerken, kimileriyse cinsiyetin iş tatminini etkilediğini belirtmektedirler 

(Schultz ve Schultz, 1994:278).  

 Smither (1994), kadınlar ve azınlıkların düşük düzeyli sorumluluk ve 

tazminat gerektiren geleneksel işlerde çalıştıklarını belirtmektedir. Toplumsal 

cinsiyet açısından, erkeklerle karşılaştırıldığında kadınlar daha az ücret 

almakta, daha az ödüllendirilmekte, aynı zamanda ev, aile ve iş idaresi 
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konusundaki problemlerle başa çıkmaya çalışmaktadırlar. Kadınların 

erkeklere oranla daha düşük ücret almaları ve yükselme olanaklarının daha 

az olması iş tatminlerini olumsuz yönde etkileyebilmektedir (Schultz ve 

Schultz, 1990:341). Bu olumsuzluklara rağmen, yine de kadınların iş tatmin 

düzeyleri düşük değildir. Kadınların iş gücündeki bu dezavantajlı konumları, 

iş tatmin düzeylerini olumsuz yönde etkilememekle birlikte, bu durumun 

nedenleri bilinmemektedir (Rothman, 1987:235-236). 

Kılıç ve arkadaşlarının (2004) yaptığı araştırmada, iş tatminini 

etkileyen faktörlerin başında cinsiyetin geldiği belirlenmiştir. Çalışanların 

cinsiyetleri ve iş tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin iş tatmin düzeyleri, kadınların iş tatmin 

düzeylerinden daha yüksektir. 

 

2.2.3.1.3. Zeka: 

Zeka, iş tatmini açısından belirleyici bir faktör olmamakla birlikte, 

yapılan işin niteliğini etkileyici bir faktör olabilmektedir. Zeka, pek çok uğraşı 

ve uzmanlık açısından performans ve iş tatmini ile ilişkilidir. Bireylerin zekası 

belirli bir ortalamanın üzerinde ya da altındaysa, bir süre sonra işlerini sıkıcı 

bularak tatminsizlik yaşayabilirler. Ayrıca işin gerektirdiği kadar zeki 

olmayanlar ise başarısızlığa  uğrayabilirler. 

Genellikle öğrenim faktörü zeka ile ilişkilidir. Öğrenim düzeyi ise iş 

tatmini ile negatif yönde ilişkilidir. Öğrenim düzeyi yüksek olan kişilerin 

beklentileri de yüksek olabileceği ve çoğunlukla işler bu beklentileri 

karşılayamayacağı için bireyler açısından iş tatminsizliği söz konusu 

olabilecektir (Schultz ve Schultz, 1990:342-343).  
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2.2.3.1.4. Öğrenim Düzeyi: 

  Bir çok çalışmada vurgulandığı üzere, eğitim ve iş tatmini arasında 

negatif yönlü bir ilişki söz konusudur. Öğrenim düzeyi yükseldikçe, bireyin 

işinden sağladığı tatmin düzeyi düşmektedir (Schultz ve Schultz, 1994:279).  

 Ayrıca öğrenim düzeyinin iş tatminini olumlu veya olumsuz etkilediği 

yönünde çeşitli araştırmalar da mevcuttur (Schultz ve Schultz, 1990:349). 

Öğrenim düzeyi yüksek olan bireyler, işlerini daha iyi kavramakta ve işlerinde 

daha başarılı olmaktadırlar. Fakat öğrenim düzeyinin artışı ile bireyler, daha 

fazla sorumluluk ve başarı gibi yüksek düzeyli beklentilere sahip oldukları için 

iş tatminsizliği de yaşayabilmektedirler. Bu durum, iyi eğitimli kişilerin işlerine 

yönelik beklenti düzeylerinin yüksekliğinden kaynaklanabilir (Schultz ve 

Schultz, 1994:279). 

  Daha yüksek öğrenim düzeyine sahip olan ve daha yüksek düzeyli 

işlerde çalışanlar, daha düşük öğrenim düzeyine sahip olan ve daha düşük 

düzeyli işlerde çalışanlara göre ücretlerinden elde ettikleri tatmin düzeyi daha 

düşüktür (Schultz ve Schultz, 1990:349). 

 

2.2.3.1.5. Hizmet Süresi: 

  İş tatmini ve işte geçirilen süre arasında karmaşık bir ilişki vardır. 

Çalışmanın ilk yıllarında, yeni çalışanlar işlerinden tatmin olma 

eğilimindedirler. Bu dönemde beceri gelişimi ve yeni yeteneklerin kazanımı 

söz konusudur. Ayrıca yeni olmalarından ötürü işleri genç çalışanlara çekici 

gelmektedir. İş tatmini, birkaç yıllık iş tecrübesi ve durmadan ilerleme 

sonrasında artıyor gözükmektedir (Schultz ve Schultz, 1994:279). Bu ilk 

aşamalar, çalışanın işinden tatmin elde ettiği dönemlerdir. 
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 Birkaç yıl sonra örgütte istedikleri kadar hızlı uzmanlaşmadıklarını,  

gelişimin çok yavaş olduğunu hissetmeye başlarlar. Birkaç yıllık hizmet 

süresinden sonra ücretleri hızla artan çalışanlar, yaptıkları iş ve karşılığında 

aldıkları ücreti işe yeni başlayanların işleri ve ücretleri ile karşılaştırırlar. 

Aldıkları ücret artmış olsa da çok az yol kat ettiklerini hissederler. Bu durum, 

çalışanların tatmin düzeylerinin düşmesine yol açmaktadır. Ancak genel 

olarak iş tatmininin birkaç yıl sonra arttığından söz edilebilir (Schultz ve 

Schultz, 1990:343). 

 İş tatmini ve hizmet süresinin uzunluğu, yaşla olan ilişkiye paraleldir. 

Genelde iş tatmini birkaç yıllık tecrübeden sonra yavaş da olsa artış 

göstermektedir (Schultz ve Schultz, 1994:280). 

Kılıç ve arkadaşlarının (2004) yaptığı araştırmada, çalışanların hizmet 

süreleri ve iş tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Profesyonel meslek sahibi evli çiftlerin iş tatmin düzeylerinin 

araştırıldığı bir çalışmada, hizmet süresinin iş tatmin düzeyi üzerinde önemli 

bir faktör olduğu belirlenmiştir (Klein, 1988:265).  

 

2.2.3.1.6. Farklılıklar:  

a) Kültürel ve Etnik Farklılıklar: İşgücü giderek çok kültürlü bir hale 

gelmektedir. Kültürel farklılıklar iş tatminini belirlemede oldukça önemli bir 

role sahiptirler (Spector, 1996:231). Örneğin, ABD açısından ırksal 

farklılıkların iş tatmini ile ilişkisi ele alındığında, siyahların iş tatmin 

düzeylerinin beyazların iş tatmin düzeylerinden daha  düşük olduğu 

bilinmektedir (Spector, 1997:28-29). Rothman siyahlarla azınlıkların iş tatmin 
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düzeylerinin, beyazlara göre daha düşük olduğunu vurgulamaktadır 

(Rothman, 1987:235). 

b) Bölgesel Farklılıklar: Araştırmalarda, iş ve işin çeşitli yönlerinden elde 

edilen  tatmin kalıplarında bölgesel farklılıklara rastlanmaktadır. Örneğin bazı 

bölgelerdeki çalışma koşulları diğerlerinden daha iyi olabilir. İş tatmini, 

bireylerin beklentilerine göre değişebilir (Spector, 1997:27). Pamuk, engelli 

bireylerin doğup büyüdükleri yerlerin, iş tatmin düzeyleri üzerinde etkili 

olduğunu belirtmektedir. İş tatmini, toplumsal koşullardan etkilendiği için, 

olumsuz koşullarda yetişen kişilerin, iş koşulları olumsuz olsa bile, kendilerini 

daha olumlu koşullar içinde yaşıyor olarak algılamaları durumunda, iş tatmin 

düzeylerinin yüksek olma olasılığı ortaya çıkmaktadır (Pamuk, 2002:97). 

 

2.2.3.1.7. Kişilik: 

 Schultz ve Schultz’a (1994) göre, kişilik açısından değerlendirildiğinde, 

işlerinden tatmin olan kişilerin daha uyumlu ve duygusal açıdan daha dengeli 

oldukları belirtilmektedir. Ancak neden-sonuç ilişkisi konusunda kesin bir bilgi 

bulunmamaktadır. Duygusal dengenin mi yoksa iş tatminin mi daha önce 

geldiği konusunda netlik yoktur (Schultz ve Schultz, 1994:280).  

 Kişilik ile ilgili bir etken olan olumsuz duygulanım, bireyin kaygı, 

depresyon gibi olumsuz duygular yaşamasına yol açmaktadır. Olumsuz 

duyguların iş tatmini ile ters yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir (Spector, 

1997:52).  

İş tatminini etkileyen kişlik faktörlerinden biri yabancılaşma diğeri ise 

denetim odağıdır (locus of control). Denetim odağı, bireyin hangi güçlerin 

kontrolü altında olduğuna inanmasıdır. Güçlerin bireysel olarak kontrol 



 66 

edilebildiği düşünen bireylerin (internals)  iş tatmin düzeyleri, güçlerin kader, 

şans vb. dışsal faktörlere bağlı olduğunu düşünen bireylere (externals) oranla 

daha yüksektir. Daha az yabancılaşmış olan ve içsel denetim odağına sahip 

olan kişilerin iş tatmini, işe katılım (job involvement) ve örgütsel bağlılık 

düzeyleri daha yüksektir (Schultz ve Schultz, 1994:280-281).  

Araştırmalarda bu kişisel özellikler ile iş tatmini arasında bağlantı 

olduğu saptansa da, bağlantının nedenleri henüz saptanmamıştır  (Spector, 

1996:227). 

 

2.2.3.2.İş Tatminini Etkileyen İşle İlgili Faktörler: 

 

2.2.3.2.1. İşin Niteliği: 

Statü düzeyi yüksek olan ya da belirli bir uzmanlık alanına dahil olan 

kişilerin iş tatmin düzeylerinin vasıfsız işlerde çalışanlara oranla daha yüksek 

olduğu belirtilmektedir. İş tatmini ayrıca iş kategorileri ile de ilişkilidir. Kişisel 

iş sahibi olan, teknik, profesyonel ve yönetim alanlarında çalışanların tatmin 

düzeyleri yüksektir (Rothman, 1987; Schultz ve Schultz, 1994).  

Meslek ve iş tatmini ilişkisi ele alındığında, Ergin’in (1997) 

çalışmasında iş tatmin düzeyi en yüksek olan grubun yöneticiler grubu 

olduğu görülmüştür.  

Hampton ve Hampton’ın (2004) 543 hemşire-ebe ile yaptıkları 

araştırmada, profesyonelliğin iş tatmini ile pozitif yönlü ve yüksek düzeyde 

anlamlı bir ilişkisi olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmaya göre 

profesyonellik düzeyi arttıkça, iş tatmin düzeyi de artmaktadır.  
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Ancak konuyla ilgili farklı bulgular da mevcuttur. Örneğin, Kılıç ve 

arkadaşlarının (2004) yaptığı araştırmada, hekim, hemşire, ebe vb. sağlık 

personeli ve şoför, hizmetli vb. sağlık dışı personelin meslekleri ve iş tatmin 

düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  

Ayrıca iş statüsündeki değişikliğin, iş tatmini üzerinde az bir etkiye 

sahip olduğu da belirtilmektedir (Schultz ve Schultz, 1994:271). Bu durum 

özellikle engelli çalışanlar için geçerli olabilir. Örneğin, 18 ile 60 yaşları 

arasında savaş ya da kazalara bağlı yaralanmalar sonucu ortopedik engelli 

hale gelen kişilerle yapılan başka bir araştırmada Gerhard ve diğerleri, 

ortopedik engellilerin  herhangi bir fiziksel bozukluğu ya da kaybı olmayan 

kontrol grubuna oranla, engellilik sonrası daha düşük mesleki statüye sahip 

olduklarını, ancak buna rağmen mesleki tatmin açısından kontrol grubu ile 

arasında hiçbir fark olmadığını bildirmişlerdir (akt. Schoppen ve diğerleri, 

2001). 

 

2.2.3.2.2. Çalışma Koşulları :  

 Kurumsal yapıda çalışma koşulları kalitesinin iş tatmini ile ilişkili 

bulunduğu bilinmektedir. Tütüncü’ye göre, çalışma koşulları kalitesindeki 

düşüklüğün en önemli göstergelerinden birisi de iş tatmin düzeyinin 

düşüklüğüdür (Tütüncü, 2000).  

 Çalışma koşulları ile iş tatmini ilişkisi hakkında çeşitli görüşler 

bulunmaktadır. Spector (1997), işteki durum ve koşulların çalışanlar 

açısından stres yüklü olabileceğini belirtmektedir. İş stresi ise, fiziksel sağlık 

ve duygusal iyilik hali üzerinde etkili bulunmakta ve uzun dönemli iş tatminini 

yoğun bir biçimde etkilemektedir (Spector, 1997:42). Oysa çalışma 
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koşullarının iş tatmini üzerinde az bir etkiye sahip olduğunu savunanlar da 

vardır (Schultz ve Schultz, 1994:271). 

 Ayrıca çalışma koşullarının sağlık ve iyilik hali ile olan ilişkisi de 

unutulmamalıdır. Çalışma yaşamındaki pek çok insan, olumsuz fiziksel 

çalışma koşulları nedeniyle iş ve meslek hastalıklarına yakalanma ve sakat 

kalma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu risklerin tehdit olarak algılanması bile 

birey açısından tatminsizlik kaynağı olabilmektedir. Yapılan araştırmalarda, 

çalışma koşullarından dolayı iş tatminsizliği  yaşayanların ya ağrıdan daha 

fazla şikayetçi oldukları ya da daha fazla kronik ağrı geliştirdikleri ve engelli 

hale geldikleri belirtilmektedir (Teasell ve Bombardier, 2001:40).  

 

2.2.3.2.3.Ücret: 

 Kazanılan ücretin harcamalarına yetmemesi, çoğu çalışan açısından bir 

sorundur. Farklı işlerde çalışan bireyler açısından ücret ve ücretin 

tatminkarlığı, iş tatmini ile karşılaştırıldığında birbirleriyle ya çok az ilişkilidir 

(Schultz ve Schultz, 1994:271) ya da hiç ilişkili değildir. Ancak, aynı işi 

yapanlar arasında, yüksek ücret alanın iş tatmin düzeyinin daha düşük 

ücretle çalışanlara oranla daha yüksek olduğundan bahsedilebilir (Spector 

1996:226).  

Smither (1994) ücretin iş tatmini ile karmaşık bir biçimde ilişkili 

olduğunu ancak pek çok kişi için en önemli faktör olmadığını belirtmektedir. 

Yüksek ücret, yüksek iş tatmini anlamına gelmemektedir. Tütüncü’nün (2000) 

hizmet sektöründe 109 kişiyle yaptığı araştırmada, çalışanların işlerinden 

elde ettikleri genel tatmin düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir, bununla 

birlikte ücretlerini yeterli bulmadıkları ortaya çıkmıştır. Tütüncü (2000) bu 
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durumu, ücretin iş tatmin düzeyi üzerinde herhangi bir etkisi olmadığı 

şeklinde yorumlamaktadır. 

Ücret, işi etkileyen önemli bir unsur olmasına rağmen, iş tatmini ile 

ilişkisi çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Ücrete statü ve prestijden daha az 

önem verildiği durumlarda, ücretin tatmin sağlayıcı etkisi duruma göre 

değişebilmektedir. Smither (1994) düşük ücretin işe devamsızlık, işten 

ayrılma ve iş değiştirmeye neden olduğunu, yüksek ücretin ise, iş 

başvurularını arttırdığını belirtmektedir. 

Spector  (1997), ücret düzeyi ile iş tatmini arasında son derece küçük 

bir ilişki olduğunu bildirmektedir. Ücret düzeyi, genel iş tatminine oranla, ücret 

tatmini ile çok daha güçlü biçimde ilişkilidir. Homojen bir örneklemede, 

bireyler kendilerini başkalarıyla karşılaştırırlar ve kendileriyle aynı işi yapan 

bir başkasından daha düşük ücret almaları durumunda iş tatmin düzeyleri 

düşer. Ücret politikalarındaki adalet ise daha da önem taşımaktadır. Ücret 

politikası adaleti, ücret düzeyine oranla iş tatmini üzerinde çok daha büyük bir 

etkiye sahiptir (Spector, 1997:42). Ayrıca benzer ya da aynı işlerde çalışanlar 

arasında ücretin eşit dağılıp dağılmaması, daha düşük ücret alanlar arasında 

sorun olmaktadır (Rothman, 1987:236).  

  Schultz (1990) tarafından aktarılan bir araştırmada, kesinlikle hak 

ettikleri ücreti aldıklarını düşünen ve kendilerine ödenen ücretle, almaları 

gerektiğini düşündükleri ücret arasında farkın az olduğunu belirten 

çalışanların, gelir düzeylerinden sağladıkları tatmin derecesi artmaktadır. 

Araştırmada, ayrıca ileri yaştakilerin aldıkları ücretten tatmin olma 

derecelerinin genç çalışanlara oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Yüksek öğrenimli ve yüksek statülü işlerde çalışanların ücretlerine yönelik 
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tatmin düzeyleri, daha düşük öğrenimli olan ve daha düşük düzeyli işlerde 

çalışanlara göre  daha düşüktür (Schultz, 1990:349). 

  

2.2.3.2.4.İş Yükü: 

 İş yükü, işin çalışana yüklediği taleplerdir. Nitel iş yükü, işteki 

görevlerinin gerektirdiği hem fiziksel hem zihinsel çaba ya da zorluk düzeyidir  

(Spector, 1997:43). Spector’a (1997) göre iş yükü, iş tatminsizliği ile ilişkilidir. 

İş yükü ile iş tatmini arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik olarak çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. Yapılan araştırmalar birbirleriyle çelişkili sonuçlar 

bildirmişlerdir. Bazı araştırmalarda iş tatmini ile iş yükü arasında ters yönlü 

ilişki bulunmuş, bazılarında ise hiçbir ilişki tespit edilememiştir. Spector 

(1997), yapılan araştırma sonuçlarının birbirinden farklı çıkmasını, 

çalışmalarda iş yükünün birbirinden farklı biçimlerde ölçülmesine 

bağlamaktadır.   

 

2.2.3.2.5. Çalışma Süresi:  

 Standart çalışma süresi haftada 5 gün ve günde 8 saat (gündüz saati 

ile) olarak belirlenmiştir (Spector, 1997:45). Bazı organizasyonlarda esnek 

çalışma saatlerinin söz konusu olduğu bilinmektedir. Çalışanlar işe geç gelip 

aynı oranda da geç çıkabilmektedirler. Bazı organizasyonlarda çalışanlar 

haftada 40 saatlik çalışma sürelerini günde 10 saat çalışarak 4 günde 

tamamlamaktadırlar. Çalışanlar açısından yorgunluk söz konusu olsa da bu 

faktörün iş tatminine etkisi genellikle olumludur. Ne kadar yorgun olurlarsa 

olsunlar, iş tatminleri 5 iş gününe oranla daha yüksek olmaktadır. Ancak kimi 

işler için bu durum uygun olmayabilir. Gece vardiyasında uyku-uyanıklık 



 71 

döngüsü bozulmaktadır. Bu durum bireyde sağlık problemlerine yol 

açmaktadır. Part-time çalışma durumunda çalışanlar, tam gün çalışanlarla 

aynı düzeyde ödüllendirilmedikleri için bu kişilerin iş tatmin düzeylerinin, tam 

gün çalışanlara göre düşük olduğu varsayılsa da yapılan araştırmalarda tam 

tersi sonuçlara ulaşılmıştır.  Spector’ın (1997) da belirttiği gibi bu konuyla ilgili 

daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. 

 

2.2.3.3.İş Tatmini İle İlişkili Diğer Faktörler: 

 

2.2.3.3.1. İşe Devamsızlık: 

Endüstride makineleşmenin artmasıyla devamsızlık sorunu ortaya 

çıkmaya başlamıştır. Önceki yıllarda yapılan çalışmalar, iş tatmini elde 

edemeyen bireylerin devamsızlık yapma oranlarının daha yüksek olduğunu 

bildirmelerine rağmen, günümüz çalışmalarında iş tatminsizliği ile işe 

devamsızlık arasındaki ilişki oldukça düşük bulunmaktadır (Çetinkanat, 2000; 

Spector, 1997). Çünkü devamsızlık çok çeşitli nedenlerle oluşan karmaşık bir 

değişkendir (Spector, 1997; Statt, 1994).  

Yaş, hizmet süresi, çocuk sayısı ve zihin sağlığı gibi bireysel 

farklılıklar; çalışma grubunun devamsızlık oranı ve çalışanın devamsızlığına 

ilişkin grup tutumları, devamsızlık yapmanın sonuçları ve işin içeriği gibi 

duruma yönelik faktörler, devamsızlıkla ilgili faktörlerdir (Smither, 1994:252). 

Tütüncü (2000) tarafından hizmet sektöründe yapılan araştırmada, işe 

devamsızlık ve geç gelme bağımlı değişkenleri üzerinde istatistiksel açıdan 

birincil olarak iş yükü ve ikincil olarak maaş bağımsız değişkenlerinin anlamlı 

bir biçimde etkili olduğu saptanmıştır.  
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Devamsızlığın temelinde, genel olarak, sağlık nedenleri yatmaktadır. 

Hastalık izni politikalarında liberal davranan organizasyonların devamsızlık 

oranları yüksektir. Hastalanan çalışanların kolaylıkla izin alabildiği, hastalığın 

kanıtlanmasına gerek duyulmayan, hastalık nedeniyle  izin alınan günlerin 

ücretinin ödenmesi gibi politikaların uygulandığı örgütlerde devamsızlık oranı 

yüksektir. Ayrıca ücretlerin yüksek olduğu iş yerlerindeki devamsızlık 

oranları, düşük ücretli iş yerlerinden yüksektir (Spector, 1997; Schultz ve 

Schultz, 1994). 

 İş tatmininin devamsızlık üzerinde etkili olduğu ve işini sevmeyenlerin 

yüksek oranda devamsızlık yapması beklenmektedir. Çalışmalar, işe 

devamsızlık ve iş tatmini arasındaki ilişkinin oldukça küçük olduğunu 

belirtmektedirler (Spector, 1996:234). İlişki miktarının küçük olması, bireyin 

işe devamsızlık nedenlerinin çok çeşitli olmasından ve kimi nedenlerin iş 

tatmini ile ilgili olmamasından kaynaklanmaktadır. Örneğin kişinin ya da 

aileden birinin hastalığı, yorgunluk, çocuk bakımı ya da kişisel işler gibi daha 

pek çok nedenle birey devamsızlık yapabilir. Bu nedenlerin hiçbirinin iş 

tatmini ile ilgisi yoktur. Her devamsızlık nedeni, örneğin hastalık, iş tatmini ile 

ilgili değildir. Devamsızlık ve iş tatmini arasında güçlü bir ilişki bulunmamakla 

birlikte, devamsızlık nedeninin iş tatmini ile ilgili olduğu durumlarda ilişki 

güçlenebilmektedir (Spector, 1996:234).  

Devamsızlık, iş tatmini ile güçlü bir biçimde ilişkili değildir. Ancak 

Spector’a (1996) göre devamsızlık nedenleri hesaba katılırsa ilişki 

güçlenebilir. İşin içeriği, devamsızlığa oranla iş tatmini ile çok daha güçlü bir 

biçimde ilişkilidir (Spector, 1996:234). İşini sevmeyen kişiler, işlerini 

sevenlere göre daha sıklıkla devamsızlık yapmaktadırlar. Rutin ve düşük 
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statülü işlerde çalışanlar, daha ilginç, zor ve kolektif çaba gerektiren işlerde 

çalışanlara göre daha fazla devamsızlık yapmaktadırlar (Schultz,1990; 

Schultz ve Schultz, 1994).  

Smither (1994), devamsızlık ve örgüt kültürü arasındaki ilişkiyle ilgili 

olarak ekonomik koşulların devamsızlık oranına etki ettiğini belirtmektedir. 

Smither (1994), literatürde iş tatmini, devamsızlık ve işten ayrılmayla ilgili üç 

meta analizi sonuçlarını inceleyerek, devamsızlık ve iş tatmininin birbirleriyle 

ilişkili olduğunu belirtmektedir. Devamsızlık işten ayrılmaya yol açmayabilir, 

ancak sıklıkla devamsızlık yapan çalışanların, sıklıkla işlerinden ayrıldıkları 

da bilinmektedir.  İleri yaşta, hizmet süresi uzun, evli ve örgütsel yapıda daha 

üst düzeyde bir konuma sahip olan çalışanların daha az devamsızlık 

yaptıkları, kadınların ise erkeklere oranla daha fazla devamsızlık yaptıkları 

belirlenmiştir (Smither, 1994:269).  

  Devamsızlığı açıklayan bir başka terim ise devamsızlık kültürüdür. 

Statt’a (1994) göre devamsızlık bireysel davranışın bireysel farklılıklardan 

çok, beklenen ve kabul edilen davranışlarla ilgili olan grup normlarıyla 

bağlantılı olduğu sosyal sürecin bir parçasıdır. Devamsızlık kültürü örgütteki 

farklı grupların kabul edilebilir devamsızlık seviyesiyle ilgili kendi normlarını 

geliştirmeleridir (Smither, 1994:252). Birlikte çalışılan grubun devamsızlığa 

bakışı önemlidir. Devamsızlık oranı grubun tutumlarına göre değişebilir. Grup 

normları devamsızlığı destekliyorsa devamsızlık oranı artmaktadır (Spector, 

1997:62).  

Ayrıca devamsızlıkla ilgili oranlar toplumdan topluma farklılık 

göstermektedir (Schultz,1990:347).  
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  İşten ayrılma firma açısından herhangi bir zarara yol açmazken, 

devamsızlık firmaya zarar vermektedir (Schultz,1990:348). 

 

2.2.3.3.2.İşten ayrılma:  

 İş tatmini ve işten ayrılma birbirlerine bağlıdır. Yapılan çalışmalar, 

tatminsiz çalışanların tatmin sahibi çalışanlara oranla daha fazla işlerini 

bırakma eğiliminde oldukları yönündedir. Araştırmalar tatminsizliğin işi 

bırakmaya yol açtığını göstermektedir (Spector 1996:234). 

Smither’a (1994) göre alternatif çalışma olanakları da ayrıca 

çalışanların iş tatmin düzeylerini yükseltmektedir. İşsizlik oranlarının düşük, iş 

fırsatlarının geniş olduğu dönemlerdeki işten ayrılma oranları,  işsizlik 

oranlarının yüksek, iş fırsatlarının az olduğu dönemlerdeki işten ayrılma 

oranlarına göre daha fazladır. Ekonomik iklimin iyi olduğu ve ekonomide 

büyümenin söz konusu olduğuna inandıklarında bireyler iş tatmin düzeylerini 

yükseltmek umuduyla işlerini değiştirmeye kolaylıkla karar vermektedirler 

(Schultz ve Schultz, 1994:286).  

Spector’a (1997) göre işten ayrılma ve iş tatminsizliği arasında, işsizlik 

oranının düşük olduğu dönemlerde bu oranın yüksek olduğu dönemlere 

oranla çok daha güçlü bir ilişki bulunmaktadır. Başka bir iş bulmanın kolay 

olduğu dönemlerde devamsızlık ve işten ayrılma, birbirleriyle çok daha güçlü 

bir biçimde ilişkili olmaktadır. Olumlu koşullarda çalışmalarına rağmen işini 

sevmeyen bireylerin işten ayrılma oranları düşük iken, olumlu koşullarda 

çalışan ve iş tatmin düzeyleri yüksek olan kişilerin işten ayrılma oranları 

düşüktür (Spector, 1997 Schultz,1990).  
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İşten ayrılma oranının yüksek olması, iş tatminsizliği, düşük düzeyli işe 

uyum, yükselme olanaklarının sınırlılığı, denetim ve ücrete yönelik 

tatminsizlik ile ilişkilidir (Schultz ve Schultz, 1994:285). Ancak, Tütüncü 

(2000) tarafından yapılan çalışmada, iş tatmin düzeyinin yüksek olmasına 

rağmen hizmet sektöründeki çalışanlar arasında işten ayrılma eğiliminin 

yoğun biçimde benimsendiği belirlenmiştir. Tütüncü (2000), bu durumu maaş 

değişkeni ile açıklamaktadır. Çalışanlar her ne kadar işlerinden yüksek 

düzeyde tatmin elde etseler de maaşlarının düşüklüğü, bu kişilerin daha iyi 

koşullarda bir yaşam sürmelerine olanak tanımamakta, çalışanları işlerinden 

ayrılarak daha iyi bir işe geçme konusunda düşündürmektedir. Parker ve 

Kohlmeyer (2004) tarafından Kanada’da üç büyük firmada çalışan 76 kişiyle 

yapılan bir başka araştırmada, çalışanların iş tatmin düzeyleri ile örgütsel 

bağlılık düzeylerinin birlikte düşük olmasının, işten ayrılma niyetleriyle 

bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Ancak tek başına iş tatmini ile işten ayrılma 

arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Smither (1994), işten ayrılmaya etki eden faktörlerin mesleki düzeye 

göre farklılaşabileceğini vurgulamaktadır. Ayrıca, yaş ve hizmet süresinin, 

işten ayrılma ile bağlantılı olduğunu belirtmektedir. Yaş, hizmet süresi, iş 

tatmini ve işten ayrılma arasında negatif bir ilişki vardır. İşi bırakma niyetine 

sahip olmak, işten ayrılma isteğinin habercisidir. Hem bireysel hem de grup 

değişkenleri işten ayrılmaya etki eder (Smither, 1994:258). Tütüncü (2000) 

tarafından yapılan araştırmada, işten ayrılma eğilimlerini en çok iş yükü, 

ikincil olarak da işin niteliğinin etkilediği belirlenmiştir.   

Ancak konuyla ilgili karşıt fikirler de mevcuttur. Örneğin Staat (1994) 

tarafından savunulduğu üzere, düşük iş tatmin düzeyinin çalışanların işten 
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ayrılma talebini arttıracağı yönündeki ilişkinin zayıf olduğu belirtilmektedir. 

İşten ayrılma kararı büyük ve önemli bir karardır. Dolayısıyla pek çok farklı 

nedene dayalı olabilir  (Statt, 1994:322). 

 

2.2.3.3.3.Sağlık ve İyilik Hali:  

İşini sevmeyen kişilerin sağlık sorunları yaşama olasılıkları söz 

konusudur. İş tatmini ile fiziksel ve psikolojik sağlık arasında bir bağlantının 

olduğu belirlenmiştir (Spector, 1997:67). İş tatminsizliği, çalışanın sağlık ve 

iyilik hali ile ilişkili olabileceği gibi ciddi hastalıklara ve hatta ölüme yol açan 

bir faktör de olabilir (Spector, 1996:234-235). Rothman (1987), kimi 

araştırmacıların iş tatminini, genel sağlık ve uzun yaşamın habercisi 

saydıklarını aktarmaktadır. Yapılan araştırmalarda iş tatminsizliğinin stres, 

çatışma, sıkıntı ve kroner rahatsızlıklarla bağlantılı olduğu belirlenmiştir. 

Benzer biçimde aşağılayıcı, sıkıcı, hayal kırıklığı yaratan bir işte çalışmanın 

psikolojik sorunlara ve iş tatminsizliğine yol açabileceği yapılan araştırmalarla 

belirlenmiştir (Çetinkanat, 2000:5-6).   

 Çalışmalarda baş ağrısı, mide rahatsızlıkları gibi fiziksel ya da 

psikosomatik belirtiler ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu 

belirlenmiştir. Kronik ağrı, endüstrileşmiş dünyanın büyük sağlık 

problemlerinden biridir. (Schult ve Söderback, 2000:295). İş tatmini boyun ve 

sırt ağrısı, fiziksel semptomlar, kas-iskelet sorunları, duygusal ve fiziksel iyilik 

hali ile anlamlı bir biçimde bağlantılıdır.  Schult ve Söderback’ın (2000) 

yaptıkları çalışmada kronik ağrı çeken çalışanların işleri tanılanmış ve bu 

kişilerin iş tatminlerine ilişkin algıları araştırılmıştır. Değişik meslek 

gruplarından 84 hastayla yapılan çalışmada kronik ağrı çekenlerin iş tatmin 
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düzeylerinin düşük olduğu ve ücret, iş güvenliği, iş arkadaşlarının desteği, 

gelişme olanakları ile karar verme sürecine katılma becerisinde azalma 

olanların motivasyon düzeylerinin düştüğü belirlenmiştir. 

Tatmin düzeyi düşük çalışanlarda uyku problemi, mide rahatsızlıkları 

gibi fiziksel belirtilerin, tatmin düzeyi yüksek çalışanlara oranla daha fazla 

yaşandığı gözlenmiştir (Spector, 1996:235). Ayrıca uyku problemleri yaşayan 

kişilerde hem iş tatminsizliği hem de düşük iş performansına rastlandığı 

çeşitli araştırmalarda belirlenmiştir (akt. Nakata ve diğerleri, 2004:1719-

1730). Nakata ve arkadaşlarının (2004) yaptıkları araştırmada, yüksek 

düzeyde iş tatminsizliğinin uykusuzluk (insomnia) riskinin artmasıyla anlamlı 

bir biçimde bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Araştırma, düşük iş performansı 

ve/veya düşük iş tatmininin uykusuzluğa yol açan önemli risk faktörleri 

arasında olduğunu göstermektedir.  

Ayrıca tatminsizlik kaygı, depresyon gibi olumsuz duygularla da ilişkili 

bulunmuştur. Bu tip olumsuz duygular, işin çalışan üzerindeki etkisinden çok, 

çalışanın karakterinden kaynaklanabilir. Ancak yine de tatminsizliğin sağlık 

açısından önemli bir faktör olduğu yönünde geçerli kanıtlar mevcuttur 

(Spector, 1996:235).  

Linton (2002) tarafından, iş yeriyle ilgili psikolojik değişkenlerin sırt 

ağrısı üzerindeki rolünün incelediği 975 çalışmadan elde edilen meta-analizi 

sonuçlara göre, konuyla ilgili yapılan 14 çalışmanın 13’ünde düşük iş tatmin 

düzeyinin, gelecekte çalışanlar için sırt ağrısına yol açacağı yönünde güçlü 

kanıtlar bulunduğu bildirilmektedir.  

Yapılan çalışmalar, kişinin işinden elde ettiği tatminin, kronik ağrı 

gelişimini engelleyebileceği ve sırt ağrısı sonrasında ortaya çıkan engelliliği 
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önleyebileceği yönünde bulgular içermektedir. Ayrıca tatminsizlik kroniklik 

riskini arttırabilmektedir (Nakata ve diğerleri, 2004:1719-1730).  

Güvenlik ve sağlığa yönelik riskler açısından hava kirliliği, elektrik 

çarpması ve yanıklar, aşırı gürültü, tehlikeli kimyasallar gibi iş sağlığını tehdit 

eden faktörler, çalışanların sağlıklarını tehdit altında görmelerine ve işlerini 

tehlikeli algılamalarına neden olmaktadır. Çalışanların sağlığı bir problem 

olarak tanımladıkları belirtilmektedir (Rothman, 1987:237). 

Sağlık deneyimlerini kontrol grubu ile karşılaştırmak ve çalışan 

amputelerin mesleki durumlarını tanımlamak amacıyla yapılan çalışmada, 

18-60 yaş arasında yaş ortalaması 44,5 yıl olan toplam 652 engelli ile 

çalışılmıştır. Artık çalışmayan amputelerin sağlık durumları, çalışan 

amputelere göre anlamlı bir biçimde kötüdür (Schoppen ve arkadaşları 

2001b:239). İleri yaştaki hastalarda yaşlanmanın fiziksel sınırlamaları 

üzerinde olumsuz etkiye sahip olduğu belirlenmiştir (Schoppen ve arkadaşları 

2001b:244). 

 

2.2.3.3.4. İş ve Yaşam Tatmini:  

Yaşam tatmini, bireyin yaşamını ne ölçüde tatminkar bulduğudur. 

Genel mutluluk ve duygusal iyilik halinin göstergesidir. İşlerine karşı olumlu 

tutum içinde bulunan kişilerin, kişisel ve ailevi yaşantılarında da olumlu 

duygulara sahip olduğu belirtilmektedir. Schultz ve Schultz (1994), yapılan 

çalışmalarda iş tatmininin yaşam doyumu ile pozitif ilişkili olduğunun 

vurgulandığını belirtmektedirler.  

Araştırmalar, iş ve yaşam tatmininin birbirleri ile ilişkili olduğunu 

göstermektedir (Schultz ve Schultz, 1994:273). Gelir getiren bir işte çalışmak, 



 79 

yaşam kalitesini etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Yaşam kalitesi ve 

çalışma yaşamı kalitesi, birbiriyle doğrudan ilişkili kavramlardır. Birindeki 

düzey, diğerini de etkilemektedir. Çalışma statüsü, sosyal destek ve yaşam 

doyumu arasındaki ilişkilerin incelendiği, 292 yaşlıyla yapılan bir araştırmada, 

ücretli bir işte çalışılan saat sayısı, düşük düzeyde depresyon ve yüksek 

düzeyde algılanan sosyal desteğin, yüksek düzeyde yaşam doyumu ile 

doğrudan ilişkili olduğu belirlenmiştir (Aquino ve diğ., 1996:480-489).   

Smither’a (1994) göre, Tait, Padgett ve Baldwin tarafından yapılan 

meta analizi çalışmaları, yaşam doyumu ile iş tatmini arasında güçlü bir ilişki 

bulunduğunu ortaya çıkarması açısından önem taşımaktadır. Meta analizi 

çalışmalarının sonuçlarına göre, işlerinden tatmin olan kişiler, yaşamlarından 

daha çok tatmin olmaktadırlar, aynı zamanda tam tersi biçimde 

yaşamlarından elde ettikleri tatmin düzeyi yüksek olan kişilerin iş tatmin 

düzeylerinin de yüksek olduğu belirlenmiştir. 

İş tatmini ve yaşam tatmini arasındaki ilişki, uzun yıllardır 

araştırılmaktadır. Judge ve Watanebe (1993), yaptıkları araştırmada, iş ve 

yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğunu ancak, 

hizmet süresinin beş yılı aşması halinde ilişki düzeyinin düştüğünü ortaya 

koymuşlardır (Judge ve Watanebe, 1993:939-948)16. Ayrıca, Frone ve 

Russell’ın (1996) da belirttiği gibi, işten sağlanan tatmin düzeyi ile aile 

ilişkilerinden sağlanan tatmin düzeyi arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğunu 

kabul eden çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Schoppen ve arkadaşları 

(2001), yapılan çalışmalarda, uzun süre işsiz kalma ile sağlık problemleri 

arasında istatistiksel olarak olumlu bir ilişki bulunduğunu bildirmişlerdir. 

                                         
16 Çetinkanat’a göre konuyla ilgili bulgular tartışılır niteliktedir (Çetinkanat, 2000:39). 
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Ayrıca Findley ve Sambamoorthi’nin (2004) de belirttiği gibi engelli açısından 

çalışmanın varlığı, yaşam kalitesinin iyileşmesi ve toplumsal finans 

kaynaklarına daha az bağımlılık ile ilişkilidir.  

Spector (1996) yaşam ve iş tatmini arasındaki ilişkiyle ilgili üç hipotezi 

ele alarak ortaya koyar. Birinci olarak; iş ve yaşam tatmini arasındaki pozitif 

ilişki gereği yaşam alanlarından biri diğerini etkiler, bu nedenle işteki 

tatminsizlik evdeki tatmini etkileyebilir; ikinci olarak iş ve yaşam tatmini 

arasındaki negatif ilişki gereği yaşam alanlarından birindeki tatminsizlik bir 

başkasının bedelidir, yani işinde tatmin olamayan kişi tatmini yaşamın diğer 

alanlarında arar; üçüncü olarak kişiler yaşamlarını bölümlere ayırırlar, 

yaşamın bir alanındaki tatmin diğer bir alandaki tatminle ilişkili değildir. 

Spector (1996) tarafından belirtildiği üzere, araştırmalar sadece birinci 

hipotezi desteklemektedir. Yapılan araştırmalar yaşam tatmininin iş tatminine 

ve iş tatmininin de yaşam tatminine neden olduğunu belirtmektedir. Ancak 

işin karakteristiği gibi işle ilgili faktörler ile, aile sorunları gibi işle ilgili olmayan 

faktörler arasındaki etkileşime ilgi gösterilmemiştir (Spector, 1996:235-236). 

 

2.2.3.3.5.Verimlilik/Performans:  

 Performans ve iş tatmini arasındaki ilişki, pek çok araştırmacı 

tarafından üzerinde çalışılan bir konudur. Tütüncü (2000), iş tatmin 

düzeylerinin çalışanların verimliliklerinin arttırılmasıyla yakından ilişkili olduğu 

belirtmektedir. Snipes ve arkadaşlarının (2004), hizmet sektöründe işin çeşitli 

yönlerinden elde edilen tatmin düzeyi ve çalışanın hizmet kalitesine yönelik 

duyguların rolü araştırılmıştır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; 

müşteriden sağlanan tatmin, işin kendisinden sağlanan tatmin ve kazançtan 
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(benefit) sağlanan tatminin, hizmet kalitesini doğrudan ve olumlu yönde 

etkilediği belirlenmiştir. 

İş tatmini ve iş performansı arasındaki ilişki karmaşık bir konudur. 

Spector (1996) tarafından aktarıldığı üzere, bir açıklamaya göre iş tatmin 

düzeyi yüksek olan çalışanlar, işlerinde daha çok çaba harcayacaklarından iş 

performansları yüksek olacaktır. Diğer bir açıklamaya göre ise, performans 

düzeyi ödül yoluyla desteklendiğinde iş tatmini oluşmaktadır. Çetinkanat 

(2000) iş tatmini, verimlilik ve performans ile ilgili çalışmalarda net bir bilgiye 

ulaşılamadığını ancak performansın örgütçe ödüllendirildiği durumlarda iş 

tatminini etkilediği belirtilmektedir. Spector’a (1997) göre ise mutlu çalışan 

verimli çalışandır. İşlerinde yüksek performans gösteren çalışanların işlerini 

daha çok sevmeleri, yüksek performansa bağlı olarak ödüllendirilmelerine 

bağlıdır. İş tatmini, iş performansı ile ilişkilidir. Bu ilişki, yüksek performans 

göstermesi durumunda bireyin ödüllendirilmesi ile açıklanabilir (Spector, 

1997:56).  

Ayrıca Ergin (2002), çevresel (dışsal) bir etmen olan grup normlarına 

dikkat çekmektedir. Çalışanların performansları, içinde bulundukları grubun 

özelliklerinden etkilenmektedir. Grup içinde yüksek performansın 

onaylanması, grup üyelerinin güdü düzeylerini arttırmaktadır (Ergin, 

2002:165). 

Yüksek düzeyli iş tatmini, bir neden olmaktan çok, yüksek 

performanstan kaynaklanan bir sonuçtur. Çalışan açısından bir kez tatmin 

yaşadıktan sonra, tatmin gelecekteki performansla dolaylı olarak örgütsel 

bağlılığın gücü ve çalışanın yeni amaçları peşindeki çalışma isteği yoluyla 

ilişkilidir (Schultz ve Schultz, 1994:271). 
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 İş tatmin düzeyindeki yükselmenin beraberinde iş performansının 

yükselmesine yol açacağı yönündeki inanışa karşı çıkan Schultz ve Schultz 

(1994), iş performansı ve iş tatmini arasındaki etkileşimin iş ve kişisel 

kaynaklı faktörler nedeniyle karmaşık bir yapıda olduğunu 

vurgulamaktadırlar. Yüksek düzeyli iş tatmininin yüksek performans, düşük 

oranlı işten ayrılma ve işe devamsızlık gibi olumlu iş davranışları ile ilişkili 

olduğunu varsaymaktadırlar.  

Farklı olarak Statt (1994) tarafından belirtildiği üzere, tatmin düzeyi 

yüksek olan çalışanların tatmin düzeyi düşük olan çalışanlara göre daha 

üretken oldukları, nadiren işten ayrıldıkları ve iyi bir nedenleri yoksa 

devamsızlık yapmadıkları düşüncesi alanda yaygındı (Statt, 1994:322). Oysa 

yeni yapılan araştırmalardan elde edilen bulgular bazı farklılıklar 

göstermektedir. İş tatmini yüksek verime yol açabileceği gibi, yüksek verimin 

de iş tatminine yol açabileceği söz konusudur. Nedensellik ilişkisi çift yönlü 

bir süreç olarak kendini göstermektedir (Statt, 1994:322). 

Neden-sonuç ilişkisi açısından ele alındığında tatminin mi performansa 

yoksa performansın mı tatmine yol açtığı henüz netleşmemiştir (Spector, 

1996:233). Ergin’e göre iş tatmini kimi araştırmacılara göre neden kimi 

araştırmacılara göre sonuç kimilerine göre ise semptom düzeyinde ele 

alınmaktadır (Ergin, 1997:26). 

 Smither (1994) ise, yapılan çalışmalarda iş tatmini ve verimlilik 

arasında herhangi bir ilişkiye rastlanmadığını bildirmektedir. Örneğin 

tatminsizlik hisseden çalışanlar yüksek düzeyde verimli olabilmekteyken, 

tatmin hisseden çalışanlar yüksek düzeyde verimsiz olabilmektedirler. 

Smither’a (1994) göre tatmin, iş yeri ile ilgili başka boyutlarla ilişkilidir. Benzer 
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olarak Ergin (1997) de, iş tatmininin üretim üzerinde doğrudan bir etkisinin 

bulunmadığını vurgulamaktadır. İncir (1990), tatmin ve verimlilik/üretkenlik 

ilişkisinin pek çok araştırmacı tarafından araştırıldığını, ancak aralarında 

tutarlı bir ilişkinin bulunmadığının ortaya konduğunu belirtmektedir.  

 

2.2.3.3.6.İş-Aile Çatışması:  

 Ailenin talepleri ile işin gerekliliklerinin birbirini engellemesi durumunda 

iş-aile çatışması söz konusu olmaktadır. İş-aile çatışmasında genel olarak 

çiftlerden her ikisinin de ücretli bir işte çalışıyor olması söz konusudur. 

Çatışmalar genelde çocuklar hastaysa ya da okul aktiviteleri ebeveyn 

katılımını gerektiriyorsa yaşanmaktadır. İş-aile çatışması, iş tatmini ile anlamlı 

bir biçimde ilişkilidir. Spector (1997), iş-aile çatışmasının iş tatminiyle anlamlı 

bir biçimde ilişkili olduğunu belirtmektedir. Çatışma düzeyi yüksek olan 

çalışanların iş tatmin düzeylerinin düşük olduğu belirlenmiştir (Spector, 

1997:40).  

 

2.2.3.3.7.Kişi-İş uyumu: 

İş tatmini açısından bireysel özellikler ile işe ait özellikleri önem 

taşımaktadır. Birey ve işi arasındaki uyumun, çalışanın iş tatmini üzerinde 

etkili olduğu vurgulanmaktadır (Spector, 1997:30). 21 çalışma üzerinde 

yapılan meta-analizi sonuçlarına göre, kişi-iş uyumu faktörünün iş tatmini ve 

işe bağlılık ile ilişkili (mean correlation) olduğu belirlenmiştir. Kişi-iş uyumu, 

çalışanların tutumlarının önemli bir belirleyicisidir (Verquer ve diğ., 2003:484-

487). 
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Çalışan bireylerin nasıl bir işe sahip olmak istedikleri ile nasıl bir işe 

sahip oldukları arasındaki fark, kişi-iş uyumunu ortaya koymaktadır. Aradaki 

fark ne kadar küçükse, iş tatmin düzeyi o kadar yüksek olmaktadır (Spector, 

1996:231).  

Bireyin çalıştığı işte yeteneklerini kullanabilmesi iş tatmini ile yakından 

ilişkilidir. Öğrenim düzeyleri yüksek olan bireyler genelde işlerinde bilgi ve 

yeteneklerini kullanma olanağına sahip olduklarından daha mutlu 

olmaktadırlar. İşin gerekleri ile çalışanların yetenekleri dengede olduğunda 

bireylerin işe uyumu söz konusu olmaktadır. Bireyin yetenekleri ile işin 

gerektirdikleri arasında uyum varsa, iş tatmin düzeyi yüksek olmaktadır. 

(Schultz ve Schultz, 1994:280). İş yerindeki kişisel, sosyal ve teknolojik uyum 

düzeyi arttıkça çalışanlar yüksek performans gösterme yönünde 

güdülenmektedirler (Ergin, 2002:166). Ergin’e (2002) göre iş anlamlı ve çekici 

olmalı, çalışan ise yetenek, kaynak ve özerklik sahibi olmalıdır. 

İşe uyumu yüksek olan kişilerin iş tatmin düzeyleri, uyum düzeyi düşük 

çalışanlara göre ücret, işin sunduğu sosyal olanaklar ve yükselme olanakları 

açısından daha yüksektir (Schultz ve Schultz, 1990:344). 

Engelli çalışanlar açısından da bu bilgileri doğrulayan bulgular 

mevcuttur. Örneğin Hollanda’da yaş ortalaması 46 olan 18-60 yaş arası 322 

(dizaltı amputasyonlusu) ortopedik engelli çalışanla yapılan araştırmada, 

ortopedik engellilerin % 79’unun başarılı bir biçimde işlerine yeniden uyum 

sağladıkları belirlenmiştir. İşe uyum sağlamanın amputasyon sırasındaki yaş, 

öğrenim düzeyi ve protezin giyim rahatlığı faktörleri tarafından belirlendiği 

vurgulanmıştır (Schoppen ve arkadaşları, 2001a:1430). 
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BÖLÜM 3. YÖNTEM 

 
 
 Alan araştırması olarak tasarlanan bu çalışmada, Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’ nde yaşanan savaş ve terör eylemlerinde, ateşli silah yaralanması 

ya da mayına basma sonucu ortopedik engelli hale gelen ve bir işte çalışan 

vazife malullerinin, iş tatmin düzeylerine etki eden faktörler incelenmiştir.   

 

3.1.Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini, devlet tarafından kendilerine bir defaya mahsus 

olarak  “iş hakkı” tanınan, Türkiye’nin çeşitli illerinde Devlet Demir Yolları, 

Köy Hizmetleri, Devlet Su İşleri gibi sivil ve çeşitli askeri kurumlarda “işçi” 

statüsünde istihdam edilen ortopedik engelli vazife malulleri oluşturmaktadır. 

İstihdam edilen toplam vazife malulü sayısı 831 kişi (www.kkk.tsk/, 2004) 

olmakla birlikte, bu sayının engellilik türleri açısından dağılımı 

bilinmemektedir.   

Bu araştırmada, örneklemi, Türkiye’nin çeşitli illerindeki sivil ve askeri 

kurumlarda iş hakkı ile girdikleri “işçi” statüsünde istihdam edilmiş ortopedik 

engelli vazife malullerinden Temmuz-Ağustos 2004 tarihleri arasında T.S.K. 

Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde tedavi görenler oluşturmuştur. 

T.S.K. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, 21 Nisan 2000 yılında 

Ankara’da hizmete girmiş, terörle mücadele sonucu yaralanan askerlere tıbbi, 

sosyal, psikolojik  ve  mesleki rehabilitasyon hizmeti vermek amacıyla 

kurulmuştur. Merkezden, terörle mücadele sonucu yaralanan askerler, 

askerlik hizmetini yaparken görev esnasında ya da görev dışı faaliyetler 
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sırasında yaralananlar, T.S.K. mensupları ve aileleri ile (bu sayılanlar dışında 

kontenjan kaldığı takdirde) % 30 oranında sivil hastalar faydalanmaktadır.  

  T.S.K. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, 200 yatak kapasiteli olup, 

toplam 5 klinik ve  50 yataklı bakımevinden oluşmaktadır. Bu klinikler;  

a) Ortopedi Kliniği: Mayına basma, ateşli silah yaralanması, trafik kazası 

vb. nedenlerin sonucunda  bacak, kol, göz gibi organ kaybı, fonksiyon 

bozukluğu, sinir lezyonu, hareket kısıtlılığı yaşayan kişilerin tedavi 

olduğu kliniktir. 

b) Akut Bakım Kliniği: Yüksekten düşme, sığ suya dalma, trafik kazası, 

stroke, kafa travması, ateşli silah yaralanması, zehirlenme vs. sonucu 

sakatlanan kişilerin ilk tedavilerinin yapıldığı kliniktir. 

c) Spinal Cord Kliniği: Yüksekten düşme, sığ suya dalma, trafik kazası, 

ateşli silah yaralanması vs. nedeniyle omurilik yaralanması sonucu 

sakat kalan kişilerin tedavi edildiği kliniktir.  

d) Beyin Hasarı Kliniği: Trafik kazası, zehirlenme, yüksekten düşme vs. 

gibi dışsal nedenlere bağlı olarak beyni hasar gören kişiler ile beyin 

damarlarının tıkanması gibi içsel nedenlere bağlı olarak vücudunun bir 

yarısı felç olan kişilerin tedavi gördüğü kliniktir.  

e) Romatoloji Kliniği: Bel, boyun problemleri, sinir lezyonu, kireçlenme 

gibi şikayetleri olan kişilerin tedavi gördüğü kliniktir.   

Ayrıca 50 yataklı bakımevinde sürekli bakıma ihtiyaç duyan vazife malulleri 

kalmaktadır.  

 Bu kişilerin merkezde kaldıkları süre içinde yeme, barınma, ulaşım, 

tıbbi cihaz, ilaç vb. masrafları Emekli Sandığı ile T.S.K.  Rehabilitasyon ve 

Bakım Merkezi tarafından karşılanmaktadır. Vazife malulleri engelli oldukları 
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için yaşam boyu ihtiyaç duydukları tıbbi, sosyal, psikolojik, mesleki vb. 

hizmetleri almak amacıyla T.S.K. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ne 

düzenli olarak gelmektedirler. Bu kişilerin merkezden yararlanma şansı 

birbirleriyle aynıdır. Ayrıca bu kişiler merkezden hizmet alma olanakları 

açısından eşit haklara sahiptirler. Bu nedenle çalışmanın örneklemi seçkisiz 

atama ile oluşturulmuş ve araştırmacı tarafından Temmuz-Ağustos aylarında 

merkezin ortopedi kliniğinde yatan, çalışan ortopedik engelli vazife 

malullerinin tamamına araştırma soruları uygulanmıştır. Yaz aylarında 

hastaneye yatan hasta sayısı azaldığı için, veri toplama aşaması 2 ay 

boyunca sürdürülmüştür. Çalışmanın başında örneklem sayısı 100 olarak 

belirlenmesine rağmen, araştırma süresinin sınırlı olması nedeniyle soru 

formu 87 kişiye uygulanmıştır.  

 

3.2. Veri Toplama Araçları 

 Çalışmada anket tekniğinden yararlanılmıştır. Temmuz-Ağustos 2004 

tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada veri toplamak amacıyla 

Minnesota İş Tatmin Ölçeği Kısa Formu (Minnesota  Job Satisfaction 

Questionaire Short Form) ile ortopedik engelli vazife malulleriyle ilgili bazı 

demografik bilgiler elde etmek ve bu kişilerin iş tatmin düzeylerine etki eden 

faktörleri saptamak amacı ile soru formu kullanılmıştır. Anketteki sorular 

kapalı uçlu, Minnesota İş Tatmin Ölçeği Kısa Formu (MSQ-kısa form) soruları 

ise likert tipindedir. Tarlan ve Tütüncü’nün (2001) de belirttiği gibi, iş tatmini 

ölçümünde genellikle tutum ölçekleri kullanılmaktadır. Bu alanda kabul 

görmüş en önemli ölçeklerden biri de Lickert tipi tutum ölçekleridir. Yaygın bir 

kullanıma sahip olan MSQ da Lickert tipi bir tutum ölçeğidir.  
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Literatürde engelli bireylerin iş tatmin düzeylerini ölçmeye yönelik özel 

bir ölçek bulunmamaktadır. Geçmiş araştırmalarda, psikiyatrik açıdan engelli 

bireylerin mesleki rehabilitasyonu ile ilgili araştırmalarda bireylerin iş tatmin 

düzeylerini ölçmek için MSQ-kısa form uygulanmıştır (Tan ve Hawkins, 

2000:34). Ancak araştırmacı tarafından MSQ’nun, engelli bireylerin iş tatmin 

düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemede yetersiz kalacağı 

düşünüldüğünden, MSQ’da ele alınmayan ve iş tatminini etkileyen engellilikle 

ilgili bazı faktörlerin de değerlendirilmesi amacı ile bir soru formu 

oluşturulmuştur.  

 

3.2.1.Minnesota İş Tatmin Ölçeği (MSQ) 

 Literatürde, iş tatmin düzeyini ölçmeye yönelik iki yaklaşım mevcuttur 

(Smither, 1994:241):  

 a) Yön (Facet) Yaklaşımı: Ücret, denetim, iş arkadaşları ile ilişkiler, işin 

kendisi gibi faktörler üzerine odaklanır. Bu yaklaşıma göre, çalışanlar işlerinin 

çeşitli yönlerine karşı farklı tatmin düzeylerine sahiptirler, fakat bunların 

toplamı iş tatminini oluşturur. Çalışan kişi, iş tatminine ait herhangi bir yönün 

önemini güçlü bir biçimde hissettiğinde, kişinin o yönle ilgili tatmin ya da 

tatminsizliği çok büyük olmaktadır. 

 b) Genel (Global) Yaklaşım: İşin tamamından tatmin sağlama üzerine 

kurulu olan yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre tatmin, parçaların toplamından 

fazlasıdır. Çalışan kişi, işinin bazı yönlerine yönelik tatminsizlik hissedebilir, 

ancak yine de genel olarak işini tatminkar bulabilir.  

 Yön yaklaşımı, işin hangi yönlerinin tatmin ya da tatminsizlik ürettiğini 

bulmak için kullanılır (Spector, 1997:3). Yön yaklaşımı, tatmini etkileyen tüm 
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faktörleri (ödüllendirme sistemi, çalışma arkadaşları, fiziksel çalışma koşulları 

ve işin doğası gibi işin değişik boyutlarını) hesaba katarken, Genel yaklaşım 

işe yönelik tek bir toplam duygu olarak ele aldığı genel tatmine 

odaklanmaktadır ( Smither, 1994; Spector, 1996).  

 Genel yaklaşım, iş tatminini işe yönelik tek bir toplam duygu olarak 

değerlendirirken yön yaklaşımı işin ödül, diğer çalışanlar (iş arkadaşları, 

amirler vb.), çalışma koşulları, işin doğası gibi farklı yönlerine 

odaklanmaktadır (Spector, 1996:214-215). Yön yaklaşımı, işin hangi 

yönlerinin tatmin ya da tatminsizlik yarattığını bulmak amacıyla kullanılır. Bu 

yaklaşım, tatminsizlik yaratan alanları tanımlamak konusunda örgütler 

açısından yarar sağlamaktadır. İş tatmininin bir yönü, diğer boyutlarla ya da 

işin bölümleriyle ilişkili olabilir (Spector, 1997:3).  

 Spector (1997), bireyin iş tatmininin çerçevesinin tamamını sunmak 

açısından yön yaklaşımının genel (global) yaklaşımdan daha üstün olduğunu 

savunmaktadır. Araştırmacılar genellikle iş tatmininin yönlerinin ölçülmesini 

tercih etmektedirler. Örneğin Snipes ve arkadaşları (2004) hizmet sektöründe 

çalışanların iş tatmin düzeylerini ölçmeye yönelik olarak yaptıkları 

araştırmada genel iş tatmini yerine bireysel iş tatmininin yönlerinin 

ölçülmesinin daha yararlı olduğunu belirtmektedirler. 

 En popüler iş tatmin ölçeklerinden biri de Minnesota İş Tatmin 

Ölçeğidir (Brief, 1998; Schultz ve Schultz,  1994; Smither, 1994; Spector, 

1996; Tan ve Hawkins, 2000; Ergin, 1997). Minnesota İş Tatmin Ölçeği 

(Minnesota Job Satisfaction Questionaire), bireylerin çalışma yaşamındaki 

tatmin düzeylerini ölçmek amacıyla, 1967 yılında Weiss, Davis, England ve 

Loftquist tarafından geliştirilmiştir. Minnesota İş Tatmin Ölçeğinin Türkçe’ye 
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çevirisi ve uygulanması ilk kez 1980 yılında Oran tarafından yapılmıştır. Daha 

sonra 1996’da Yıldırım ölçekle ilgili uyarlama çalışmaları yürütmüş ve çeşitli 

meslek gruplarından 36 kişilik örneklemede test-tekrar test  güvenirlik 

katsayısı .76, banka şubelerinde çalışan 50 kişilik örneklemede ise iç tutarlılık 

katsayısı .90 bulmuştur. İş tatminini çeşitli yönleriyle ele alan ölçeğin, 100 

soruluk uzun ve 20 soruluk kısa versiyonları mevcuttur. MSQ’nun her iki 

versiyonu da yüksek düzeyli yapı geçerliğine sahiptir (Schultz ve Schultz, 

1994:274).  

Her iki versiyon açısından ele alındığında MSQ, iş tatmininin 20 farklı 

yönünü ele alarak diğer tatmin ölçeklerine oranla işin daha spesifik yönlerini 

incelemektedir (Spector, 1997:15). 

Spector’a (1996) göre MSQ’nun yönleri şöyledir:  

1- Hareket (Activity) 

2- Bağımsızlık (Independence) 

3- Değişiklik/Çeşitlilik (Variety) 

4- Sosyal Statü (Social Status) 

5- Denetim -İnsan İlişkileri Açısından (Supervision-Human Relations) 

6- Denetim -Teknik Açıdan (Supervision-Thecnical) 

7- Moral Değerler (Moral Values) 

8- Güvenlik (Security) 

9- Sosyal Hizmet (Social Service) 

10- Otorite (Authority) 

11- Yeteneğin Kullanımı (Ability Utilization) 

12- Şirket Politikaları ve Uygulamaları (Company Policies and Practices) 

13- Bedel/Ücret (Compensation) 
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14- Terfi (Advancement) 

15- Sorumluluk (Responsibility) 

16- Yaratıcılık (Creativity) 

17- Çalışma Şartları (Working Conditions) 

18- İş Arkadaşları (Coworkers) 

19- Onaylanma/Takdir (Recognition) 

20- Başarı (Achievement)  

Minnesota İş Tatmin Ölçeğinde, iş koşulları ile iş tatmini 

ilişkilendirilmektedir. Koşullar; yönetim, yaratıcılık, insan ilişkileri, bağımsızlık, 

teknik denetim ve çalışma şartları başlıkları altında toplanmaktadır (Tarlan ve 

Tütüncü, 2001; Tütüncü, 2000). 

 Uzun form her yön için 5 soru, kısa form ise her yön için 1 soru 

içermektedir. Spector (1997) tarafından belirtildiği üzere, kısa formu kullanan 

araştırmacılar ya tüm sorulardan toplam bir skor elde etmekte ya da dışsal ve 

içsel tatmin alt ölçeklerini analiz etmektedir. Pek çok çalışma, kısa formun 

dışsal, içsel ve toplam puanlar açısından kabul edilebilir iç tutarlılık 

geçerliliğine sahip olduğunu belirtmektedirler. Spector (1997), MSQ’nun her 

iki formunda, iş tatminini ölçmek için iyi bir seçim olacağını vurgulamakla 

birlikte, kısa formun uzun formun beşte biri uzunluğunda olduğundan dolayı 

yeterli olduğunu söylemektedir. Uzun form, iş tatmininin yönlerini 

değerlendirmek açısından anlamlı bir seçim olsa da uygulaması çok uzun 

sürmektedir (Spector, 1997:15-17).  

 MSQ-kısa form, hem genel tatmini (general satisfaction) hem de içsel 

(intrinsic) ve dışsal (extrinsic) tatmini değerlendirmek için kullanılır. İçsel 

tatmin, işle ilgili görevlerin doğasını ve kişilerin yaptıkları işle ilgili nasıl 



 92 

hissettiklerini kapsar. Dışsal tatmin, ek ödemeler ve ücret gibi çalışma 

durumunun diğer yönleri ile ilgilidir (Spector, 1996:17). Ölçekteki her bir 

ifadenin vazife malullerinin iş tatminlerinin bir yönünü ölçeceği 

düşünüldüğünden, veri toplama aracı olarak MSQ-kısa form seçilmiştir.  

 Schultz ve Schultz (1994) MSQ’da genel doyum düzeyini belirlemek 

için, her yön için verilen puanların toplandığını vurgulamaktadırlar. Kısa 

formu kullanan araştırmacılar tarafından genellikle tüm maddeleri toplayarak 

ya tek bir toplam puan elde etmekte ya da ölçeğin dışsal ve içsel tatmin alt 

ölçekleri hesaplamaktadırlar (Spector, 1997:15).  

Ölçekteki her bir ifade, “hiç memnun değilim”, “memnun değilim”, 

“kararsızım”, “memnunum”, “çok memnunum” şeklinde beş aşamalı likert tipi 

ölçekle değerlendirilmektedir. Envanterden sağlanacak en yüksek puan 100, 

en düşük puan 20’dir. Ölçekte herhangi bir kesme noktası yoktur. Puanların 

yüksekliği iş tatmini düzeyinin yüksekliğini, düşüklüğü iş tatmini düzeyinin 

düşüklüğünü ifade eder.  

 

3.2.2. Soru Formu 

 Soru formunun başında araştırmanın ne amaçla yapıldığı ve soruların 

nasıl cevaplandırılması gerektiğinin yazılı olduğu bir yönerge bulunmaktadır. 

Soru formunda ortopedik engelli vazife malullerine ait çeşitli bilgilerin 

toplandığı sorular bulunmaktadır. Toplam 21 sorudan oluşmaktadır. Soru 

formu ile ortopedik engelli vazife malullerinin yaşları, eğitim düzeyleri,  toplam 

çalışma süreleri, ortopedik engellilik sayıları, hissettikleri bedensel yorgunluk 

dereceleri, işlerini önemseme dereceleri, işlerini sevme dereceleri, aylık 

gelirleri, aylık gelirlerini tatminkar bulma dereceleri, işlerine uzun süreli 
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devamsızlıkları, işlerinden ayrılma düşünceleri, aldıkları sosyal destek, 

fiziksel çalışma koşullarının uygunluğu, işlerinde kendi mesleklerini yapma 

derecelerine ait bilgiler toplanmıştır.  

Soru formundaki 5. ve 6. sorular, “bir mesleğe sahip olma ve bu 

mesleği çalıştığı işte kullanıp kullanmama” durumunun tespit edilmesi 

amacıyla 2 ayrı soru olarak sorulmuştur. 5. soruya “evet “ ve 6. soruya “evet” 

cevabını verenler ile 5. soruya “evet” ve 6. soruya “kısmen” cevabını verenler 

“bir mesleği olan ve çalıştığı işte bu mesleği uygulayanlar” grubunu; 5. soruya 

“evet “ ve 6. soruya “hayır” cevabını verenler “bir mesleği olan ve çalıştığı işte 

bu mesleğini kullanmayanlar” grubunu; 5. soruya “hayır” cevabını veren ve 6. 

soruyu boş bırakanlar ise “bir mesleği olmayanlar” grubunu oluşturmuşlardır. 

Bu üç grup arasındaki istatistiksel karşılaştırmalar, bulgular kısmında Tablo 

4.26 ve 4.27’de verilmiştir.  

 Soru formundaki 13., 14., 15., ve 16. sorular engellilerin “sosyal 

destek” alıp almadıklarını tespit etmek amacıyla sorulmuştur. Soruların 

yanıtlarını oluşturan “her zaman destek görüyorum” cevabı 1 puan; “kısmen 

destek görüyorum” cevabı 2 puan; “destek görmüyorum” cevabı 3 puan 

üzerinden hesaplanmıştır. Cevaplara verilen puanlar toplandığında “her 

zaman destek gören” grup 4 puan, “kısmen destek gören” grup  5-8 puan 

arası, “destek görmeyen” grup 9-12 puan arasında değerlendirilmiştir. Bu üç 

grup arasındaki istatistiksel karşılaştırmalar, bulgular kısmında Tablo 4.22 ve 

4.23’de verilmiştir. 
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3.3. İşlem 

Araştırmada veri toplama araçları bölümünde bahsedilen Minnesota İş 

Tatmin Ölçeği ve araştırmacı tarafından hazırlanan Soru Formu, yönerge ile 

beraber araştırmacı tarafından ortopedik engelli vazife malulleriyle birebir 

görüşme yoluyla uygulanmıştır.  

Veri toplama araçları, uygulama tarihleri arasında TSK Rehabilitasyon 

ve Bakım Merkezi’ne tedavi amaçlı yatan, çalışan ortopedik engelli vazife 

malullerine Temmuz-Ağustos 2004 tarihinde uygulanmıştır. 

 Veri toplama araçları uygulanırken ortopedik engelli vazife malullerinin 

verdikleri cevapların gizli tutulacağına dair güvence verilmiştir. Araştırmanın 

akademik amaçla yapıldığı, soruların doğru veya yanlış cevaplarının 

bulunmadığı cevaplayıcılara ifade edilmiştir.  

Uygulama bireysel olarak yapılmış ve araştırmacının çalıştığı kurumun 

mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmiştir. Görüşme sırasında sorular 

araştırmacı tarafından ortopedik engelli vazife malullerine tek tek sorulmuş, 

alınan cevaplar yine araştırmacı tarafından kayıt edilmiştir. Ortopedik engelli 

vazife malullerine araştırmaya katkılarından ötürü teşekkür edilmiştir. Her bir 

kişiye uygulanan Ölçek ve Soru Formunun doldurulması yaklaşık olarak 30 

dakika sürmüştür.  

 

3.4.Ölçeğin Güvenirliği 

 Minnesota İş Tatmin Ölçeği-Kısa Formdan elde edilen veriler, 

güvenilirliğin belirlenmesi amacıyla sosyal bilimlerde istatistiksel analiz 

yapmak için geliştirilmiş olan SPSS for Windows 10.0 istatistik paket 
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programı ile bilgisayarda analiz edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda ölçeğin 

güvenirlik katsayısı (alpha coefficient) .91 olarak bulunmuştur.  

 

3.5.Analiz 

Elde edilen veriler, Kurumlardaki çalışanlar arasındaki çeşitli 

değişkenler bakımından .05 anlamlılık düzeyinde farklılık bulunup 

bulunmadığını saptamak amacıyla “Independent Samples T Test” ve “ One 

Way Anova” (Tek Yönlü Varyans Analizi) uygulanmıştır. Varyans analizinde 

.05 anlamlılık düzeyinde farklılık bulunan bulgularda “Tukey” testi ile 

anlamlılığın nereden kaynaklandığı araştırılmıştır.  
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BÖLÜM 4. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

 Bu bölümde, T.S.K. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde Ağustos 

ayında yatan, çalışan ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin 

düzeylerine; yaş, öğrenim düzeyi, çalışma süresi, ücret gibi bağımsız 

değişkenlerin etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla toplam 87 ortopedik engelli 

vazife malulünden elde edilen verilere uygulanan analiz sonuçları 

sunulmaktadır. Toplanan verilerin analizleri sonucunda elde edilen bulgular 

genel ve kuramsal olarak tartışılmıştır.  

 

4.1. Ortopedik Engelli Vazife Malullerinin Demografik Özellikleri 

Araştırmaya katılan ortopedik engelli vazife malullerinin  yaşları 23 ile 

39 arasında (ortalama 30,7 ve ss= 3,3 ) değişmektedir.  

Araştırmaya katılan ortopedik engelli vazife malullerinin çalışma 

süreleri 6 ay ile 10 yıl arasında değişmektedir. Ortalama hizmet süresi ise 4,9 

(ss=2,6) yıldır.  

Araştırmaya katılan ortopedik engelli vazife malullerinin öğrenim 

düzeyleri incelendiğinde  %32,2’sinin (28 kişi) ilkokul mezunu, %25,3’ ünün 

(22 kişi) ortaokul mezunu, %23,0’ının (20 kişi) lise mezunu, %11,5’ inin (10 

kişi) meslek lisesi mezunu, %6,9’unun (6 kişi) yüksekokul mezunu, %1,1’ inin 

(1 kişi) lisansüstü öğrenim mezunu olduğu belirlenmiştir. Ortopedik engelli 

vazife malullerinin öğrenim düzeyleri Tablo 4.1.‘ de görülmektedir.  
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Tablo 4.1. Ortopedik Engelli Vazife Malullerinin Öğrenim Düzeyleri 

 Sayı Yüzde 

İlkokul 28 32,2 

Ortaokul 22 25,3 

Lise 20 23,0 

Meslek Lisesi 10 11,5 

Yüksekokul 6 6,9 

Lisansüstü 1 1,1 

TOPLAM 87 100,0 

 

Araştırmaya katılan ortopedik engelli vazife malullerinin aylık gelirleri 

incelendiğinde;  %2,3’ ünün (2 kişi) 601 ile 700 milyon TL. arası, % 6,9’unun 

(6 kişi) 701 ile 800 milyon TL. arası, %35,6’ sının (31 kişi) 801 ile 900 milyon  

TL. arası, %10,3’ ünün (9 kişi) 901 milyon ile 1 milyar TL. arası, %17,2’sinin 

(15 kişi) 1 milyar TL., % 27,6’ sının (24 kişi) 1 milyar TL. üzerinde aylık gelir 

elde ettikleri tespit edilmiştir. Ortopedik engelli vazife malullerinin elde ettikleri 

aylık gelir Tablo 4.2.‘ de görülmektedir. 

Tablo 4.2. Ortopedik Engelli Vazife Malullerinin  Çalıştıkları İşten Elde 

Ettikleri Aylık Gelirleri 

 Sayı Yüzde 

600 - 700 Milyon 2 2,3 

701 - 800 Milyon 6 6,9 

801 - 900 Milyon 31 35,6 

901 Milyon - 1 Milyar 9 10,3 
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1 Milyar 15 17,2 

1 Milyardan Fazla 24 27,6 

TOPLAM 87 100,0 

 

Araştırmaya katılan ortopedik engelli vazife malullerine Emekli Sandığı 

tarafından emekli maaşı ödenmektedir. Bu maaşın miktarı vazife malullerinin 

sakatlık dereceleri, statüleri ve öğrenim düzeyleri göz önünde bulundurularak 

hesaplanmaktadır. Ortopedik engelli vazife malullerinin emekli maaşları 

incelendiğinde; % 49,4’ünün (43 kişi) 550 ile 600 milyon TL. arası, 

%18,4’ünün (16 kişi) 600 ile 650 milyon TL. arası, % 11,5’inin (10 kişi) 650 ile 

700 milyon TL. arası, % 2,3’ünün (2 kişi) 700 ile 750 milyon TL. arası, % 

3,4’ünün (3 kişi) 750 ile 800 milyon TL. arası, % 9,2’sinin (8 kişi) 800 ile 850 

milyon TL. arası, % 1,1’inin (1 kişi) 850 ile 900 milyon TL. arası ve % 

4,6’sının (4 kişi) 1 milyar TL.’ndan fazla maaş aldıkları saptanmıştır. 

Ortopedik engelli vazife malullerinin emekli maaşlarına ilişkin bilgiler Tablo 

4.3.‘de görülmektedir. 

Tablo 4.3. Ortopedik Engelli Vazife Malullerinin  Emekli Sandığı’ndan 

Aldıkları Emekli Maaşı (Aylık) 

 Sayı Yüzde 

550-600 Milyon 43 49,4 

600-650 Milyon 16 18,4 

650 - 700 Milyon 10 11,5 

700-750 Milyon 2 2,3 

750-800 Milyon 3 3,4 

800-850 Milyon 8 9,2 
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850-900 Milyon 1 1,1 

1 Milyardan Fazla 4 4,6 

TOPLAM 87 100,0 

 

Araştırmaya katılan ortopedik engelli vazife malullerinin medeni 

durumları incelendiğinde; %11,5’inin (10 kişi) bekar olduğu ve daha önce hiç 

evlenmediği, % 88,5’inin (77 kişi) evli oldukları saptanmıştır. Ortopedik engelli 

vazife malullerinin medeni durumları Tablo 4.4.‘de görülmektedir. 

Tablo 4.4.Ortopedik Engelli Vazife Malullerinin Medeni Durumları 

 Sayı Yüzde 

Hiç evlenmemiş 10 11,5 

Evli 77 88,5 

TOPLAM 87 100,0 

 

Araştırmaya katılan ortopedik engelli vazife malullerinin danışmanlık 

hizmetlerine duyduğu ihtiyaç incelendiğinde, % 66,5’inin (57 kişi) danışmanlık 

hizmetlerine ihtiyaç duyduğu, % 14,9’ unun (13 kişi) kısmen ihtiyaç duyduğu,  

% 19,5’inin (17 kişi) ihtiyaç duymadığı görülmüştür. Ortopedik engelli vazife 

malullerinin danışmanlık hizmeti ihtiyacı Tablo 4.5.‘ de görülmektedir. 

Tablo 4.5. Ortopedik Engelli Vazife Malullerinin Mesleki Danışmanlık 

Hizmetlerine Duydukları İhtiyaç 

 Sayı Yüzde 

Mesleki Danışmanlık Hizmetlerine 

İhtiyaç Var 
57 66,5 
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Mesleki Danışmanlık Hizmetlerine 

Kısmen İhtiyaç Var 
13 14,9 

Mesleki Danışmanlık Hizmetlerine 

İhtiyaç Yok 
17 19,5 

TOPLAM 87 100,0 

 

4.2. Ortopedik Engelli Vazife Malullerinin İş Tatmin Düzeyi 

Genel iş tatmininin, işin çeşitli yönlerine ilişkin tatmin duygusunun 

toplamı olup olmadığı araştırmacıların üzerinde tartıştığı bir noktadır 

(Spector, 1996:220). Araştırmacıların bir kısmı, yön puanlarının toplamının 

genel tatmin düzeyini ortaya koyduğunu savunmaktadırlar. Kimi 

araştırmacılar ise her yöne ilişkin tatmin düzeyinin, genel tatmin düzeyini 

yordamada yetersiz olacağını bildirmektedirler. Örneğin çalışan bireyin 

yaptığı işin niteliğinden, işin kendisine yaşattığı başarı duygusundan ya da iş 

arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden elde ettiği tatmin düzeyi yüksek olmasına 

rağmen, ücretini tatminkar bulmaması ve işinde tatminsizlik yaşaması söz 

konusu olabilir. Ya da bir başka örnek vermek gerekirse, işinin diğer bütün 

yönlerinden tatmin sağlamasına rağmen, çalışan bireyin iş arkadaşları ile 

çatışma düzeyinde sorunlar yaşaması, işinden ve iş yerinden soğumasına ve 

tatminsizlik yaşamasına, işe devamsızlık yapmasına ve hatta işini bırakmayı 

düşünmesine bile yol açabilir. Bu örnekler göz önüne alındığında, genel iş 

tatminini oluştursun ya da oluşturmasın, işin yönlerinden alınan puanlar, 

çalışan bireyin işinin o yönüne ilişkin hissettiği tatminin derecesidir. Ayrıca 

yönler genellikle birbirleriyle ilişkilidir ama hepsi aynı şiddette etkili 
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olmayabilir. Her yönün önemi kişiden kişiye değişebilir. Bu durum, puanlar 

incelenirken göz önünde bulundurulmalıdır.  

Bu nedenlerle yön puanlarını inceleyerek işinin çeşitli yönlerine karşı 

bireyin ne hissettiğini belirlemek yerinde olacaktır. Ortopedik engelli vazife 

malulleri grubunun MSQ-kısa formda işlerinin çeşitli yönlerine verdikleri 

puanlar Tablo 4.6.’da görülmektedir. 

Tablo 4.6. Ortopedik Engelli Vazife Malullerinin Minnesota İş Tatmin Ölçeği 

Maddelerine Verdikleri Puanlar 

 

 

Minnesota İş Tatmin Ölçeği 

 

Çok 

Memnunum 

 

 

Memnunum 

 

 

Kararsızım 

 

 

Memnun 

 

Hiç 

Memnun 
sayı % sayı % sayı % sayı % sayı % 

1. Zamanı fazla alması  8 9,2 41 47,1 19 21,8 18 20,7 1 1,1 

2. Tek başıma çalışabilme olanağı 5 5,7 46 52,9* 8 9,2 25 28,7 3 3,4 

3. Değişik şeyler yapabilme olasılığı  3 3,4 36 41,4 9 10,3 34 39,1 5 5,7 

4. Saygın kişi olma fırsatı sunması 12 13,8 46 52,9* 12 13,8 15 17,2 2 2,3 

5. Amirin idare şekli 10 11,5 37 42,5 7 8 24 27,6 9 10,3 

6. Amirin karar verme yeteneği 7 6 36 41,4 11 12,6 22 25,3 11 12,6 

7.Vicdana aykırı olmayan şeyler yapabilme 12 13,8 51 58,6* 11 12,6 11 12,6 2 2,3 

8. Sabit iş imkanı sunması 14 16,1 59 67,8* 5 5,7 8 9,2 1 1,1 

9. Başkaları için bir şeyler yapabilme 16 18,4 45 51,7* 10 11,5 14 16,1 2 2,3 

10. Kişilere ne yapacaklarını söyleme 8 9,2 40 46,0 16 18,4 19 21,8 4 4,6 

11. Yetenekleri kullanma 8 9,2 46 52,9* 15 17,2 14 16,1 4 4,6 

12.İşle ilgili kararların uygulamaya konması 3 3,4 44 50,6** 17 19,5 19 21,8 4 4,6 

13. Yapılan iş ve karşılığında alınan ücret 6 6,9 50 57,5** 12 13,8 12 13,8 7 8 

14. Terfi olanağının olması 3 3,4 24 27,6 11 12,6 36 41,4 13 14,9 

15. Kendi kararlarını uygulama serbestliği 4 4,6 33 37,9 17 19,5 27 31,0 6 6,9 

16. Kendi yöntemlerini kullanabilme 5 5,7 44 50,6* 12 13,8 21 24,1 5 5,7 

17. Çalışma şartları 5 5,7 47 54,0*** 14 16,1 16 18,4 5 5,7 

18. Çalışma arkadaşlarının anlaşması 10 11,5 50 57,5*** 7 8 16 18,4 4 4,6 

19. Yapılan iş için takdir edilme 5 5,7 40 46,0 11 12,6 26 29,9 5 5,7 

20. Yapılan iş için duyulan başarı hissi 13 14,9 46 52,9* 10 11,5 16 16,4 2 2,3 

*İçsel faktörler 
**Dışsal faktörler 
***Genel iş tatmini 
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Ergin’in de belirttiği gibi iş tatmini çok yönlü bir yapıya sahiptir, birbiriyle 

aynı düzeyde iş tatminine sahip olan kişilerin elde ettikleri tatmin, işin farklı 

yönlerinden kaynaklanıyor olabilir (Ergin, 1997:26). 

MSQ-kısa formda, 12 yön içsel faktörleri, 6 yön ise dışsal faktörleri 

oluşturmaktadır. 2 Yön puanı ile içsel ve dışsal puanların toplamı da genel 

tatmin düzeyini ortaya koymaktadır. İşle ilgili görevlerin doğasını ve kişilerin 

yaptıkları işle ilgili nasıl hissettiklerini ifade eden içsel faktörler; yeteneğin 

kullanımı, hareket, başarı, otorite, bağımsızlık, moral değerler, sorumluluk, 

güvenlik, yaratıcılık, sosyal hizmet, sosyal statü, değişiklik/çeşitliliktir. 

Feinstein (2004) tarafından belirtildiği üzere, çalışma durumuyla ilgili diğer 

yönleri ifade eden dışsal faktörler; terfi, şirket politikaları ve uygulamaları, 

bedel/ücret, onaylanma/takdir, insan ilişkileri açısından denetim, teknik 

açıdan denetimdir. Genel iş tatmini ise çalışma koşulları ve çalışma 

arkadaşları yönlerine verilen puanlara içsel ve dışsal faktörlere verilen 

puanların toplamından oluşur.  

MSQ-kısa formunda ortopedik engelli vazife malullerinin yön puanları 

incelendiğinde, % 50'nin üzerinde işaretlenen puanlar dikkat çekicidir. “Tek 

başına çalışma olanağı” olarak ifade edilen “Bağımsızlık” (% 52,9), “Saygın 

kişi olma fırsatı sunması” olarak ifade edilen “Sosyal Statü” (% 52,9), 

“Vicdana aykırı olmayan şeyler yapabilme” olarak ifade edilen “Moral 

Değerler” (% 58,6), ”Sabit iş imkanı sunma” olarak ifade edilen “Güvenlik” (% 

67,8), “Başkaları için birşeyler yapabilme” olarak ifade edilen “Sosyal Hizmet” 

(% 51,7), “Yetenekleri kullanma” (%52,9), “İşle ilgili kararların uygulamaya 

konması” olarak ifade edilen “Şirket Politikaları ve Uygulamaları” (% 50,6), 

“Yapılan iş ve karşılığında alınan ücret” olarak ifade edilen “Bedel/Ücret” (% 
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57,5), “Kendi yöntemlerini kullanabilme” olarak ifade edilen “Yaratıcılık” (% 

50,6), “Çalışma Koşulları” (% 54), “Çalışma arkadaşlarının anlaşması” olarak 

ifade edilen “ İş Arkadaşları” (% 57,5) ve “Yapılan iş için duyulan başarı hissi” 

olarak ifade edilen “Başarı” (% 52,9) yönlerine verilen puanların oranlarının 

ortalamanın üzerinde olduğu belirlenmiştir. Ölçekteki 12 yön yapılan işin 

niteliği ile ilgili içsel özellikleri ifade etmektedir. Ölçekteki 6 yön iş koşulları ile 

ilgili dışsal özellikleri ifade etmektedir. Ölçekteki 2 yön de genel tatmini ifade 

etmektedir. Ölçekteki 20 yönden 12’sinin ortopedik engelli vazife malulleri 

tarafından memnuniyet verici olarak ele alınması son derece önemlidir.  

 

4.3. Ortopedik Engelli Vazife Malullerinin İş Tatmin Düzeylerine Etki 

Eden Faktörler 

 

4.3.1. İş Tatmin Düzeyi ve Yaş Grupları Arasındaki Farklılığa İlişkin 

Bulgular 

İş tatmin düzeyi ile yaş gruplarının ortalama, standart sapma ve t-testi 

sonuçları Tablo 4.7.’de gösterilmiştir. 

Araştırmaya katılan ortopedik engelli vazife malullerinin  yaşları 23 ile 

39 arasında değişmektedir. Literatürdeki diğer araştırmalar göz önüne 

alındığında, ortopedik engelli vazife malullerinin üst yaş sınırı (39) ve yaş 

ortalaması (30,7) düşüktür. Ortopedik engelli vazife malulleri sayısı da 

değerlendirildiğinde, gerçekçi karşılaştırmalar yapabilmek için, araştırmacı 

tarafından örneklem grubunu ikiye bölmek ve kesim noktasını 30 yaş ile 

sınırlandırmak gerekmiştir.  
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Tablo 4.7. İş Tatmin Düzeyi ve Yaş Grupları Arasındaki Farklılığa İlişkin       

t-testi Sonuçları 

 

Gruplar     Sayı  Ort.   ss  s.d.     tdeğeri 

 

30 Yaş altı     37  64,2  13,1  85     -1,7 

31 Yaş üstü     50  68,9  12,3   

 

Ort.: Ortalama 
ss: Standart Sapma 
s.d.:Serbestlik Derecesi 
t değeri: İki Ortalama Arasındaki Anlamlılık Testi Sonucu 

İş Tatmin Düzeyi ve Yaş Grupları Arasındaki Farklılığa İlişkin t-testi 

Sonuçları  

Tablo 4.7.’de görüldüğü gibi, 30 yaş ve altı (X=64,2) ortopedik engelli 

vazife malulleri iş tatmin düzeyi açısından, 31 yaş ve üstü (X=68,8) ortopedik 

engelli vazife malulleri ile karşılaştırılmış, iki grup arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

4.3.2. İş Tatmin Düzeyi ve Yaş Faktörü Açısından Gruplar Arası 

Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından yaş grupları arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir fark elde edilmemiştir. Her iki grubun iş tatmin düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark beklenirken, hipotez doğrulanmamıştır.  

Literatürde yaş faktörünün iş tatminini etkileyen temel faktörlerden biri 

olduğu bilinmektedir (Rothman, 1987). Genel olarak yaşın artmasıyla birlite iş 

tatmininin de arttığı vurgulanmaktadır (Ergin, 1997; Rothman, 1987; Schultz 

ve Schultz, 1990, 1994; Smither 1994; Spector, 1996).  
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  Kömürcüoğlu’nun (2004) 44 banka çalışanı ile yaptığı çalışmada yaş 

ile iş tatmin düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye 

rastlanmamıştır. Piyal ve arkadaşlarının (2002) 250 hastane çalışanı ile 

yaptıkları araştırmada, çalışanların yaşları ile iş tatmin düzeyleri arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. 

Bulgular Günaydın ve arkadaşları (2002), Kömürcüoğlu’nun (2004), 

Piyal ve arkadaşlarının (2002) bulguları tarafından desteklenirken, Ergin’in 

(1997) araştırması ile uyuşmamaktadır.   

Engellilerle yapılan çalışmalar incelendiğinde Pamuk’un (2002) 

araştırmasında yaşları 25-29 aralığında olan engelli çalışanların iş tatmin 

düzeyleri % 53 iken, 30-35 yaş grubunun iş tatmin düzeylerini % 87 çıkmıştır. 

Araştırma bulgularına göre, engelli çalışanların yaşları ilerledikçe, iş tatmin 

düzeylerinin de artmakta olduğu belirlenmiştir. Perry ve arkadaşlarının (2000) 

engelli ve engelli olmayan kolej mezunlarını karşılaştırdıkları çalışmada, ileri 

yaştaki çalışanların iş tatmin düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. 

İş tatmini açısından yaş grupları arasında anlamlı fark 

bulunmamasında ortopedik engelli vazife malullerinin  yaş dağılımlarının (23-

39) ve ortalamalarının (30,7 ve ss=3,3) düşük olmasının etkili olabileceği 

düşünülmektedir. 

 

4.3.3. Öğrenim Düzeyi Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığına 

İlişkin Bulgular 

 İş tatmin düzeyi ile öğrenim düzeyi ortalama, standart sapma ve t-testi 

sonuçları Tablo 4.8.’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.8. İş Tatmin Düzeyi ve Öğrenim Düzeyi Grupları Arasındaki 

Farklılığa İlişkin t-testi Sonuçları 

 

Gruplar     Sayı  Ort.   ss  s.d.     tdeğeri 

 

İlkokul ve     50  67,9  12,2  85     ,895 

ortaokul        

mezunları           

Lise, meslek     37  65,4  13,7 

lisesi ve  

yüksekokul      

mezunları           

 

 Tablo 4.8.’de görüldüğü gibi, ilkokul ve ortaokul mezunu (X=67,9) iş 

tatmin düzeyi açısından lise, meslek lisesi ve yüksekokul mezunu (X=65,45) 

ortopedik engelli vazife malulleri ile karşılaştırılmış, iki grup arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. 

4.3.4. İş Tatmin Düzeyi ve Öğrenim Düzeyi Faktörü Açısından Gruplar 

Arası Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından farklı öğrenim düzeyine sahip olan 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmemiştir. Her iki 

grubun iş tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir fark beklenirken, hipotez 

doğrulanmamıştır.  

 Literatürde öğrenim düzeyinin iş tatminini  olumlu veya olumsuz 

etkilediği yönünde çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Öğrenim düzeyi yüksek 
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olan kişilerin, (düşünsel, kültürel ve bilgi açısından daha donanımlı oldukları 

varsayıldığından) beklenti düzeylerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu 

nedenle İncir (1990), öğrenim düzeyi yüksek olanların doyum eşiklerinin de 

yüksek olduğunu ve benzer koşullarda öğrenim düzeyi yüksek olan 

çalışanların öğrenim düzeyi düşük olanlara göre daha az tatmin 

sağladıklarını belirtmektedir. Ancak İncir (1990)’in araştırma bulgularına göre, 

yüksek öğrenim görmüş çalışanlarla orta öğrenim görmüş çalışanların iş 

tatmin düzeyleri arasında öğrenim düzeyinden kaynaklanan bir ayrımcılık 

bulunmadığı tespit edilmiştir.   

Kömürcüoğlu’nun (2004) çalışmasında öğrenim düzeyi yüksek olan 

çalışanların iş tatmini ve işe bağlılık düzeyleri, diğer çalışanlara oranla daha 

yüksek çıkmıştır.    

Ataklı ve Dikmetaş’ın (2004) yaptıkları araştırmada, öğrenim düzeyi 

arttıkça çalışanların iş tatmin düzeylerinin yükseldiği belirlenmiştir. 

Araştırmacılar tarafından bu sonuç, düşük öğrenim düzeyine sahip 

çalışanların daha fazla tatminsizlikle ilgili problem yaşamasına bağlı olduğu 

şeklinde yorumlanmıştır (Ataklı ve Dikmetaş, 2004:157-166). Aslan (2004) 

araştırmasında öğrenim düzeyinin iş tatminini etkilediği yönünde  bulgular 

elde ederken, Günaydın ve diğerleri (2002) yaptıkları çalışmada, öğrenim 

düzeyi ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulmamışlardır. Benzer biçimde, 

Piyal ve arkadaşlarının (2002) araştırmasında da çalışanların öğrenim 

düzeyleri ile iş tatmin düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

belirlenmemiştir.  

Engelliler açısından değerlendirildiğinde, Resnick ve Bond (2001) 

tarafından 71 zihinsel engelli çalışanla yapılan araştırmada, öğrenim düzeyi 
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ile iş tatmin düzeyi arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.  Pamuk’un 

(2002) araştırmasında engellilerin öğrenim düzeyleri, beklenenin aksine, 

yüksek çıkmıştır. Öğrenim düzeyinin çalışanların mesleki statülerini etkilediği 

belirlenmiştir. Ancak Pamuk’un (2002) araştırmasında engelli çalışanların iş 

tatmin düzeyleri ile öğrenim düzeyleri arasındaki ilişki incelenmemiştir.  

Araştırma bulguları Ataklı ve Dikmetaş (2004), Günaydın ve diğerleri 

(2002), İncir (1990), Piyal ve diğerleri (2002), Resnick ve Bond’un (2001) 

bulgularıyla desteklenirken, Aslan (2004) ve Kömürcüoğlu’nun (2004) 

bulgularıyla çelişmektedir.   

Herhangi bir engelliliği olmayan bireyler açısından öğrenim 

düzeylerinin iş tatminini olumlu ya da olumsuz etkilemesi mümkün 

olabilecekken, engellilik faktörü dahil edildiğinde bu durumun değişebileceği 

düşünülmektedir. Engelli olmayan bireylerin bile Türkiye koşullarında 

istihdam edilmelerinde yaşanan zorluklar mevcutken engelli bireylerin 

istihdam edilmiş olmaları gözönüne alındığında,  öğrenim düzeylerine uygun 

işlerde istihdam edilip etmedikleri konusunun bu kişilerin iş tatminleri ile ilgili 

algılarını etkilemeyebileceği düşünülmektedir.   

 

4.3.5. Hizmet Süresi Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığına 

İlişkin Bulgular 

 İş tatmin düzeyi ile hizmet süresine ilişkin ortalama, standart sapma ve 

t-testi sonuçları Tablo 4.9.’da gösterilmiştir. Ortopedik engelli vazife 

malullerinin hizmet süresi henüz son derece kısa olup, 6 ay ile 10 yıl 

arasında değişmektedir. Hizmet süresi 4 yıla kadar olanların toplamı 45 yıl, 4 

yıldan fazla olanların toplamı ise 42’dir. Örneklemin sayısı, araştırmacı 
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tarafından ikili karşılaştırma yapmaya daha uygun bulunduğu için iki grubun 

sayılarının birbirine yakın olabilmesi için kesim noktası aşağıdaki (4 yıl ve 

daha az, 4 yıldan fazla) gibi belirlenmiştir.  

 

Tablo 4.9. Hizmet Süresi Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığına 

İlişkin t-testi Sonuçları 

 

Gruplar     Sayı  Ort.   ss  s.d.     tdeğeri 

 

4 Yıl ve altı      46  67,6  13,1  85    ,574  

5 Yıl ve üstü      41  66,0  12,6 

 

 

Tablo 4.9.’da görüldüğü gibi, 4 yıl ve daha kısa (X=67,6) süredir 

çalışan ortopedik engelli vazife malulleri iş tatmin düzeyi açısından, 4 yıldan 

daha uzun (X=66,0) süredir çalışan ortopedik engelli vazife malulleri ile 

karşılaştırılmış, iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.  

 

4.3.6. İş Tatmin Düzeyi ve Hizmet Süresi Faktörü Açısından Gruplar 

Arası Farkların Tartışılması 

İş tatmin düzeyleri açısından farklı hizmet sürelerine sahip olan gruplar 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmemiştir. Her iki grubun 

iş tatmin düzeyleri arasında anlamlı bir fark beklenirken, hipotez 

doğrulanmamıştır.  
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Literatürde iş tatmini ile hizmet süresi arasındaki ilişkinin 

karmaşıklığından bahsedilmekle birlikte, genel olarak hizmet süresinin 

artmasıyla birlikte iş tatmininin de arttığı vurgulanmaktadır (Schultz ve 

Schultz 1990:343). 

 İncir (1990), yapılan çeşitli araştırmalarda, hizmet süresi arttıkça 

çalışanın ihtiyaçlarının örgüt tarafından giderek daha çok karşılanacağından, 

çalışanın örgüte bağlılığının ve iş tatmin düzeyinin yıllar geçtikçe 

yükseleceğinin belirlendiğini vurgulamaktadır. İncir (1990)’in yaptığı 

araştırmanın bulgularına göre, hizmet süresi arttıkça örgüte bağlılık ve iş 

tatmin düzeyi düşmektedir. Bulgular, çalışanların ihtiyaçlarının örgütler 

tarafından yeterince karşılanmadığını, hizmet süresinin ilk yıllarındaki olumlu 

beklentilerin zamanla yerini olumsuz beklentilere bıraktığı ve böylece 

çalışanların örgüte karşı olumsuz duygular beslemesine ve tatmin düzeyinin 

düşmesine yol açtığını ortaya koymaktadır (İncir, 1990:52-55).  

Piyal ve arkadaşlarının (2002) 250 hastane çalışanı ile yaptıkları 

çalışmada, toplam hizmet süresi 11-15 yıl arasında değişenler ile 21 yıldan 

uzun süredir çalışanların iş tatmin düzeyleri yüksek iken, 16-20 yıl arasında 

olanların hizmet süreleri ile iş tatmin düzeyleri arasında istatistiksel olarak 

anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu durum Piyal ve arkadaşları tarafından 

çalışanların hizmet süreleri uzadıkça aynı işi aynı iş yerinde sürdürüyor 

olunmasının iş tatminini arttıran temel etmenlerden (başarma, tanınma, daha 

nitelikli iş, sorumluluk artışı, işte ilerleme) olumlu yönde etkilenilmesi ile 

açıklanmıştır. Hizmet süresi arttıkça, çalışanın iş tatminsizliğini arttıracak 

işletme politikası, teknik gözetim, kişiler arası ilişkiler, çalışma koşulları gibi 

etmenleri olumsuz yönde etkilenmeyeceği bir biçimde belirleyebileceği ya da 
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en azından bu etmenlerin olumsuz etkilerinden korunabileceği bir konuma 

ulaşmasıyla açıklamaktadırlar.  

Ataklı ve Dikmetaş’ın (2004) yaptıkları araştırmada, hizmet süresi 

arttıkça çalışanların iş tatmin düzeylerinin yükseldiği belirlenmiştir. Günaydın 

ve arkadaşlarının (2002) yaptıkları çalışmada hizmet süresi ile iş tatmin 

düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 

Kömürcüoğlu’nun (2004) araştırmasında ise, yaş ile iş tatmin düzeyi arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir ilişkiye rastlanmamıştır.   

Resnick ve Bond (2001) tarafından 71 zihinsel engelli çalışanla 

yapılan araştırmada, korumalı olarak çalıştırılan (supported employement) bu 

kişilerin işlerinden orta düzeyde tatmin oldukları belirlenmiştir. Araştırmacılar 

iş tatmin düzeyinin zaman içinde azalmasını “balayı periyodu” olarak 

açıklamaktadırlar. İşe başlangıç aşamasında çalışanın yaşadığı ilk 

heyecanlar, zamanla yaşanan stres  nedeniyle yerini düşük düzeyli iş 

tatminine bırakmaktadır  (Resnick ve Bond, 2001:18). 

Bulgular Aslan (2004), Ataklı ve Dikmetaş (2004), İncir (1990), Piyal ve 

arkadaşları (2002), Resnick ve Bond’un (2001) araştırmalarıyla çelişmektedir. 

 Hizmet süresinin iş tatmin düzeyi üzerinde istatistiksel açıdan anlamlı 

bir fark yaratmadığı görülmüştür. Ortopedik engelli bireylerin çalışma 

yaşamına girmeleri henüz çok yenidir. Bu grup açısından, tıpkı yaş 

ortalamalarının düşük olması gibi, hizmet süresinin ortalaması da düşüktür. 

Bu durumun, iş tatmin düzeyi üzerinde istatistiksel olarak bir fark 

yaratmayabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle yaş ve hizmet süresi 

arttıkça, konuyla ilgili yeni araştırmalara ihtiyaç duyulabileceği 

düşünülmektedir.  
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4.3.7.Ortopedik Engellilik Sayısı Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığına İlişkin Bulgular 

 İş tatmin düzeyi ile ortopedik engellilik sayısının ortalama, standart 

sapma ve t-testi sonuçları Tablo 4.10.’da gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.10. Ortopedik Engellilik Sayısı Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığına İlişkin t-testi Sonuçları 

 

Gruplar     Sayı  Ort.   ss  s.d.     tdeğeri 

 

Tek      59  67,0  13,2  85     ,145 

ortopedik      

engellilik      

Birden fazla     28  66,6  12,2 

ortopedik      

engellilik      

 

 

Tablo 4.10.’da görüldüğü gibi, tek ortopedik engelli (X=67,0) vazife 

malulleri iş tatmin düzeyi açısından birden fazla ortopedik engelliliğe (X=66,6) 

sahip olan vazife malulleri ile karşılaştırılmış, iki grup arasında istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.  
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4.3.8. İş Tatmin Düzeyi ve Ortopedik Engellilik Faktörü Açısından 

Gruplar Arası Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından farklı ortopedik engellilik sayısına sahip 

olan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmemiştir. 

Hipotez doğrulanmamıştır.  

İş tatmini ve engellilikle ilgili literatür incelendiğinde, çeşitli engel 

gruplarından çalışanlarla yapılan araştırmalarda, engelli çalışanların sağlık 

durumlarındaki olumsuzluklar ve çalışma olanaklarındaki sınırlılıklara 

rağmen, sağlıklı çalışanlara oranla çok daha yüksek oranlarda iş tatminine 

sahip oldukları belirlenmiştir (Krause ve diğ., 2000; Melchiori ve Chuch, 1997; 

Perry ve diğ., 2000; Schoppen ve diğ., 2002). Bacak kaybı (ampute) olan 

kişilerin mesleki tatmini, iş yeri değiştirerek daha iyi bir yere geçme ile 

açıklanabileceği gibi, kişinin fonksiyonel kapasitesine ve işin fonksiyonel 

açıdan gerekliliklerine bağlı olabilir, gelişme ayrıca “Mesleki Rehabilitasyon” 

programları tarafından sağlanabilir (Schoppen, 2002:628-634). Engelli 

bireylerde İş tatminini etkileyen pek çok faktör vardır. Bunlar bireyin 

kendisinden, fiziksel koşullardan, iş çevresinden (iş arkadaşları, bölüm şefi, iş 

veren vs.) ya da yetersiz mesleki rehabilitasyon hizmetlerinden de 

kaynaklanabilir. 

Belirtilen sonuçların aksine sonuçlara ulaşan araştırmalar da 

mevcuttur. Williams ve arkadaşları (1998) tarafından yapılan araştırmada, iş 

tatmini ile ortopedik engellilik  arasında anlamlı bir ilişki bulunmamış, ilişki 

düzeyinin son derece düşük olduğu ve bu iki değişkenin birbirlerinden 

bağımsız oldukları saptanmıştır. Aynı araştırmada, iş tatmininin kişinin kronik 

ağrı geliştirmesini engelleyebileceği yönünde bulgular mevcuttur. Gates’e 
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göre, engellilik semptomları ve özellikleri, engelli kişilerin başarılı bir biçimde 

çalışmalarını etkilemektedir. Bunlar mesleki tecrübe eksikliği, düşük benlik 

saygısı, fonksiyonel kapasitede dengesizlik, kişiler arası beceri (skill) 

yetersizliği, yetersiz sosyal destektir (Gates, 2000:86).  

Engellilerin işe uyum süreçleri ele alındığında, Pamuk’un (2002) 

araştırmasında çalışanların engel derecesi arttıkça, işin öneminin azaldığı 

ortaya çıkmıştır. Pamuk (2002) tarafından yapılan araştırmada, ortopedik 

engellilerin iş ortamına uyumunun daha zor olduğunu belirtilmektedir. 

Schoppen ve arkadaşları (2001a) Hollanda’da yaptıkları araştırma 

sonucunda ortopedik engellilerin işe yeniden uyum sağlama (reintegration) 

düzeylerinin yüksek olduğunu belirtmektedirler.  

Araştırma bulguları Krause ve diğ., 2000; Melchiori ve Chuch, 1997; 

Perry ve diğ., 2000; Schoppen ve diğ., 2002 ile çelişirken; Williams ve 

arkadaşlarının (1998) çalışması tarafından desteklenmiştir. 

 

4.3.9. Hissedilen Bedensel Yorgunluk Açısından Grupların İş Tatmin 

Düzeyi Farklılığına İlişkin Bulgular  

İş tatmin düzeyi ile hissedilen bedensel yorgunluğun ortalama, 

standart sapma ve Tek Yönlü Anova Analizi sonuçları Tablo 4.11. ve Tablo 

4.12.’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.11. Hissedilen Bedensel Yorgunluk Açısından Grupların İş Tatmin 

Düzeyi Farklılığı 

 

Gruplar      Sayı  Ort.  ss  Std.H.  

 

Hiç yorucu değil   18  72,4  13,4  3,2  

Az yorucu       44  68,3  12,6  1,9 

Çok yorucu       25  60,2  10,1  2,0 

Toplam   87  66,9  12,8  1,4 

 

Ort.:Ortalama 
ss.:Standart Sapma 
Std.H.:Standart Hata  
 

Tablo 4.12. Hissedilen Bedensel Yorgunluk Açısından Grupların İş Tatmin 

Düzeyi Farklılığına İlişkin Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçları 

 

Kaynak      TKT   s.d.  Ort.K.  F    

 

Gruplar Arası       1753,4    2  876,7  5,96*      

Hata        12352,9  84  147,1 

Toplam       14106,3  86     

 

* p<0.05 

TKT:Toplam Kareler Toplamı 
s.d.:Serbestlik Derecesi 
Ort.K.:Ortalama Kare 
F:Ortalamalar Arasındaki Anlamlılık Testi Sonucu 
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Tablo 4.12.’de görüldüğü gibi, iş tatmin düzeyinde hissedilen bedensel 

yorgunluk açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu fark, 

yapılan işi bedensel olarak hiç yorucu bulmayan ortopedik engelli vazife 

malulleri (X=72,4) ve az yorucu bulan ortopedik engelli vazife malulleri 

(X=68,3) ile hiç yorucu bulmayan ortopedik engelli vazife malulleri (X=72,4) 

ve çok yorucu bulan ortopedik engelli vazife malulleri (X=60,2) arasındaki 

puan farkından kaynaklanmaktadır. Yapılan işi bedensel olarak hiç yorucu 

bulmayan ortopedik engelli vazife malullerinin (X=72,4) iş tatmin düzeyleri, az 

yorucu bulan ortopedik engelli vazife malullerine (X=68,3) göre ve yapılan işi 

bedensel olarak hiç yorucu bulmayan ortopedik engelli vazife malullerinin 

(X=72,4) iş tatmin düzeyleri, çok yorucu bulan (X=60,2) ortopedik engelli 

vazife malullerine göre daha yüksek çıkmıştır. 

 

4.3.10. İş Tatmin Düzeyi ve Hissedilen Bedensel Yorgunluk Faktörü 

Açısından Gruplar Arası Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından farklı bedensel yorgunluk düzeyine sahip 

olan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmiştir. 

Hipotez doğrulanmıştır. Hissedilen bedensel yorgunluk düzeyi artıkça, 

ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeyleri düşmektedir.  

Hartvigsen ve arkadaşları (2004) tarafından yapılan araştırma 

bulgularına göre, işleri üzerinde düşük düzeyde kontrole sahip kişiler ile 

çatışan talepleri olan ve işlerinde yüksek düzeyde kontrole sahip olan kişilerin 

hastalıklara kapılma riski artabilmekte, işlerinden sağladıkları tatmin düzeyi 

düşebilmektedir.  
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Literatürde iş tatmini ile sağlık ve iyilik hali arasında anlamlı bir ilişkinin 

bulunduğu vurgulanmaktadır (Spector 1996:234-235). Literatürde düşük iş 

tatmin düzeyinin sağlık problemlerine yol açabildiği gibi (Nakata ve 

arkadaşları, 2004), sağlık problemlerinin de iş tatmin düzeyi üzerinde etkili 

olabildiği yönünde bulgular mevcuttur (Schult ve Söderback, 2000). Bu 

nedenle, bulguların literatürle çelişmediği söylenebilir. Ancak literatürde 

araştırma bulgularını destekleyen yakın çalışmalar olmakla birlikte, bedensel 

yorgunlukla iş tatmini arasındaki ilişkiyi inceleyen herhangi bir araştırmaya 

rastlanmamıştır. Konunun bu yönünün ilk kez araştırılıyor olması nedeniyle, 

somut sonuçlara ulaşılamamıştır. Konuyla ilgili başka araştırmaların 

yapılması gerekmektedir. 

 

4.3.11. İşin Önemsenmesi Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığına İlişkin Bulgular 

 İş tatmin düzeyi ile işin önemsenmesinin ortalama, standart sapma ve 

Tek Yönlü Anova Analizi sonuçları Tablo 4.13. ve Tablo 4.14.’de gösteilmiştir. 

Tablo 4.13. İşin Önemsenmesi Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığı 

 

Gruplar      Sayı  Ort.  ss  Std.H. 

 

Evet     61  70,1  11,9  1,5  

Kısmen         5  62,4  12,4  3,2 

Hayır        11  54,9    9,6  2,9 

Toplam   87  66,9  12,8  1,4 
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Tablo 4.14. İşin Önemsenmesi Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığına İlişkin Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçları 

 

Kaynak      TKT   s.d.  Ort.K.  F 

 

Gruplar Arası       2546,2    2  1273,1 9,3*  

Hata        11560,2  84    137,7 

Toplam       14106,3  86   

 

* p<0.05 

 Tablo 4.14.’de görüldüğü gibi, iş tatmin düzeyinde işin önemsenmesi 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu fark; yaptığı işi 

önemli bulan (X=70,1) ortopedik engelli vazife malulleri ile işini önemli 

bulmayan (X=54,8) ortopedik engelli vazife malulleri arasındaki puan 

farkından kaynaklanmaktadır.  

 Yaptığı işi önemli bulan (X=70,1) ortopedik engelli vazife malullerinin iş 

tatmin düzeyleri, işini önemli bulmayan (X=54,8) ortopedik engelli vazife 

malullerinin iş tatmin düzeylerine göre daha yüksek çıkmıştır. 

 

4.3.12. İş Tatmin Düzeyi ve İşin Önemsenmesi Faktörü Açısından 

Gruplar Arası Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından işin önemsenmesiyle ilgili farklı düzeylere 

sahip olan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmiştir. 

Hipotez doğrulanmıştır. Ortopedik engelli vazife malullerinin iş yerindeki 

bedensel yorgunluk düzeyleri arttıkça iş tatmin düzeyleri düşmektedir.  
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Çalışma yaşamına katılım, bireyin kendisini üretken ve işe yarar 

bulması açısından büyük önem taşımaktadır. İstihdam olanakları son derece 

sınırlı olan engellilerin çalışma yaşamına katılmaları, kendilerini 

üretkenleşmelerine, kendilerini ve yaptıkları işi önemli bulmalarına yol 

açabilir.   

Pamuk’un (2002) araştırma sonuçlarına göre, yükselme şanslarının 

olmadığının belirlenmiş olmasına rağmen, engelli çalışanların işlerini ve 

işyerlerini önemsedikleri belirtilmektedir. Literatürde konuyla ilgili yeterli 

çalışma olmadığı, en yakın bulguların, Pamuk’un (2002) bulguları olduğu 

belirlenmiştir.  

Araştırma bulguları, Pamuk (2002) tarafından desteklenmektedir. 

4.3.13. İşin Sevilmesi Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığına 

İlişkin Bulgular 

 İş tatmin düzeyi ile işin sevilme derecesinin ortalama, standart sapma 

ve Tek Yönlü Anova Analizi sonuçları Tablo 4.15. ve Tablo 4.16.’da 

gösterilmiştir. 

Tablo 4.15. İşin sevilmesi Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığı 

 

Gruplar      Sayı  Ort.  ss  Std.H.  

 

Evet     47  73,1    9,6  1,4  

Kısmen       25  60,3  10,5  2,1 

Hayır        15  58,2  15,1  3,9 

Toplam   87  66,9  12,8  1,4 
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Tablo 4.16. İşin Sevilmesi Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığına 

İlişkin Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçları 

 

Kaynak      TKT   s.d.  Ort.K.  F 

  

Gruplar Arası       4028,0    2  2014,0 16,79* 

Hata        10078,3  84    119,9 

Toplam       14106,3  86     

 

* p<0.05 

 Tablo 4.16.’da görüldüğü gibi, iş tatmin düzeyinde işin sevilmesi 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu fark; yaptığı işi 

seven (X=73,1) ortopedik engelli vazife malulleri ve kısmen seven (X=60,3) 

ortopedik engelli vazife malulleri ile yaptığı işi seven (X=73,1) ortopedik 

engelli vazife malulleri ve sevmeyen (X=58,2) ortopedik engelli vazife 

malulleri arasındaki puan farkından kaynaklanmaktadır. Yaptığı işi seven 

(X=73,1) ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeyleri, işini  kısmen 

seven (X=60,3) ortopedik engelli vazife malullerinin  iş tatmin düzeylerine 

göre ve yaptığı işi seven (X=73,1) ortopedik engelli vazife malullerinin iş 

tatmin düzeyleri, işini sevmeyen (X=58,2) ortopedik engelli vazife malullerinin 

iş tatmin düzeylerine göre daha yüksek çıkmıştır. 
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4.3.14. İş Tatmin Düzeyi ve İşini Sevme Faktörü Açısından Gruplar Arası 

Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından işin sevilmesiyle ilgili farklı düzeylere 

sahip olan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmiştir. 

Hipotez doğrulanmıştır. Ortopedik engelli vazife malullerinin yaptıkları işi 

önemseme dereceleri arttıkça, iş tatmin düzeyleri yükselmektedir. 

Tütüncü’ye (2000) göre, çalışanın işine yönelik pozitif tutumları iş 

tatmini olarak, negatif tutumları ise iş tatminsizliği olarak yorumlanmaktadır. 

Dolayısıyla iş tatmin düzeyinin yüksekliği, çalışanın işini sevmesi ve işine 

değer vermesi anlamına gelmektedir (Tütüncü, 2000). 

Bulgular, Şahin’in (2002) araştırma sonuçları tarafından 

desteklenmektedir. Pamuk’un (2002) araştırmasında da benzer bir biçimde 

çalışan engellilerin işlerini sevdikleri, ancak işlerinden sağladıkları tatmin 

düzeyinin düşük olduğu belirlenmiştir. Pamuk (2002) bu durumu Türkiye’deki 

işsizlik oranının yüksekliği ile açıklamaktadır. Engelli olmayan kişilerin bile 

güçlükle iş bulabildiğini vurgulayarak, istihdam edilebilme fırsatı yakalayan 

engellilerin işlerini ‘sevmek zorunda’ olduklarını belirtmektedir (Pamuk, 

2002:116).  

Sağlıklı sonuçlara varabilmek için konuyla ilgili başka araştırmaların 

yapılması gerekmektedir. 
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4.3.15. Ücretin Tatminkarlığı Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığına İlişkin Bulgular 

 İş tatmin düzeyi ile ücretin tatminkarlığının ortalama, standart sapma 

ve Tek Yönlü Anova Analizi sonuçları Tablo 4.17 ve Tablo 4.18.’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.17. Ücretin Tatminkarlığı Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığı 

 

Gruplar      Sayı  Ort.  ss  Std.H.  

 

Tatminkar bulan    32  70,1  12,6  2,2  

Kısmen   37  68,5  12,3  2,0 

tatminkar bulan      

Tatminkar   18  57,8  10,4  2,4 

bulmayan       

Toplam   87  66,9  12,8  1,4 

 

 

Tablo 4.18. Ücretin Tatminkarlığı Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığına İlişkin Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçları 

 

Kaynak      TKT   s.d.  Ort.K.  F  

 

Gruplar Arası       1895,9    2  948,0  6,52* 

Hata        12210,4  84  145,4 

Toplam       14106,3  86     

 
* p<0.05 
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 Tablo 4.18.’de görüldüğü gibi, iş tatmin düzeyinde ücretin tatminkarlığı 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu fark; ücreti 

tatminkar bulan (X=70,1) ortopedik engelli vazife malulleri ve tatminkar 

bulmayan (X=57,8) ortopedik engelli vazife malulleri ile kısmen tatminkar 

bulan (X=68,5) ortopedik engelli vazife malulleri ve tatminkar bulmayan 

(X=57,8) ortopedik engelli vazife malulleri arasındaki puan farkından 

kaynaklanmaktadır.  Ücreti tatminkar bulan (X=70,1) ortopedik engelli vazife 

malullerinin iş tatmin düzeyleri, yaptığı işi  tatminkar bulmayan (X=57,8) 

ortopedik engelli vazife malullerine göre ve yaptığı işi kısmen tatminkar bulan 

(X=68,5) ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeyleri, yaptığı işi  

tatminkar bulmayan (X=57,8) ortopedik engelli vazife malullerine göre daha 

yüksek bulunmuştur. 

 

4.3.16. İş Tatmin Düzeyi ve Ücretin Tatminkarlığı Faktörü Açısından 

Gruplar Arası Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından ücretin tatminkarlığına ilişkin farklı 

düşüncelere sahip olan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark 

elde edilmiştir. Hipotez doğrulanmıştır. Ortopedik engelli vazife malullerinin 

çalıştıkları iş karşılığında aldıkları ücretten sağladıkları  tatmin düzeyi arttıkça 

iş tatmin düzeyleri de artmaktadır. Literatürde iş tatmini ile ücret arasındaki 

ilişkinin karmaşık olduğu bilinmektedir. Çalışanlar açısından iş tatmini 

üzerinde ücret dışındaki diğer faktörlerin daha fazla etkili olduğu 

bilinmektedir. Örneğin Tarlan ve Tütüncü (2001) tarafından yapılan 

çalışmada, iş arkadaşlarıyla olan ilişkilerden sonra, ikincil düzeyde önemli 

olan değişken ücrettir .  
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Ücretin dağıtımında adaletli politikaların uygulanması iş tatmini 

açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü çalışanlar kendilerini, yaptıkları 

işi, karşılığında aldıkları ücreti, işi yapmak için harcadıkları çabayı, bireysel 

özelliklerini vb. diğer çalışanlarla karşılaştırmak eğilimindedirler. Adaletli 

olmayan ücret politikaları, çalışanların güven duygusunu zedeleyeceği için iş 

tatmin düzeyi üzerinde olumsuz etki yaratabilir. Örneğin Pamuk’un (2002) 

araştırmasında çalışan engellilerin ücreti tatminkar bulmadıkları ve hak 

ettiklerini düşündükleri ölçüde ödüllendirilmedikleri belirlenmiştir.  

Şüphesiz aksini kanıtlayan bulgular da söz konusudur. Örneğin, Ataklı 

ve Dikmetaş’ın (2004) yaptıkları araştırmada ücret ile iş tatmin düzeyi 

arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Bir başka araştırmada, yıllık gelir 

düzeyi daha yüksek olan engelli çalışanların iş tatmin düzeylerinin de yüksek 

olduğu tespit edilmiştir (Perry ve diğ., 2000:942).  

  Bulgular, Ataklı ve Dikmetaş (2004) ile Perry ve arkadaşlarının (2000) 

sonuçları ile desteklenmekte; Pamuk (2002) ile Tarlan ve Tütüncü’nün (2001) 

sonuçlarıyla çelişmektedir. Ortopedik engelli vazife malulleri, çalıştıkları işten 

aldıkları maaşın yanı sıra, Emekli Sandığı’ndan öğrenim düzeyleri ve 

maluliyet derecelerine göre bir de emekli maaşı almaktadırlar. Maaşlara ek 

olarak, Mehmetçik Vakfı’ndan da bir miktar maaş almalarının yanı sıra, 

kendilerine su, elektrik, ulaşım gibi kimi hizmetlerde indirim yapılmakta, sağlık 

hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar. Ayrıca sahip oldukları 

haklar tüm bu sayılanlarla da sınırlı kalmamakta, ek olarak pek çok farklı 

konuyu içermektedir. Anlaşılacağı üzere, ekonomik olarak sürekli 

desteklenen vazife malullerinin sahip oldukları maddi olanaklar, bu kişilere 
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ekonomik açıdan genel bir güven sağlamaktadır. Ücretlerinden sağladıkları 

tatmin düzeyi üzerinde bu güven duygusunun etkili olduğu düşünülmektedir. 

 

4.3.17. İşe Uzun Süreli Devamsızlık Açısından Grupların İş Tatmin 

Düzeyi Farklılığına İlişkin Bulgular 

 İş tatmin düzeyi ile işe uzun süreli devamsızlığın ortalama, standart 

sapma ve Tek Yönlü Anova Analizi sonuçları Tablo 4.19. ve 4.20.’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.19. İşe Uzun Süreli Devamsızlık Açısından Grupların İş Tatmin 

Düzeyi Farklılığı 

 

Gruplar      Sayı  Ort.  ss  Std.H.  

 

Hiç devamsızlık  29  71,8    11,4   2,1 

yapmama   

Yılda 1-2 ay   39  66,9  12,9  2,1 

devamsızlık    

Yılda 2 aydan  19  59,3  11,6  2,6 

fazla devamsızlık  

Toplam   87  66,9  12,8  1,4  
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Tablo 4.20. İşe Uzun Süreli Devamsızlık Açısından Grupların İş Tatmin 

Düzeyi Farklılığına İlişkin Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçları 

 

Kaynak      TKT   s.d.  Ort.K.  F 

 

Gruplar Arası       1777,3    2  888,7  6,05* 

Hata        12329,0  84  146,8 

Toplam       14106,3  86     

 

* p<0.05 

 Tablo 4.20.’de görüldüğü gibi, iş tatmin düzeyinde işe uzun süreli 

devamsızlık açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu fark; 

işe hiç devamsızlık yapmayan (X=71,8) ortopedik engelli vazife malulleri ve 

yılda 2 aydan fazla devamsızlık yapan (X=59,3) ortopedik engelli vazife 

malulleri arasındaki puan farkından kaynaklanmaktadır.  İşe hiç devamsızlık 

yapmayan (X=71,8) ortopedik engelli vazife malullerinin  iş tatmin düzeyleri, 

yılda 2 aydan fazla devamsızlık yapan (X=59,3) ortopedik engelli vazife 

malullerinin iş tatmin düzeylerine göre daha yüksek çıkmıştır. 

 

4.3.18. İş Tatmin Düzeyi ve İşe Uzun Süreli Devamsızlık Faktörü 

Açısından Gruplar Arası Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından farklı devamsızlık düzeylerine sahip olan 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmiştir. Hipotez 

doğrulanmıştır. İşlerine uzun süreli devamsızlık yapan ortopedik engelli 

vazife malullerinin iş tatmin düzeyleri, işlerine uzun süreli devamsızlık 
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yapmayan ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeylerine göre 

daha düşüktür.  

Tarlan ve Tütüncü (2001), iş tatmininin çalışanın işe devamı, işini 

çekici bulması, işine bağlılığı ve verimliliği açısından önemli bir olgu olduğunu 

vurgulamaktadırlar. Schultz ve Schultz’a (1994) göre yüksek iş tatmini, işten 

ayrılma düzeyinin düşük olması ve nadiren devamsızlık yapma gibi olumlu iş 

davranışlarıyla ilişkilidir. Bu görüşlerin aksine, literatürdeki yerleşik kanı, işe 

devamsızlığın iş tatmini dışındaki çok başka nedenlere bağlı olduğu 

yönündedir (Statt, 1994:322). Araştırmada çalışanların devamsızlıklarına etki 

eden en önemli birincil faktörün iş yükü, ikincil faktörün ise maaş olduğu 

belirlenmiştir. İşten ayrılma eğilimlerini ise en çok iş yükü, ikincil olarak da işin 

niteliği etkilemektedir (Tütüncü, 2000).  

Engellilerin devamsızlığı daha çok işe uyum ile ilişkili olabileceğinden, 

devamsızlık yapanların işe uyumlarının daha az olduğu dolayısıyla da iş 

tatmin düzeylerinin düşük olduğu söylenebilir. Sağlık nedeniyle devamsızlık 

yaptıkları gibi sağlık nedenlerini bahane edip devamsızlık yapabilmeleri de 

yüksek bir ihtimaldir. Engelli çalışanların iş tatmin düzeyleri ve devam 

durumları arasındaki ilişkiyi ve devamsızlığa yol açan nedenleri belirlemeye 

yönelik olarak daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.  

 

4.3.19. İşten Ayrılma Düşüncesi Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığına İlişkin Bulgular 

 İş tatmin düzeyi ile işten ayrılma düşüncesinin ortalama, standart 

sapma ve t-testi sonuçları Tablo 4.21.’de gösterilmiştir. 
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Tablo 4.21. İşten Ayrılma Düşüncesi Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığına İlişkin t-testi Sonuçları 

 

Gruplar     Sayı  Ort.   ss      s.d.     tdeğeri 

 

Evet          30  59,7  11,1      85     -4,14* 

Hayır          57  70,6  12,1 

 

* p<0.05 

Tablo 4.21.’de görüldüğü gibi, iş tatmin düzeyi açısından işten 

ayrılmayı düşünen (X=59,7) ortopedik engelli vazife malulleriyle, işten 

ayrılmayı düşünmeyen (X=70,6) ortopedik engelli vazife malulleri arasındaki 

fark istatistiksel olarak anlamlıdır. İşten ayrılmayı düşünmeyen (X=70,6) 

ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeyleri, işten ayrılmayı 

düşünen (X=59,7) ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin 

düzeylerinden daha yüksektir. 

 

4.3.20. İş Tatmin Düzeyi ve İşten Ayrılma Faktörü Açısından Gruplar 

Arası Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından işten ayrılmaya ilişkin farklı düşüncelere 

sahip olan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmiştir. 

Hipotez doğrulanmıştır. İşlerinden ayrılmayı düşünen ortopedik engelli vazife 

malullerinin iş tatmin düzeyleri, ayrılmayı düşünmeyen ortopedik engelli 

vazife malullerine göre daha düşüktür.  
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Literatürde iş tatmininin işten ayrılma ile ilişkili olduğu bilinmektedir. 

Ancak, işten ayrılma düşüncesini etkileyen iş tatmininden farklı nedenler de 

söz konusu olabilmektedir. Örneğin Tütüncü’nün (2000) araştırmasında, iş 

tatmin düzeyinin yüksek olmasına rağmen  çalışanlar arasında işten ayrılma 

eğiliminin yoğun biçimde benimsendiği belirlenmiştir. Tütüncü (2000) bu 

durumu maaş değişkeni ile açıklamaktadır. Çalışanlar her ne kadar  

işlerinden yüksek düzeyde tatmin elde etseler de maaşlarının düşüklüğü, bu 

kişilerin daha iyi koşullarda bir yaşam sürmelerine olanak tanımamakta, 

çalışanları işlerinden ayrılarak daha iyi bir işe geçme konusunda 

düşündürmektedir. 

Parker ve Kohlmeyer’in (2004) Kanada’da 3 şirkette çalışan 76 kişiyle 

yaptıkları araştırmada, çalışanların iş tatmin düzeyleri ile örgütsel bağlılık 

düzeylerinin birlikte düşük olmasının işten ayrılma düşüncesinin artmasıyla 

bağlantılı olduğu belirlenmiştir. Örgütsel adalet ve iş tatminiyle birlikte, işten 

ayrılma düşüncesini doğrudan etkilemektedir. Ama tek başına iş tatmini ile 

işten ayrılma arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.  

Pamuk (2002) tarafından engelli çalışanlarla yapılan araştırmada, işlerinin 

engelli çalışanların kişisel bilgi ve becerilerini geliştirdiği, işlerinden manevi 

doyum elde ettikleri ve iş tatmin düzeyleri düşük olmakla birlikte, iş değişikliği 

düşünmedikleri belirlenmiştir.  

Bulgular, Tütüncü (2000) ile Parker ve Kohlmeyer’in (2004) bulgularıyla 

çelişmekle birlikte, kendisine en yakın araştırma olan Pamuk’un (2002) 

bulgularıyla desteklendiği söylenebilir. İş tatmini ile işten ayrılma arasındaki 
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ilişkinin karmaşıklığı düşünülecek olursa, engelli çalışanların konuya ilişkin 

tutumlarını yansıtan daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu açıktır. 

 

4.3.21. Sosyal Destek Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığına 

İlişkin Bulgular 

 İş tatmin düzeyi ile sosyal desteğin ortalama, standart sapma ve Tek 

Yönlü Anova Analizi sonuçları Tablo 4.22. ve Tablo 4.23.’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.22. Sosyal Destek Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığı 
 

Gruplar      Sayı  Ort.  ss  Std.H.  

 

Yüksek      18  71,4  15,0   3,5 

sosyal destek 

Kısmi    40  68,4  10,5   1,7 

sosyal destek   

Düşük    29  61,9  13,0   2,4 

sosyal destek  

Toplam   87  66,9  12,8   1,4  
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Tablo 4.23. Sosyal Destek Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığına 

İlişkin Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçları 

 

Kaynak      TKT   s.d.  Ort.K.  F 
 

Gruplar Arası       1194,7    2  597,4  3,89* 

Hata        12911,6  84  153,7 

Toplam       14106,3  86     

* p<0.05 

 Tablo 4.23.’de görüldüğü gibi, iş tatmin düzeyinde sosyal destek 

açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. Bu fark; yüksek sosyal 

destek (X=71,4) alan ortopedik engelli vazife malulleri ve düşük sosyal 

destek (X=61,9) alan  ortopedik engelli vazife malulleri arasındaki puan 

farkından kaynaklanmaktadır. Yüksek sosyal destek (X=71,4) alan ortopedik 

engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeyleri, düşük sosyal destek (X=61,9) 

alan  ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeylerinden  daha 

yüksek çıkmıştır.  

 

4.3.22. İş Tatmin Düzeyi ve Sosyal Destek Faktörü Açısından Gruplar 

Arası Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından farklı sosyal destek düzeylerine sahip olan 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmiştir. Hipotez 

doğrulanmıştır. Ortopedik engelli vazife malullerine çalışmaları yönünde 

verilen sosyal destek arttıkça iş tatmin düzeyleri de artmaktadır. 

Sosyal destek,  bireyler açısından büyük önem taşımaktadır. Ücretli bir 

işte çalışma, sosyal destek ve yaşam doyumu arasında bir ilişkinin var 
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olduğu bilinmektedir. Yüksek düzeyli sosyal destek, yüksek düzeyli yaşam 

doyumu ile ilişkilidir (Aquino ve diğerleri, 1996:480-489). Ayrıca Frone ve 

Russell (1996) tarafından belirtildiği üzere, iş tatmin düzeyi ile aile 

ilişkilerinden sağlanan tatmin düzeyi arasında da pozitif yönlü bir ilişki olduğu 

yaygın olarak kabul görmektedir.  

Sheila ve Oran-Sabia’nın (1998) yaptıkları çalışmalarda, çalışma 

arkadaşlarından ve amirden sağlanan sosyal desteğin, mesleki stres ve diğer 

işle ilgili sağlık problemleriyle negatif ilişkili; iş tatmini, iş performansı ve 

çalışanın morali ile pozitif ilişkili olduğu belirlenmiştir.  

Tarlan ve Tütüncü (2001) tarafından yapılan çalışmada, İzmir’de bulunan 

iki adet beş yıldızlı otelde çalışan 149 kişinin iş tatmin düzeyleri ölçülmüştür. 

Araştırmada, iş tatminini etkileyen en önemli değişkenin iş arkadaşları ile 

ilişkiler olduğu saptanmıştır. Nakata ve arkadaşlarının (2004) araştırma 

sonuçlarına göre, çalışan Japon erkekleri üzerinde, tıpkı batıdaki 

meslektaşları gibi, sosyal ağ (network) ve sosyal desteğin fiziksel olarak 

olumlu bir etki yarattığını ve kaliteli uyku üzerinde önemli bir role sahip 

olduğunu bildirmektedir.  

Sosyal desteğin özellikle engelliler açısından önemi bilinmektedir. 

Yetersiz sosyal destek, engelli çalışanların işlerindeki başarılarını olumsuz 

yönde etkilemektedir (Gates, 2000:86). Pamuk’un (2002) araştırmasında 

engelli bireylerin iş arkadaşları ve yöneticileriyle girdikleri ilişkilerin sosyal 

destek faktörü açısından güçlü olduğu belirlenmiştir. Ancak, Pamuk’un (2000) 

araştırma sonuçlarına göre engellilerin iş yaşamında güçlü sosyal desteğe 

sahip olmalarına rağmen, iş tatmin düzeyleri düşük çıkmıştır.   
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Bulgular Tarlan ve Tütüncü’nün (2001) araştırma sonuçları tarafından 

desteklenmektedir. Pamuk’un (2002) araştırma sonuçları tarafından ise 

desteklememektedir. Sosyal destek faktörünün engelli çalışanların iş tatmin 

düzeyleri açısından önemi bilinmekle birlikte, konuyla ilgili daha pek çok 

araştırmaya ihtiyaç duyulduğu önemle vurgulanmaktadır.  

 

4.3.23. Fiziksel Çalışma Koşulları Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığına İlişkin Bulgular 

 İş tatmin düzeyi ile fiziksel çalışma koşullarının ortalama, standart 

sapma ve Tek Yönlü Anova Analizi sonuçları Tablo 4.24. ve Tablo 4.25.’de 

gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.24. Fiziksel Çalışma Koşulları Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığı 

 

Gruplar      Sayı  Ort.  ss  Std.H.  

 

Uygun      39  72,0    8,9   1,4 

Kısmen uygun  20  62,0  12,3   2,7 

Uygun değil   28  63,2  15,3   2,9 

Toplam   87  66,9  12,8   1,4  
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Tablo 4.25. Fiziksel Çalışma Koşulları Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığına İlişkin Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçları 

 

Kaynak      TKT   s.d.  Ort.K.  F 

 

Gruplar Arası       1902,3    2  951,2  6,55* 

Hata        12204,0  84  145,3 

Toplam       14106,3  86     

 

* p<0.05 

 Tablo 4.25.’de görüldüğü gibi, iş tatmin düzeyinde çalışma koşullarını 

uygun bulup bulmama açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur. 

Bu fark; fiziksel çalışma koşullarını uygun bulan (X=72,0) ortopedik engelli 

vazife malulleri ve fiziksel çalışma koşullarını kısmen uygun bulan (X=62,0) 

ortopedik engelli vazife malulleri ile fiziksel çalışma koşullarını uygun bulan 

(X=72,0) ortopedik engelli vazife malulleri ve fiziksel çalışma koşullarını 

uygun bulmayan (X=63,2) ortopedik engelli vazife malulleri arasındaki puan 

farkından kaynaklanmaktadır. Fiziksel çalışma koşullarını uygun bulan 

(X=72,0) ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeyleri, fiziksel 

çalışma koşullarını kısmen uygun bulan (X= 62,0) ortopedik engelli vazife 

malullerinin iş tatmin düzeylerine göre ve fiziksel çalışma koşullarını uygun 

bulan (X=72,0) ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeyleri, fiziksel 

çalışma koşullarını uygun bulmayan (X=63,2) ortopedik engelli vazife 

malullerinin iş tatmin  düzeylerine göre daha yüksektir. 
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4.3.24. İş Tatmin Düzeyi ve Fiziksel Çalışma Koşulları Faktörü Açısından 

Gruplar Arası Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından farklı çalışma koşullarına sahip olan 

gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmiştir. Hipotez 

doğrulanmıştır. Ortopedik engelli vazife malullerinin iş yerindeki fiziksel 

çalışma koşullarını uygun bulma dereceleri yükseldikçe, iş tatmin düzeyleri 

artar. 

Fiziksel çalışma koşullarının kalitesi, çalışma yaşamı kalitesi ile ilgilidir. 

Ataklı ve Dikmetaş’ın (2004) da belirttiği gibi, iyi ısıtılan, iyi aydınlatılan, 

havalandırılan vb. bir işyerindeki fiziksel çalışma koşulları, çalışanlar 

tarafından tercih edilmektedir. Ataklı ve Dikmetaş’ın (2004) yaptıkları 

araştırmada, yöneticiler ve klinik sekreterlerinin iş tatmin düzeyleri ile fiziksel 

çalışma koşullarının pozitif yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir.  

Ancak, engelliler açısından iş yeri koşulları daha da önem 

taşımaktadır. Bahçeci (1992) tarafından vurgulandığı üzere, engelli birey 

açısından, çalışma çevresi ile ilgili fiziksel koşulların belirlenmesi gereklidir. 

Çalışma ortamının ısı (sıcak, soğuk), nem, kayganlık, yağış, gürültü, içeride 

çalışma olanakları, dışarıda çalışma olanakları, duman, tozlu ve kirli ortam, 

toksik maddeler vb. faktörler açısından ne düzeyde olduğu önemlidir. Ayrıca 

iş yerlerinin çeşitli engellilik türleri açısından düzenlenmesi, özellikle iş 

kazalarının önlenmesi açısından önem taşımaktadır.  

Sağlıklı bireylerin kolaylıkla üstesinden gelebileceği sorunlar, iş 

yerindeki engelliler açısından çok daha büyük sorunlar teşkil edebilir. Örneğin 

gün içinde uzun mesafeleri yürümek ve merdiven inip çıkmak, bacak kaybı 

olan ve protez kullanan ortopedik engelliler açısından ciddi bir işyeri sorunu 
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olarak karşılarına çıkabilir. Engelli bireylerin engellilik türlerine uygun 

düzenlemeler yapılması, iş yerinde bu kişilere büyük kolaylık sağlayarak hem 

bu kişilerin iş tatmin düzeylerini hem de performans düzeylerini olumlu 

etkileyebilir.  

Amputasyon ve buna eşlik eden sınırlılıklar (comorbidity) açısından iş 

yerini uygun hale getirme isteği ile iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki olduğu 

belirlenmiştir. Rehabilitasyon uzmanlarının iyi ve fonksiyonel olarak işe 

yeniden uyum sağlamaları açısından hastalara yardımcı olmaktan sorumlu 

oldukları araştırmacılar tarafından vurgulamaktadır. Rehabilitasyon 

uzmanları, ortopedik hastalarla birlikte, hastanın fonksiyonel kapasitesinin 

detaylı bir envanterini çıkarmalıdırlar. Bu envanter, bireyin yaptığı ya da 

yapmak istediği işin fonksiyonel açıdan gereklilikleri ile karşılaştırılmalıdır 

(Schoppen ve arkadaşları 2002:633). 

Ancak çoğu hasta, çalışma koşullarında sorun yaşadıklarını 

belirtmişlerdir (Schoppen ve arkadaşları 2002:634). Pamuk’un (2002) 

araştırmasında engellilerin iş yerindeki fiziksel çalışma koşulları kendileri için 

uygun bulmadıkları tespit edilmiştir.  

Bulgular, Ataklı ve Dikmetaş’ın (2004) çalışması tarafından 

desteklenmektedir. 

Engelli olan ve olmayan çalışanlar arasındaki iş tatmini farkını 

açıklamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğu Schoppen ve arkadaşları 

(2002) tarafından vurgulanmaktadır.  
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4.3.25. Mesleğini Yapma Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığına İlişkin Bulgular 

 İş tatmin düzeyi ile mesleği yapma arasındaki farklılığın ortalama, 

standart sapma ve Tek Yönlü Anova Analizi sonuçları Tablo 4.26. ve Tablo 

4.27.’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 4.26. Mesleğini Yapma Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığı 

 

Gruplar      Sayı  Ort.  ss  Std.H.  

 

Mesleği yok      38  66,7  12,7   2,1 

Mesleği var    10  67,2  12,7   2,3 

işte kullanmıyor 

Mesleği var   19  66,8  13,8   3,2 

işte kullanıyor  

Toplam   87  66,9  12,8   1,4  

 

 

Tablo 4.27. Mesleğini Yapma Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi 

Farklılığına İlişkin Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçları 

 

Kaynak      TKT   s.d.  Ort.K.  F 
 
Gruplar Arası                   4,5    2      2,2  0,13         

Hata        14101,9  84  167,9 

Toplam       14106,3  86     
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 Tablo 4.27.’de görüldüğü gibi, mesleği olmayan (X=66,7) ortopedik 

engelli vazife malullerinin, meslek sahibi olan fakat mesleğini işinde 

kullanmayan (X=67,2) ortopedik engelli vazife malullerinin ile meslek sahibi 

olan ve mesleğini işinde kullanan (X=66,8) ortopedik engelli vazife 

malullerinin iş tatmin düzeyleri karşılaştırıldığında, gruplar arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.  

 

4.3.26. İş Tatmin Düzeyi ve Meslek Faktörü Açısından Gruplar Arası 

Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından farklı meslek grupları arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde edilmemiştir. Hipotez 

doğrulanmamıştır. 

İş tatmini ve meslek faktörü açısından literatür incelendiğinde, 

yöneticilik kadroları ve uzmanlık gerektiren işlerde çalışan bireylerin iş tatmin 

düzeylerinin, beceri gerektirmeyen işlerde çalışanlara oranla göreceli olarak 

daha yüksek olduğu görülmektedir. Yöneticilik, uzmanlık gibi statü düzeyi 

yüksek olan işlerde çalışanların iş tatmin düzeyleri yüksek iken, vasıfsız 

işlerde çalışanların iş tatmin düzeylerinin düşük olduğunu belirtilmektedir 

(Rothman, 1987:233-234).  

Ergin’in (1997), Hampton ve Hampton’ın (2004) bulguları, bu görüşü 

desteklemektedir. Piyal ve arkadaşlarının (2002) araştırmasında, mesleğin 

niteliği ile iş tatmin düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

çıkmıştır. Hemşire ve hekimlerin iş tatmin düzeyleri düşük iken, sağlık 

alanında destek hizmeti sunan diğer çalışanların iş tatmin düzeyleri yüksek 

çıkmıştır. Ancak Kılıç ve arkadaşlarının (2004) araştırmasında doktor, 
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hemşire, hizmetli, şoför vb. farklı meslek grupları arasında iş tatmin düzeyi 

açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir.  

Pamuk’a göre, iş yerinde yükselme oranının azlığı, tatminsizlik yaratan 

faktörlerden biridir. Engellinin kişisel ve mesleki gelişimi ile ilgili çalışmalar, iş 

yaşamında daha bilgili olmasına ve işini daha iyi yapmasına olanak 

sağlayacaktır. İyi yapılan işin sonunda duyulan manevi doyum, engellinin 

işinden tatmin sağlamasına neden olacaktır (Pamuk, 2002:121-122). 

Pamuk’un (2002) belirttiği üzere, engellilere yönelik mesleki eğitimin, iş 

tatmin düzeyi üzerinde etkili olduğunu ortaya koyan çalışmalar yapılmıştır. 

Yapılan araştırmalar, bekçi, hizmetli, vasıfsız işçi, ofis elemanı gibi vasıfsız 

işlerde çalıştırılan ve işe yerleştirilmeden önce mesleki rehabilitasyona 

yönelik  herhangi bir mesleki eğitim verilmeyen engellilerin, çalıştıkları işten 

sağladıkları tatmin düzeyinin düşük olduğunu göstermektedir. 

Engellilerle yapılan araştırmalar incelenecek olursa, Pamuk’un 

araştırmasında mesleği olan engellilerin, meslekleri ile ilgili bir işe 

yerleştirilmeleri, iş tatminleri açısından anlamlı bulunmuştur. Pamuk, 

herhangi bir mesleğe sahip olan engellilerin mesleklerine uygun işlerde 

istihdam edilmelerinin, iş tatmin düzeyleri üzerinde etkili olduğunu 

bildirmektedir. Araştırmaya katılan çalışan engellilerin yaptıkları iş için özel bir 

eğitim alıp almadıkları araştırılmış (%20 özel eğitimden geçmiş), düşük eğitim 

almanın iş tatmin düzeyini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir (Pamuk, 

2002:106).  

Schoppen ve arkadaşları (2002) yaptıkları araştırmada, engelli 

çalışanların, daha düşük mesleki statüye sahip olmalarına rağmen, kontrol 

grubu olan sağlıklı çalışanlardan daha yüksek düzeyde iş tatminine sahip 
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oldukları ortaya çıkmıştır. Fiziksel sağlık durumları daha kötü olmakla birlikte, 

amputelerin sağlıklı meslektaşlarına oranla araştırma sırasındaki mesleki 

statülerinden hoşnut olmaya daha eğilimli oldukları belirlenmiştir. Bu durum, 

işe yeniden uyum sağlamalarını olumlu değerlendirdiklerini ifade etmektedir  

(Schoppen ve diğ., 2002:634). Sakatlık sonrasında engellilik türlerine uygun 

işlerde çalışmaya başlayan ortopedik engelli bireylerin, engellilik türlerine 

uygun işte çalışmayanlara oranla çok daha başarılı bir biçimde işlerine uyum 

sağladıklarını göstermektedir. Ayrıca aynı araştırmada, iş yerinin neden 

olduğu pek çok fiziksel problemi belirtmelerine rağmen kronik engellilerin, 

herhangi bir bozukluğu olmayan kişilere göre, yaptıkları işe daha olumlu 

baktıkları belirtilmektedir.  

Araştırma bulgularının Ergin’in (1997), Hampton ve Hampton’ın (2004) 

bulguları ile çelişkili bulunmasına rağmen, Kılıç ve arkadaşlarının (2004) 

bulguları ile uyuşumlu olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışmaya en yakın 

araştırmalar olduğu düşünülen Pamuk (2002) ile Schoppen ve arkadaşlarının 

(2002) bulguları tarafından da desteklenmediği belirlenmiştir. Engellileri iş 

tatmin düzeyleri ile meslek faktörü arasındaki ilişkiyi daha sağlıklı 

inceleyebilmek için başka araştırma sonuçlarına ihtiyaç vardır.   

 

4.3.27. Ayrımcılık Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığına 

İlişkin Bulgular 

 İş tatmin düzeyi ile ayrımcılık farkının ortalama, standart sapma ve Tek 

Yönlü Anova Analizi sonuçları Tablo 4.28. ve Tablo 4.29.’da gösterilmiştir. 
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Tablo 4.28. Ayrımcılık Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığı 

 

Gruplar      Sayı  Ort.  ss  Std.H. 

 

Ayrımcılık var    11  63,8  18,1   5,4 

Kısmen ayrımcılık var 24  64,7  11,5   2,3 

Ayrımcılık yok  50  68,5  12,1   1,7 

Toplam   87  66,9  12,9   1,4  

 

 

Tablo 4.29. Ayrımcılık Açısından Grupların İş Tatmin Düzeyi Farklılığına 

İlişkin Tek Yönlü Anova Analizi Sonuçları 

 

Kaynak      TKT   s.d.  Ort.K.  F  

 

Gruplar Arası         345,2    2  172,6  1,05 

Hata        13761,1  84  163,8 

Toplam       14106,3  86     

 

Tablo 4.29.’da görüldüğü gibi, ayrımcılık yapıldığını düşünen (X=63,8) 

ortopedik engelli vazife malullerinin, kısmen ayrımcılık yapıldığını düşünen 

(X=64,7) ortopedik engelli vazife malullerinin ve ayrımcılık yapıldığını 

düşünmeyen (X=68,5) ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin düzeyleri 

karşılaştırıldığında, gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.  
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4.3.28. İş Tatmin Düzeyi ve Ayrımcılık Faktörü Açısından Gruplar Arası 

Farkların Tartışılması  

İş tatmin düzeyleri açısından ayrımcılığa ilişkin farklı düşüncelere 

sahip olan gruplar arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark elde 

edilmemiştir. Hipotez doğrulanmamıştır. 

Ayrımcılık, önyargılara dayalı eylemlerdir. Olumlu olabileceği gibi 

genellikle olumsuz yöndeki davranışları ifade etmektedir. Ayrımcılık, bireyin iş 

yaşamındaki davranışlarını etkileyebilmektedir. Perry ve arkadaşları (2000) 

yaptıkları araştırmada engelli çalışanların yaşadıkları ayrımcılığı iki farklı 

şekilde ele almaktadırlar. İlki engellilerin iş arama ve işe giriş sürecinde 

yaşadıkları ayrımcılıktır. İkincisi ise, engellilerin iş yaşamında maruz kaldıkları 

davranış düzeyindeki ayrımcılıktır. Araştırmada, işe girme sürecinde 

ayrımcılık yaşamış olmakla birlikte, engelli çalışanların iş yaşamında maruz 

kaldıkları davranış düzeyindeki ayrımcılığın iş tatmin düzeyleri ile anlamlı 

biçimde ilişkili olmadığı belirlenmiştir. Bu durumu, engellilerin daha sınırlı iş 

olanaklarına sahip oldukları (ya da öyle algıladıkları) ve tatmin olmaya zaten 

istekli oldukları biçiminde açıklamaktadırlar (Perry ve diğ., 2000:942-946).  

Aynı araştırmada fiziksel engellilik çeşidinin işe girişte yaşanan 

ayrımcılığa anlamlı bir biçimde etki ettiği, görme engellilerin ve tekerlekli 

iskemle kullanan engellilerin işe girişte yaşadığı ayrımcılık düzeyinin daha 

yüksek olduğu saptanmıştır  (Perry ve diğerleri, 2000:944).  

Parker ve Kohlmeyer’in (2004) Kanada’da 3 şirkette çalışan 76 kişiyle 

yaptıkları araştırmasında, algılanan ayrımcılık ile iş tatmini ve örgütsel 

bağlılığın negatif yönlü ilişkili olduğu belirlenmiştir. Yani çalışanların iş tatmin 

düzeyleri ile örgütsel bağlılık düzeyleri düşükken ayrımcılık yüksek çıkmıştır. 
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Pamuk (2000) tarafından yapılan araştırmada, engellilerin iş 

yaşamında kendilerine yönelik herhangi bir ayrımcı davranış algılamadıkları  

belirlenmiştir. Pamuk (2002) bu durumun, engelli çalışanların iş yerindeki 

iletişimlerini sağlıklı bir biçimde sürdürmelerine ve performanslarının yüksek 

olmasına neden olduğunu belirtmektedir. 

Bulgular Perry ve arkadaşları (2000) ile Parker ve Kohlmeyer’in (2004) 

araştırma sonuçları ile çelişmektedir. Çalışmaya en yakın araştırma olan 

Pamuk’un (2002) araştırmasında ise engellilere yönelik ayrımcı davranışların 

saptanmadığı dikkati çekmiştir. Engellilere yönelik ayrımcı uygulamaların 

hemen her toplumun ortak davranış kalıbı olduğu göz önüne alındığında, 

sağlıklı sonuçlara ulaşmak için daha pek çok araştırma yapılmasının gerekli 

olduğu düşünülmektedir. 
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

 İş yaşamında karşılaşılan sorun alanlarının belirlenmesi ve uygun 

çözüm yollarının üretilmesi amacıyla yapılan araştırmalar, çalışma yaşamının 

kalitesini arttırarak bu alanda yer alan bireylerin çalışma yaşamına ve 

topluma uyum  sağlamalarında önemli bir rol oynamaktadır. İş yaşamının 

diğer alt-sistemlerle olan etkileşimlerine olumlu katkı sağlamasının yanı sıra, 

sosyal sistemin denge durumunu koruması açısından da olumlu işlev 

görmektedir.  

Bu çalışmada İşe Uyum Teorisinin temel önermelerine dayanarak, 

ortopedik engelli vazife malullerinin çalışma yaşamındaki varlıklarını 

desteklemek ve iş yaşamına uyum sağlayabilmelerine yardımcı olmak 

amacıyla, iş yaşamının birbirinden farklı yönlerinin sınanması yoluyla iş 

tatmin düzeyleri ve etki eden faktörler araştırılmıştır.  

 Çalışmanın sonucunda elde edilen sonuçlar şöyledir: 

Hissedilen bedensel yorgunluk, işin önemsenmesi, işin sevilmesi, 

ücretin tatminkarlığı, işe uzun süreli devamsızlık, işten ayrılma düşüncesi, 

fiziksel çalışma koşulları  ve sosyal destek faktörlerinin, ortopedik engelli 

vazife malullerinin iş tatmin düzeyleri ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu 

faktörler açısından elde edilen sonuçlar, araştırmacının hipotezlerini 

doğrulamıştır.  

Ortopedik engelli vazife malullerinin yaptıkları işi önemseme ve sevme 

dereceleri arttıkça, iş tatmin düzeyleri de yükselmektedir. Çalışma yaşamında 

genel olarak basit, monoton ve vasıfsız işlerin engellilere ayrılması söz 
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konusudur. Yükselme olanaklarına sahip olmamak, düşük statülü ve sıkıcı 

işlerde çalışmak iş tatmin düzeyini olumsuz etkileyebilmektedir. Ancak işi 

sevmek ve önemsemek gibi işe yönelik olumlu duygular, iş tatmin düzeyinin 

yükselmesine neden olmaktadır.  

Benzer biçimde, ücretin tatminkar bulunma derecesi, fiziksel çalışma 

koşullarının uygunluk derecesi ve sosyal destek düzeyleri arttıkça iş tatmin 

düzeylerinin de arttığı belirlenmiştir. Vazife malulleri, hem Emekli 

Sandığı’ndan emekli maaşı, hem de çalıştıkları işyerinden işçi maaşı 

almaktadırlar. Vazife malullerine devlet tarafından başka maddi imkanlar da 

sağlanmaktadır. Bu nedenle ekonomik olarak herhangi bir problem 

yaşamamaktadırlar. Bu durum da iş tatmin düzeyleri üzerinde olumlu bir etki 

yaratmaktadır. Fiziksel çalışma koşullarının uygunluğunun iş tatmin düzeyi ile 

ilişkili olduğu belirlenmiştir. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, ortopedik 

engellilik, çalışma yaşamında en çok kabul gören engellilik türlerindendir. 

Oysa bu durum, tekerlekli sandalye kullanmak zorunda olan omurilik yaralısı 

bir başka engelli için çok daha olumsuz olmaktadır. Engellilerin sosyal destek 

sistemlerinin güçlendirilmesi, bireylerinin çalışmaya devam ettirilmesi için 

motive edilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Engelli bireyleri 

toplumsal yaşamda sınırlandıran etmenler çoğunlukla kendi fiziksel 

sınırlılıkları değil, sosyal destek sistemlerinin yetersizliğidir.  

Araştırmada hissedilen bedensel yorgunluk düzeyinin artmasının, iş 

tatmin düzeyinin düşmesine neden olduğu belirlenmiştir. Engelliliklerinden 

kaynaklanan çeşitli sınırlılıklara sahip olmaları nedeniyle vazife malullerinin iş 

tatmin düzeyleri bedensel yorgunluk düzeyi ile ilişkili bulunmuştur. Bedensel 

yorgunluk düzeylerindeki artış, ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin 
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düzeylerinin düşmesine yol açmaktadır. Genel olarak vasıfsız işlerde, beden 

işçisi olarak çalıştırıldıkları göz önüne alındığında bunun beklenen bir sonuç 

olduğu açıktır. İşlerine uzun süreli devamsızlık yapan ortopedik engelli vazife 

malullerinin iş tatmin düzeyleri, işe uzun süreli devamsızlık yapmayanlara 

göre daha düşük çıkmıştır. İşe uzun süreli devamsızlık yapma oranı ile iş 

tatmin düzeyinin birbirleriyle ilişkili olduğu hipotezi doğrulanmıştır. İşe 

devamsızlığın pek çok nedeni olmakla birlikte, literatürde de belirtildiği üzere, 

iş tatmini ile ne düzeyde ilişkili olduğu hala tartışma konusudur. Vazife 

malulleri, engellilikleri nedeniyle sık sık tıbbi tedavi ve bakım hizmetlerine 

ihtiyaç duymaktadırlar. Genelde vasıfsız işlerde beden işçisi olarak 

çalışmaktadırlar. Çalıştıkları işyerlerinde ağır koşullarda çalıştıkları yönünde 

herhangi bir bulguya rastlanmamış olmakla birlikte, beden emeği ile çalışıyor 

olmalarının sağlık problemlerine yol açma olasılığı söz konusudur. Ayrıca 

işlerinden ayrılmayı düşünen ortopedik engelli vazife malullerinin iş tatmin 

düzeyleri, ayrılmayı düşünmeyenlere oranla daha düşük olarak belirlenmiştir. 

Aynı anda iki maaş birden almaları, işlerinden ayrılmak konusunda cesaret 

verici bir etki yaratabilmektedir. Ancak literatürdeki çalışmalarda önemle 

vurgulandığı üzere, işten ayrılma düşüncesi ile iş tatmin düzeyi arasındaki 

ilişkinin yapısı niteliği tartışılır durumdadır.    

 Araştırmada; yaş, öğrenim düzeyi, hizmet süresi, ortopedik engellilik 

sayısı, mesleğini yapma ve ayrımcılık faktörlerinin, ortopedik engelli vazife 

malullerinin iş tatmin düzeyleri ile ilişkili olmadığı belirlenmiştir. Bu sonuç, 

araştırmacının beklentilerinin tersine ortaya çıkmıştır. Ortopedik engelli vazife 

malullerinin yaş ortalaması düşük sayılabilecek düzeydedir. Buna bağlı 

olarak hizmet sürelerinin de henüz az olduğu belirlenmiştir. Literatürde 
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taranan benzer çalışmalardaki bulgular, yaş ortalaması ve hizmet süresinin 

azlığının iş tatmin düzeyinin düşmesine yol açtığı yönündedir. Öğrenim 

düzeylerinin genel olarak düşük olduğundan söz edilebilir. Bununla bağlantılı 

olarak, herhangi bir mesleğe sahip olma ve mesleğini çalışma yaşamında 

icra edebilme oranları da düşüktür. Bu durum, yoğun olarak beden emeği 

gerektiren mesleklere sahip olduklarını ve bu nedenle ortopedik engellilik 

sonrasında mesleklerini yerine getiremediklerini düşündürmektedir. Ortopedik 

engellilik sayısı ise varsayılanın aksine iş tatmini üzerinde etkili 

bulunmamıştır. Vazife malulleri işe girerken herhangi bir ayrımcı tutum ya da 

davranışa maruz kalmamaktadırlar. Çünkü iş yaşamına devlet tarafından 

tanınan hakla, resmi yollardan giriş yapmaktadırlar. Ohal bölgesinde 

yaralanarak engelli hale gelen vazife malullerine tanınan hakların ve bu 

kişileri topluma kazandırmaya yönelik çabaların altında toplumsal düzeyde bir 

borçluluk duygusu yatmaktadır. Bu kişiler ülke çıkarlarını korumak için 

ülkeleri adına savaşmışlar ve bu savaş sonucunda sakat kalmışlardır. Bu 

durum, çalıştıkları süre içinde ayrımcılık yaşamalarını ve iş tatmin 

düzeylerinin ayrımcılıktan etkilenmemesini mümkün kılmış olabilir.  

 Minnesota İş Tatmin Ölçeği-kısa formun madde analizi sonuçlarına 

göre ölçekteki bağımsızlık, sosyal statü, moral değerler, güvenlik, sosyal 

hizmet, yetenekleri kullanma, şirket politikaları ve uygulamaları, ücret, 

yaratıcılık, çalışma koşulları, iş arkadaşları ve başarı yönlerinden memnun 

olanların yüzdeleri yüksek çıkmıştır. İş doyumuna etki eden faktörlerin 

belirlenmesi, engellilerin iş yaşamında karşılaştıkları sorunları en aza indirip, 

iş tatmin düzeylerini yükseltebilir. Böylece engellilerin iş yaşamına uyumlarını 

olumlu yönde etkileyebilir. Yön puanları İşe Uyum Teorisi açısından ele 
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alınacak olursa; vazife malulleri 12 içsel yönün 8’inden, 6 dışsal yönün 

2’sinden ve 2 genel tatmin maddesinin 2’sinden memnun olduklarını 

bildirmişlerdir.  Toplam 20 yönün 12’sinden memnun olduklarını belirten 

ortopedik engelli vazife  malullerinin iş tatmin düzeylerinin genel olarak 

memnuniyet verici olduğu söylenebilir. Elde edilen sonuçlar, İşe Uyum 

Teorisini desteklemektedir. 

Vazife malullerinin bir mesleğe sahip olmaları büyük önem 

taşımaktadır. Herhangi bir mesleğe sahip olan bireyin mesleğine uygun bir 

işe yerleştirilmesi, kurum açısından yararlı olduğu gibi, engellinin işe uyumu 

ile aktiflik, üretkenlik, bağımsızlık açısından da büyük yarar sağlamaktadır. 

Bunun için önceden bir meslekleri bulunan vazife malullerinin engellilik 

sonrasında mesleklerine geri dönebilmeleri için rehabilitasyon çalışmaları 

yapılmalıdır. Bu çalışmalar çerçevesinde mesleki değerlendirmeye tabi 

tutularak aynı mesleğe dönemeyecekleri anlaşılan vazife malullerinin 

engellilik türlerine uygun olarak yapabilecekleri işler tespit edilmeli, 

kendilerine bu yönde  eğitim verilmeli, bir meslek sahibi olduktan sonra işe 

yerleştirilmelidirler. Ya da işe yerleştirildikten sonra çeşitli hizmet içi 

programları ile bilgi ve becerileri arttırılıp nitelik kazandırılarak iş yerindeki 

vasıfsız pozisyonları vasıflıya dönüştürülmelidir. Bu etken vazife malullerinin 

gerek iş tatmin düzeyleri gerekse işe uyum süreçleri açısından büyük önem 

taşımaktadır. Ayrıca devlet tarafından işe yerleştirmelerde farklı engellilik 

türlerinin sınırlılıkları belirlenmeli, vazife malullerinin hangi işleri ne ölçüde 

yapabilecekleri belirlenmeli, engellilik gruplarının fiziksel sınırlılıkları 

değerlendirilmeli, hangi işlerde hangi engellilik gruplarının çalışabileceği 

planlanmalıdır. Çalışma kapasitelerini en verimli biçimde kullanabilmeleri için 
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belli bir mesleği ya da eğitsel yeterliliği olmayan ama bunu kazanabilecek 

düzeyde olan vazife malullerine potansiyellerine uygun mesleki eğitim 

programları geliştirilmelidir. Mesleği olup bununla ilgili çalışırken, askerde 

engelli hale gelenlere, aynı mesleğe dönmelerine yönelik olarak, işle yeniden 

bütünleşmeleri için çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalar çerçevesinde iş 

yerinde eğitim ve mesleki rehabilitasyon hizmetleri verilerek, çalışmalarını 

kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılmalı, engelliliğin gerektirdiği araç ve gereçler 

temin edilmeli, çalışma ve eğitim donanımı, teknik yardımlar sağlanmalıdır. 

Meslek danışmanlığı hizmetleri çerçevesinde işe uyum sağlamalarına 

yardımcı olmak ve işe alıştırmak amacıyla iş yeri ile ilişki kurulmalı, çalıştığı 

yerde vazife malulleri ziyaret edilerek izlenmeli ve böylece sorun çıkmasını 

önleyici çalışmalar yapılmalıdır.  

 Engelli bireylerin temel eğitimlerinin yanı sıra mesleki eğitim de 

alabilmeleri gerekmektedir. Avrupa ülkelerinde özellikle Almanya’da mesleki 

rehabilitasyon hizmetleri ile meslek danışmanlığı hizmetleri yaygın bir 

biçimde çalışma yaşamında yer almaktadır.  Mesleğe sahip olmadan çalışan 

engelliler, kurumlarında vasıfsız işçi pozisyonlarını doldurmaya mahkum 

olmaktadırlar. Vazife malullerinin eğitim düzeylerinin düşük olmasının yanı 

sıra hem genel olarak bir mesleğe hem de mesleki bilgi ve beceriye sahip 

olmadıkları bilinmektedir. Vazife malullerinin engellilik türü ve derecesine 

uygun meslek edindirmek, mesleki bilgi ve beceri kazandırmak için mesleki 

rehabilitasyon merkezlerinin kurulması ve Türkiye çapında yaygınlaştırılması 

gereklidir. Türkiye’de bu alanda vazife malullerine hizmet veren tek kurum 

olan T.S.K. Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’ndeki Mesleki Rehabilitasyon 
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Bölümünde mesleki bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla bilgisayar, 

bilgisayarlı muhasebe, autocad vb. sertifika programları verilmektedir.  

Engelli bireylere engelliliklerine uygun meslek seçimi, işe yerleştirme, 

iş yaşamında takip etme, işe uyum sağlamalarına destek olma ve çalışma 

yaşamı ile ilgili konularda danışmanlık hizmeti verme görevi, “Meslek 

Danışmanlığı” yapan kişiler tarafından yerine getirilmektedir. Bu görev 

kapsamında vazife malullerinin çalıştığı iş yerlerine ziyaret yapılarak çalışma 

koşullarının belirlenmesi, yeni çıkan iş yasaları ile ilgili olarak vazife 

malullerinin bilgilendirilmesi, iş yaşamına uyum sağlama sorunu yaşayan 

vazife malullerinin desteklenmesi ve sorunları gidermek amaçlı çalışmaların 

yapılması vb. söz konusudur. Araştırmada Meslek Danışmanlığı hizmetine 

ihtiyaç duyduğunu bildiren ortopedik engelli vazife malullerinin oranı toplam 

olarak % 81,4 olarak belirlenmiştir. Bu oldukça yüksek bir orandır. Oranın 

yüksekliği, Meslek Danışmanlığı hizmetlerinin tüm Türkiye çapında 

yaygınlaştırılması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu alanda çalışacak 

yetişmiş personele de büyük ihtiyaç vardır. Türkiye’deki üniversitelerde 

“Meslek Danışmanlığı” adı altında bir bölüm bulunmamaktadır. Bu nedenle, 

bu alanda uzmanlaşacak sosyal bilimler mezunlarına, özellikle de 

sosyologlara büyük iş düşeceği açıktır. “Meslek Danışmanlığı” alanında 

istihdam edilen sosyologların mesleki bilgilerinden yararlanmak, engellilikle 

ilişkili sorunların çözümünde oldukça yararlı olacaktır.  

Uygun işe uygun engelli bireyin seçilmesi, yetiştirilmesi, iş yerine uyum 

açısından önem taşımaktadır. Sakatlık, çalışma kapasitesini sonlandırmaz, 

sadece bazı işlerin yapılmasını engelleyebilir. Engelli bireylerin 

engelliliklerinden kaynaklanan özellikleri ve ihtiyaçları, çalıştıkları işin 
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özellikleri ile uyumlu olmayabilir, iş tanımını karşılayamayabilir. Kamusal 

alanda iş analizlerinin ayrıntılı bir biçimde yapılması, bazı işlerin engellilere 

ayrılması (engellilik tipi de düşünülerek) engellilerin özel gereksinimlerine 

uygun işlerde çalıştırılması, iş tatmini ve işe uyum açısından olumlu etkide 

bulunacaktır. İş yerlerinde her engellilik türü için farklı düzenlemeler  

gerekebilmektedir. Örneğin görme engelliler için iş yerlerine sesli uyarı 

sistemi yerleştirilmesi, işitme engellilere yardımcı olmaz. Fiziksel çalışma 

koşullarının engelliler açısından uygun bulunmaması, özellikle iş yaşamlarını 

olumsuz etkileyebilir. Vazife malullerinin iş yaşamında verimsiz olmalarına, 

performans düzeylerinin düşmesine, bunun da iş tatminini etkilemesine 

neden olması söz konusu olabilir. Fiziksel çalışma koşullarının engelliliğe 

uygun olmaması halinde her engellilik türüne uygun işyeri düzenlemeleri 

yapılmalıdır.  

Örgütlerde engellilere uygulanan ayrımcılık, toplumun engelliği 

değerlendirişi ile ilgilidir. Bireylerin engellilere yönelik tutum ve davranışları, 

toplumun engelliliği değerlendiriş biçiminden bağımsız değildir. Toplumsal 

düzenlemelerde engellilerin görmezden gelinmesi, sadece fiziksel açıdan 

sağlıklı bireylere yönelik düzenlemelerin söz konusu olduğu bir sosyal 

yaşamda (engellilerin ikinci sınıf görüldüğü, kamusal alana giremediği, 

evlerinde izole bir yaşam sürdürdükleri, sağlık, eğitim vb. temel insani 

haklardan gerektiğince yararlanamadıkları göz önüne alındığında) ihmal 

edildikleri, engellilere “insan”, “birey”, “yurttaş” olarak değer verilmediği ortaya 

çıkacaktır. Engelliler ile engelli olamayan toplumun ortalama bireyleri 

arasındaki farklar, bireylerin engellilikleri nedeniyle oluşan kimi özel 

ihtiyaçlara ve yine engelliliklerine bağlı olarak gelişen farklı duygu, düşünce, 
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tutum ve davranışlara sahip olmalarıdır. Çalışanlar, engellilik konusunda 

bilgilendirilmelidir. Bu kapsamda çalışanlara, engelliliğin algılanışı konusunda 

eğitim verilmeli, acıma duygusu hissetmeden bu kişilerle iletişime geçmeleri 

yönünde hizmet içi eğitim programları tasarlanmalıdır.  

Araştırmanın sonuçlarına göre vazife malullerinin iş tatmin düzeylerinin 

yüksek olduğu belirlenmiştir. Problem kısmında da belirtildiği üzere toplumlar, 

varlıklarının devamlılığını sağlayabilmek için toplum üyelerinin ihtiyaçlarını 

karşılamak durumundadır. Ortopedik engelli vazife malullerinin başta 

istihdam olmak üzere tüm temel ihtiyaçları devlet tarafından 

karşılanmaktadır. Çalışma yaşamına uyum sağladığı belirlenen ortopedik 

engelli vazife malullerinin sosyal rollerini gerçekleştirdikleri belirlenmiştir. 

Çalışma yaşamında kendilerini kabul ettiren ortopedik engelli vazife 

malullerinin toplumla bütünleşme yolunda önemli bir yol katettiği anlaşılmıştır. 

Çalışma yaşamına uyum sağlayan ortopedik engelli vazife malullerinin sosyal 

yaşamın diğer alanlarında da bu uyumu sürdürebilecekleri düşünülmektedir.  

Problem kısmında değinildiği üzere, toplum denge durumunu korumak 

amacıyla gerilim yaratacak unsurları engelleme eğilimindedir. Ortopedik 

engelli vazife malullerinin iş yaşamında yüksek düzeyli iş tatmini sağladıkları 

göz önüne alındığında, bu kişilerin sosyal sistem için gerilim yaratacak bir 

faktör olmadıkları anlaşılmaktadır. Çalışma yaşamına uyum sağladığı 

belirlenen ortopedik engelli vazife malullerinin sosyal sistem içinde anomiye 

yol açacak bir işleve sahip olmadıkları belirlenmiştir. Yapılan araştırmada, 

yapısal-işlevselci kuramın kavramlarıyla uyumlu sonuçlar elde edilmiştir.  
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Engellilikle ilgili sıklıkla araştırma yapılan alanların başında benlik 

saygısı, başetme mekanizmaları, sosyal destek sistemleri, engelliliğe yönelik 

tutum ve davranışlar gibi psikolojik ve sosyal sorunlar gelmektedir. Ancak 

genelde engellilerin özelde vazife malullerinin çalışma yaşamında 

karşılaştıkları sorunlar, işe uyum düzeyleri, iş tatmin düzeyleri gibi çalışma 

yaşamı ile ilgili araştırmalara gereken önemin verilmediği görülmüştür. Bu 

çalışma konuyla ilgili eksikliği gidermek amacıyla yapılmıştır. Ancak konuyla 

ilgili daha pek çok çalışmaya ihtiyaç duyulduğu açıkça görülmüştür.    
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ÖZET 

 Bu çalışmanın amacı, terör nedeniyle sakat kalan ortopedik engelli 

vazife malullerinin iş tatmin düzeylerinin ölçülmesidir. Ayrıca çeşitli faktörlerin 

iş tatmin düzeyi ile ilişkisi incelenmiştir.  

 Bu amaçla Temmuz-Ağustos aylarında T.S.K. Rehabilitasyon ve 

Bakım Merkezi’nde kalan 87 ortopedik engelli vazife malulüne Minnesota İş 

Tatmin Ölçeği-Kısa Form ile araştırmacı tarafından hazırlanan soru formu 

uygulanmıştır. Araştırma verileri t-testi ve tek yönlü Anova ile analiz edilmiştir.  

 Araştırma sonuçlarına göre; yaş, öğrenim düzeyi, hizmet süresi, 

ortopedik engellilik sayısı, mesleğini yapma ve ayrımcılık faktörleri açısından 

grupların iş tatmin düzeyi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulunmamıştır.  

Bedensel yorgunluk, işin önemsenmesi, işin sevilmesi, ücretin 

tatminkarlığı, işe uzun süreli devamsızlık, işten ayrılma düşüncesi, fiziksel 

çalışma koşulları  ve sosyal destek faktörleri açısından grupların iş tatmin 

düzeyi puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu 

bulunmuştur. Araştırmanın sonunda elde edilen bulgular, literatürde yer alan 

konuyla ilgili diğer çalışmalar çerçevesinde tartışılmıştır. 
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to measure the job satisfaction level of 

orthopedically handicapped veterans who are disabled because of terror. The 

relationship between some factors and the job satisfaction level are 

examined.  

With this purpose, Minnesota Job Satisfaction Questionnary-short 

form and a questionnary form prepared by the researcher are applied to 87 

orthopedically handicapped veterans who are staying at T.A.F. Rehabilitation 

and Care Centre in July-August 2004. The variables are analyzed by t-test 

and one way Anova.  

According to the results of the research; there is no statistically 

significant relationship found between job satisfaction level and the factors of 

age, educational level, job tenure, number of orthopedic disability, having a 

vocation and use it in the job and discrimination.  

However a statistically significant relationship is found between job 

satisfaction level and the factors of tiredness of body, feeling the importance 

of the job, loving the job, absenteeism, thinking to turnover, physical work 

conditions and social support. The findings of the study are discussed in 

referance to previous studies in the literature. 
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ORTOPEDİK ENGELLİ VAZİFE MALULLERİNİN İŞ TATMİNİ 

ARAŞTIRMASI SORU FORMU 

Bu araştırma, sizin işinizden sağladığınız tatmin düzeyini belirlemek ve 

iş yaşamınızla ilgili bilgi elde etmek amacıyla Ankara Üniversitesi Sosyoloji 

Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Mine Ersoy tarafından yapılmaktadır. Bu 

çalışma ile, iş yaşamında engelli bir birey olarak karşılaştığınız sorunların 

belirlenerek, literatüre konuyla ilgili katkı sağlanacağı düşünülmektedir. 

Aşağıda, bu amaçla hazırlanmış sorular bulunmaktadır. Soruların doğru ya 

da yanlış cevapları yoktur. Lütfen soruları dikkatle okuyarak ve mümkün 

olduğunca eksik bırakmadan yanıtlayarak, size en uygun gelen cevabı 

işaretleyin. Kişisel bilgileriniz gizli tutulacaktır. Yanıtladığınız için teşekkür 

ederiz.  

 

1- Yaşınız: ………… 

2- Medeni Durumunuz: 

1) Hiç Evlenmemiş            2)Evli                      3) Diğer (belirtiniz)....................  

3- Öğrenim Durumunuz: 

1)Okuma-yazma bilmiyor 2) Okur-yazar  3) İlkokul Mezunu  

4) Ortaokul Mezunu           5) Lise Mezunu  6) Meslek Lisesi 

Mezunu  7)Yüksekokul  Mezunu      8)Lisans Üstü Eğitim Mezunu                 

4-Şu anki işinizde toplam ne kadar zamandan beri çalışıyorsunuz? 

………………. 
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5- Şu anda  sahip olduğunuz herhangi bir meslek (örneğin aşçılık, 

marangozluk vb.) var mı? 

1) Evet  2) Hayır  

6- Şu an çalıştığınız işte kendi mesleğinizi yapıyor musunuz? 

1) Evet   2) Kısmen   3) Hayır 

7- Sakatlık türünüz nedir? 

1) Tek ortopedik engellilik    2) Birden fazla engellilik    

8- Şu anda yaptığınız iş, bir engelli olarak vücudunuzu yoruyor mu? 

1) Hiç yormuyor 2) Az Yoruyor  3)Çok yoruyor 

9- Sağlık ya da başka bir problemden dolayı uzun süreli işe 

devamsızlığınızın sıklığı nedir? 

1)Hiç 2)Yılda 1-2 ay          3)Yılda 1-2 aydan fazla   

10- Şu an çalıştığınız işte, fiziksel koşulların ( merdiven, tutunma barları, 

wc, ışıklandırma vs.) engelliliğinize uygun olduğunu düşünüyor 

musunuz?  

1) Evet  2) Kısmen  3) Hayır 

11- Şu anki çalıştığınız işten elde ettiğiniz aylık gelir ne kadardır? 

1) 600-700 Milyon arası        2) 701-800 Milyon arası    3) 801-900 Milyon 

arası  4) 901 milyon-1 Milyar arası       5) 1 Milyar          6) 1 milyardan fazla    
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12- Şu anki çalıştığınız işten elde ettiğiniz geliri ne düzeyde 

buluyorsunuz?  

1) Tatminkar buluyorum  2) Kısmen tatminkar buluyorum  3) Tatminkar 

bulmuyorum             

13- Şu anki işinizde çalışmanız yönünde aile üyelerinden sosyal destek 

görüyor musunuz?  

1)Her zaman destek görüyorum 2)Kısmen destek görüyorum 3)Destek 

görmüyorum 

14- Şu anki işinizde çalışmanız yönünde iş dışındaki çevrenizden sosyal 

destek görüyor musunuz? 

1)Her zaman destek görüyorum 2)Kısmen destek görüyorum 3)Destek 

görmüyorum 

15- Şu anki işyerinizde, çalışmanız yönünde iş arkadaşlarınızdan sosyal 

destek  görüyor musunuz? 

1)Her zaman destek görüyorum 2)Kısmen destek görüyorum  3)Destek 

görmüyorum 

16- Şu anki işyerinizde, çalışmanız yönünde amirinizden sosyal destek  

görüyor musunuz? 

1)Her zaman destek görüyorum  2)Kısmen destek görüyorum  3)Destek 

görmüyorum 

17- Şu an çalıştığınız işte, yaptığınız işin önemli olduğunu düşünüyor 

musunuz? 

1) Evet           2) Kısmen  3) Hayır 
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18- Şu an çalıştığınız işi seviyor musunuz? 

1) Evet  2) Kısmen  3) Hayır 

19- Şu an çalıştığınız işte, engelliliğiniz nedeniyle size ayrımcılık 

yapıldığını düşünüyor musunuz? 

1) Evet  2) Kısmen  3) Hayır 

20- Şu anki işinizden ayrılmayı hiç düşündünüz mü?  

1) Evet  2) Hayır 

 21- Şu an çalıştığınız işte engelliliğiniz nedeniyle meslek danışmanlığı 

hizmetine (iş yaşamı ile ilgili sorunlar, mevzuat değişiklikleri, mesleki 

eğitim vb.) ihtiyaç duyuyor musunuz?  

1) Evet  2) Kısmen  3) Hayır 
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Aşağıda işinizin çeşitli yönleriyle ilgili cümleler bulunmaktadır. Her cümleyi 

dikkatli okuyarak işinizin o cümlede belirtilen yönünden ne derecede memnun 

olduğunuzu bir (x) işareti ile belirtiniz.  

Şimdiki işimden; 

  
Çok  

memnunum 

 
Memnunum 

 
Kararsızım 

 
Memnun  
değilim 

 
Hiç  

memnun  
değilim 

1) Zamanımı daha fazla alması bakımından 
 

     

2) Tek başıma çalışma olanağımın olması  
bakımından 

     

3) Ara sıra değişik şeyler yapabilme fırsatımın  
olması bakımından 

     

4) Toplumda “saygın bir kişi” olma fırsatını  
bana vermesi bakımından 

     

5) Amirimin bizleri idare etme şekli bakımından 
 

     

6) Amirimin karar vermedeki yeteneği 
bakımından 

     

7) Vicdanıma aykırı olmayan şeyleri 
yapabilmem bakımından 

     

8) Bana sabit bir iş imkanı sağlaması 
bakımından 

     

9) Başkaları için bir şeyler yapabilme olanağına  
sahip olmam bakımından 

     

10) Kişilere ne yapacaklarını söyleme fırsatına  
sahip olmam bakımından 

     

11) Kendi yeteneklerimi kullanarak bir şeyler  
yapabilme fırsatımın olması bakımından 

     

12) İş ile ilgili alınan kararların uygulamaya  
konması bakımından 

     

13) Yaptığım iş ve karşılığında aldığım  
ücret bakımından 

     

14) İş içinde terfi olanağımın  olması açısından 
 

     

15) Kendi kararlarımı uygulama serbestliğini  
bana vermesi bakımından 

     

16) İşimi yaparken kendi yöntemlerimi  
kullanabilme fırsatını bana vermesi bakımından 

     

17) Çalışma şartları bakımından 
 

     

18) Çalışma arkadaşlarımın birbirleri ile  
anlaşmaları açısından 

     

19) Yaptığım iyi bir iş karşılığında takdir  
edilmem açısından 

     

20)Yaptığım iş karşılığında duyduğum  
başarı hissinden 

     

 


