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Özet:

Konaklama sektörünün turizm için önemi çoğu defalar belirtilmiştir. Bu bağlamda, konaklama sektörü çalışanla-
rının iş ve yaşam doyumlarının işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisinin belirlenmesi işten ayrılma üzerindeki et-
kileri nedeniyle önem kazanmıştır. Bu çalışma 1298 sendikalı konaklama işletmesi çalışanının iş tatmin düzeyinin
yaşam tatmini ve işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisini belirlemeyi hedeflemektedir. Çalışanların işlerinden ve ya-
şamlarından kısmen memnun oldukları ve düşük işten ayrılma niyeti gösterdikleri saptanmıştır. Regresyon ana-
lizini kullanarak iş tatmininin konaklama sektöründe işten ayrılma niyetinin anlamlı bir tahmin edicisi olduğu
belirlenmiştir. Yine regresyon analizi sonucunda iş tatmini ve işletmenin yıldız sayısının çalışanın yaşam tatmi-
niyle ilişkili olduğu görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Sendika, İş Doyumu, Yaşam Doyumu, Konaklama İşletmeleri

Abstract:

The importance of lodging sector in tourism has been well documented. In this context, job and life satisfaction of
lodging sector employees have gained importance because of their impact on intention to leave the organization. This
study aimed to examine the level of job satisfaction and its impact on life satisfaction and intention to leave among
1298 unionized lodging sector employees. It was found that employees were partially satisfied with their jobs and
life and showed low intention to leave the organization. By using regression analysis, it was found that job satis-
faction is a significant predictor of intention to leave in lodging sector. In multiple regression, job satisfaction and
number of stars that the organization has were significantly related to employee’s life satisfaction.

Keywords: Trade Union Job  Satisfaction , Life Satisfaction, Lodging Sector
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GİRİŞ:

Günümüzde hızla gelişen hizmetler sek-
törü içinde turizm sektörü önemli bir yer tut-
maktadır. 1980’li yılların başlarında milyon
dolarlar ile ifade edilmekte olan turizm ge-
lirleri 2000’li yıllara gelindiğinde milyar do-
larlarla ifade edilmeye başlamıştır. Bu
gelişmeler, ülkemizde turizm aktivitelerinin
ve yatırımlarının bir endüstriye dönüşme-
sine yol açmıştır. Haziran 2007 yılı itibariyle
1980’den bu yana ülkemize gelen turist sa-
yısı 16 kat artarken, turizm gelirleri de yak-
laşık 16 kat artmıştır. Turizm tesislerindeki
artışta bu rakamlarla paralellik göstermek-
tedir. 1980 yılında Türkiye’de Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı’ndan belgeli toplam 778 tesis
bulunurken, bu sayı 2005 yılı sonunda 3 bin
451’e ulaşmıştır. Türkiye’de 5 yıldızlı otel sa-
yısı da yıllara göre artarak 2005 yılında
332’ye çıkmıştır. Turizm alanındaki her ge-
lişme emek yoğun olması nedeniyle istih-
damı ar�ırmaktadır. Öngörüler dünyadaki
toplam istihdamın %11’inin seyahat endüs-
trisi tarafından karşılanacağı doğrultusun-
dadır (Talha Çamaş, 1999, s.35) Dolayısıyla
işsizliğin yoğun bir şekilde hissedebildiği
günümüzde turizm sektörü istihdam ya-
ratma gücüyle daha kilit bit sektör haline
gelmeye başlamıştır. 

Turizm endüstrisinin içinde yer alan ve
endüstrinin bel kemiğini oluşturan konak-
lama işletmelerinin başarıları insan gücünün
etkinliğine dayanmaktadır. Özellikle zorlu
rekabet ortamında konaklama işletmeleri
için müşterinin devamlılığının sağlanması,
mevcut olanların korunması ve yüksek kar-
lılık rakamlarının yakalanması artan oran-
larda hizmet kalitesine bağlı hale
gelmektedir. (Kouthouris, Konstantinos;
2005, s101)

Hizmet kalitesinin müşteri tarafından
nasıl algılandığını ölçmek için çok kullanı-
lan SERVQUAL’ın yararlandığı bir boyut da
hizmetin insani yönüdür. Çünkü konaklama
işletmelerinde çalışanlar işletmenin başarı-
sında bilgileri, davranışları ve tutumları ara-
cılığıyla önemli rol oynarlar. Bu da iş

performansında kendini gösterir. Emek
yoğun özelliği konaklama işletmelerinde ni-
telikli ve eğitimli işgücünün hizmet kalitesi
açısından önemini diğer işletmelere göre
daha da hayati bir hale getirmektedir. Ülke-
mizde hızla büyüyen sektörün eğitimli ve
deneyimli işgücü bulması rekabet içindeki
benzer işletmeler nedeniyle daha da zor hale
gelmektedir, Bu da işletmenin verimliliğini
ve mali başarısını olumsuz etkileyebilmek-
tedir. Bununla birlikte,  yüz yüze ilişkilerin
yoğun olarak yaşandığı ve çalışan devir hı-
zının yüksek olduğu konaklama işletmele-
rinde çalışanların eğitimi, geliştirilmesi ve iş
doyumu daha da önemli hale gelmektedir
(Tarlan, Tütüncü; 2001, s.142). Bu nedenle
konaklama işletmelerinde çalışanların iş do-
yumu, işin yaşamlarındaki önemi ve yaşam
doyumları önem kazanmaktadır. Bu boyutu
dikkate alan işletmeler çalışanlarının topye-
kûn tatminleri ve işin onlar için önemine
dikkat etmek durumundadırlar. 

Çalışmanın amacı, konaklama işletmele-
rinde çalışanların, işlerinin yaşamlarında ne
denli önemli olduğunu tespit etmek, iş
doyum düzeylerini ölçmek ve bu iki değiş-
kenin, çalışanların yaşam doyumlarına ve
işten ayrılma niyetlerine etkilerini sapta-
maktır. Bu amaçla konaklama ve eğlence
sektöründe örgütlü, işkolunun önde gelen
sendikası TOLEYİS’e bağlı 5 farklı bölgedeki
28 konaklama işletmesinde çalışanlara yö-
nelik bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Yapı-
lan saha çalışması sonrasında elde edilen
bulgular betimsel ve çıkarımsal istatistik uy-
gulamaları ile değerlendirilmeye tabi tutul-
muştur.

Sendikal örgütlenmenin bulunduğu ko-
naklama işletmelerinde toplu sözleşmeler
aracılığıyla belirlenen ücretlerin sendikalı ol-
mayan işyerlerine göre daha yüksek olması-
nın konaklama işletmelerini bu unsuru
fiyatlarına yansıtma seçeneğiyle ya da karlı-
lıktaki düşüşü kabul etme seçeneği arasında
seçim yapmak zorunda bıraktığı belirtil-
mektedir. (Aymankuy,  2005) Şüphesiz ki,
bunun bir sonraki adımı bu işletme yöne-
timleri için çalışan sayısının azaltılmasıdır.
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Fakat unutulmamalıdır ki iç müşteri olarak
nitelenen çalışanların memnuniyetlerinin dış
müşteri memnuniyetiyle ilişkisinin en yük-
sek düzeyde olduğu konaklama işletmele-
rinde sendikalı çalışanların çalışma
koşullarından ve ücretlerinden memnuni-
yetleri sendikanın örgütlü olduğu bu ko-
naklama işletmelerini aslında hizmet
kalitesindeki artış ve süreklilik ile rekabe�e
daha avantajlı bir hale getirecek önemli bir
araca dönüşebilir. Bu noktadan hareketle,
sendikaların işletme yönetimleri karşısın-
daki konumlarını güçlendirecek olan hizmet
kalitesi ve bunun belirleyicisi olarak çalışan-
ların iş doyumu ve işlerine verdikleri önemi
ölçmeleri ve bunun bir örgütsel sonucu olan
işten ayrılma niyetine etkisinin belirlenmesi
sendikaların işletme yönetimine karşı varlık
nedenlerini daha iyi anlatabilmeleri için
daha önemli bir hale gelmektedir. Bu ça-
lışma, sendikaların uzun süreler göz ardı et-
tiği çalışanların duygu ve tutumlarına ilişkin
gerçekleştirilmiş bir ilk adım olma niteliğini
taşımaktadır.  

KURAMSAL YAKLAŞIM

Konaklama İşletmeleri

Konaklama işletmeleri, diğer hizmet sek-
törü işletmelerinden ayrılan bir yapıya sa-
hiptir. Konaklama işlevi bu farkı ortaya
koymaktadır. Konaklama işletmeleri genel
olarak; “Geçici bir süre için yer değiştirme
ve konaklama amacıyla belirli standartlarda
düzenlenmiş tesisler” olarak tanımlanmak-
tadır. (Barutçugil, 1982,s.38) Konaklama iş-
letmelerinin bir diğer özelliği emek-yoğun
bir çalışmayı gerektirmesidir. Teknolojik ge-
lişmeler ne denli hızlı olursa olsun bu işlet-
melerde çalışanın bireysel katkısı
maksimum düzeyde gerçekleşmektedir. Bu
durumu açıklayan en temel gösterge hizmet
sunumunun insan gücü tarafından gerçek-
leştiriliyor olmasıdır. Çalışanların en önemli
görevi müşterilere (insana) hizmet etmek ve
müşteri tatminini sağlamaktır. 

Hizmet sunumunun insan tarafından ya-
pıldığı konaklama işletmelerinde çalışanla-

rın tutumları diğer sektörlerde çalışanlara
göre farklılık arz etmektedir. Bu gerçekte iş-
letme yönetimlerinin çalışanlarının tutumla-
rına daha hassas yaklaşma gerekliliğini
ortaya çıkarmaktadır. Yapılan hataların geri
dönüşünün olmaması nedeniyle, çalışanla-
rın sürekli dikkatli, güler yüzlü, içten, anla-
yışlı olmaları beklenmektedir. Dolayısıyla,
konaklama işletmelerinde çalışan bireyler
müşterinin tatmin duygularına yönelik hiz-
met gerçekleştirmek zorunda oldukları için
duygusal baskı altında kalmaktadırlar. (Tar-
lan, Tütüncü; 146, Özdemir, Güngör, Akça-
dağ; 2005, 260) Bu çerçevede, konaklama
işletmelerinde duygusal emek kavramının
önemli olduğu söylenebilir. Duygusal emek,
kişilerarası etkileşim sürecinde, örgüt tara-
fından istenen duyguları göstermek için ge-
reken çaba, planlama ve kontrol olarak
tanımlanabilir. (Seçer, Yaşar; 2003, 274)

Wasmuth ve Davis tarafından 1983 yı-
lında ve Rose tarafından 1991 yılında yapı-
lan araştırmalar saat ücretli otel çalışanın
işten ayrılma maliyetinin 1500 dolar oldu-
ğunu ortaya koymaktadır. Bu rakamın üc-
retli çalışanlar için 3000 dolara kadar çıktığı
tahmin edilmektedir. (Feinstaein, Vondra-
sek; 2001) Ülkemizde konaklama işletmeleri
için böyle bir hesaplama olmamasına rağ-
men iş ilanı verme, uygun aday bulanana
kadar geçen süre, oryantasyon ve eğitim gibi
unsurlar göz önüne alındığında benzer ma-
liyetin ortaya çıkacağını söylemek yanlış ol-
mayacaktır.

Bu bağlamda konaklama işletmelerinin
mevcut işgücünü korumaları işletme lehine-
dir. Bunun başarılması ise bireyin yaşa-
mında işine yüklediği anlama, işten elde
e�iği doyuma ve genel olarak da yaşam do-
yumunun düzeyine bağlıdır.

İşin Önemi

Genel anlamda, birey için işin önemi bi-
reyin yaşamının ne kadar iş odaklı olduğuna
bağlıdır. Teorik olarak işin önemi, işin mer-
keziliği kavramıyla açıklanmaktadır. İşin
Merkeziliği kavramının temeli, Dubin’in
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(1976) ortaya a�ığı işin bireyin yaşamındaki
merkeziliği (central interests of life) konu-
suna dayanmaktadır. Kavram, bir insanın
hayatındaki, belli bir zamanda çalışmanın
genel önem derecesi olarak tanımlanmakta-
dır. İşin merkeziliği terimini daha net ifade
etmek için “işin yeri ve önemi” kavramı da
kullanılmaktadır. (Ergin, 1996, 22) Bu bağ-
lamda bireyin yaşamında işin önemli bir
yere sahip olmasının bireyin iş doyumunu
olumlu etkileyeceği ve bunun sonucunda bi-
reyin işten ayrılma niyetine ve yaşam doyu-
muna tesir edeceği düşünülebilir. 

Bireyler için işin önemi insanlar için tek
gelir sağlayıcı unsurun iş olduğu günü-
müzde daha da artmaktadır. Bu gelişmeyle
birlikte kişiler için işin öneminin ar�ığı söy-
lenebilir. İşsizliğin yüksekliği bu gerçeği
daha perçinlemektedir. 

İş Doyumu

Genel olarak çalışanların işlerine ilişkin
duygularına bir tepki olarak tanımlanan iş
doyumu kavramı, ilk kez 1920’lerde ortaya
atılmış olup, önemi 1930-40’lı yıllarda anla-
şılmıştır. (Sevimli, İşcan; 2005, 55) İş doyumu
konusundaki ilk çalışmalar, 1930’larda Elton
Mayo’nun Hawthorne araştırmalarıyla baş-
latılmıştır. Ancak, bu ilk çalışmalar iş do-
yumu konusunda başlı başına bir teori olma
niteliğinde değildir. 1943’lerde Maslow ve
sonraki yıllarda onu izleyen Alderfer, iş do-
yumunu bireyin ihtiyaçlarının doyurulması
ile ilişkilendirmişlerdir. (Ergenç, 2001, 313)
İş doyumu konusu, uzun zamandan beri,
çok sayıda araştırmacı tarafından ele alın-
maktadır. 1991–1994 yılları arasında endüs-
tri/örgüt psikolojisi alanındaki önde gelen
bilimsel dergiler incelendiğinde; seksen
konu başlığı içinde, iş doyumunun en fazla
işlenen ilk on konu içinde yer aldığı görül-
mektedir. (Telman, Ünsal; 2004, 11) Spector
1991 yılına kadar akademisyenlerin bu ko-
nuda yaklaşık olarak 12,400 çalışma yaptı-
ğını saptamıştır. (Sundberg, 2005) Yazar, son
birkaç on yılda gerek örgütlerin, gerekse
akademisyenlerin bu konuya artan oranda
bir ilgi gösterdiklerine işaret etmektedir.

(Gilmore, Erica A. Beirman, 2007)

1930’lu yıllardan bu yana, çalışanların iş-
lerinden tatmin olma düzeylerinin işletme-
lerin operasyonel performans düzeyi
üzerindeki etkilerini incelenmektedir. Ancak
son dönemlerde bu yaklaşımın, operasyonel
olduğu kadar stratejik boyutu da kapsaya-
cak şekilde genişletildiği görülmektedir.
Diğer bir ifadeyle çalışanların tatmin düzeyi,
işletmelerin rekabet gücünün temel unsur-
larından biri olarak kabul edilmektedir. Bu
kapsamda, çalışanların tatmin düzeyleri, or-
ganizasyonel etkinlik ölçüm sistemi içinde
temel faktörlerden biri olarak ele alınmakta
ve izlenmektedir. (Sabuncuoğlu, 2000, 17)

İş doyumu, bireyin işi ve işyeriyle ilgili
genel duygu ve düşüncesi hakkında fikir ve-
rebilecek önemli bir değişkendir. Yani çalı-
şanın işyerinden beklentilerini ve işine karşı
tutumunu ifade etmektedir. (Miner, 1992,
116) Locke, iş doyumunu, bireyin işyerine ve
iş yaşamına ilişkin olumlu ve haz verici duy-
gulanım içinde bulunmak şeklinde tanımla-
maktadır. (Silva, 2006, 319) Hackman ve
Oldham (1975), “çalışanların işinden duy-
duğu mutluluk” olarak tanımlamışlardır.
(Ardıç, Baş; 2002, 89) Diğer bir ifade ile iş do-
yumu, bireyin işini ya da işle ilgili yaşantı-
sını memnuniyet verici bir durum olarak
algılamasıdır. (Baş, Ardıç; 2002, 89) Bu
doyum, çalışanların bedensel ve zihinsel
sağlıklarının bir göstergesidir. İş doyumu
denince, işten elde edilen maddi çıkarlar, ça-
lışanın iş arkadaşlarıyla beraber çalışmaktan
zevk alması ve ürün meydana getirmenin
sağladığı mutluluk akla gelmektedir. (Şim-
şek, Akgemci, Çelik; 1998, 160) İş, kişinin
önem verdiği şeyleri ne ölçüde sağlıyorsa,
kişinin işten alacağı tatmin de o oranda fazla
olacaktır. İş doyumu, işin özellikleri ile kişi-
nin istekleri birbirine uyduğu zaman ger-
çekleşir. Tınaz, 2006, 25) Dolayısıyla bir
önceki başlıkta yer verilen işin birey açısın-
dan önemi ile iş doyumu arasındaki ilişkinin
boyutu daha da ön plana çıkmaktadır.

Yaşam Doyumu

İlk kez 1961 yılında Neugarten, tarafın-
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dan ortaya atılan "yaşam doyumu" kavramı
daha sonra pek çok araştırmacıya yol gös-
termiştir. Yaşam doyumu, kişinin beklentile-
rinin, gerçek durumla kıyaslanmasıyla
ortaya çıkan sonucu gösterir. (Özer, Özsoy;
2003, 73) Yaşam doyumu, genel olarak kişi-
nin tüm yaşamını ve bu yaşamın çok çeşitli
boyutlarını içerir. Mutluluk, moral vb. gibi
değişik açılardan iyi olma halini ifade eder.
(Özer, Karabulut; 73) Yaşam doyumu; “bire-
yin yaşamında yer alan olgulara dayanarak,
öznel iyi olmayı ve yaşam kalitesi hakkında
ulaştığı yargıları temsil eder”. (Keser, 2006,
182)

Yaşam doyumu kavramının bir parçası
olan doyum; beklentilerin, gereksinimlerin,
istek ve dileklerin karşılanmasıdır. Yaşam
doyumu genel olarak kişinin bütün yaşa-
mını ve bu yaşamın tüm boyutlarını içerir.
Yaşam doyumu kavramı, yaşam kalitesi,
mutluluk ve öznel iyi olma (subjective well-
being) gibi kavramlarla da ifade edilmekte-
dir. Literatür araştırıldığında yaşam
doyumu kavramını açıklarken kullanılan
çerçevenin yukarıda sıralanan özdeş kav-
ramları açıklarken de kullanıldığı görül-
mektedir. 

Genel anlamda yaşam doyumu, bireyin iş
yaşamı ve iş dışı yaşam alanını kapsadığı
için, yaşam doyumunda bireyin iş yaşamın-
dan elde e�iği doyumun etkisi göze çarp-
maktadır. Bu noktadan hareketle pek çok
çalışma gerçekleştirilmiş ve iş doyumu ve
yaşam doyumu ilişkisi akademik çevrenin il-
gisini çekmiştir. Bu yönde gerçekleştirilen
araştırmalarda iş doyumunun, yaşam doyu-
munu genelde, %5-10’nunu açıklayabildiği
sonucu çıkmıştır. (Uyguç, Arbak, Duygulu,
Çıraklar; 1998, 194) Çalışmamızda da iş do-
yumunun, yaşam doyumuna yönelik etkisi
ve iş doyumunun yaşam doyumunu açıkla-
yabilme düzeyi araştırılmaktadır. Buna ek
olarak, çalışanların yaş, cinsiyet ve eğitim
düzeyi gibi demografik özelliklerinin bu de-
ğişkenler üzerindeki etkisi ve farklılıklar or-
taya çıkarılmaya çalışılacaktır. 

UYGULAMA

Çalışmanın Amacı Ve Önemi

Uzun yıllar endüstri ilişkilerinin tarafı
olan sendikaların sadece üyelerinin işveren-
lerine karşı ekonomik kazanımlarına önem
verdiği düşünülmüştür. İnsan kaynakları
anlayışını benimseyen işletmeler ise çalışan-
ların iş doyumlarına ve iş doyumunun
yaşam doyumuna etkisine büyük önem ver-
miş ve bu nedenle yoğun araştırmalar ger-
çekleştirmişlerdir. 

Bu çalışma, bağlı bulunduğu işkolunda
en çok üyeye sahip TOLEYİS sendikası tara-
fından bu alanda görülen eksiklik nedeniyle
desteklenmiştir. Konaklama işletmelerinde
çalışan sendika üyesi çalışanlara yönelik ya-
pılması nedeniyle işletme bakış açısını yan-
sıtan diğer çalışmalardan ayrılmaktadır.
Sendikalar da en az işverenler kadar çalı-
şanların psikolojik durumlarına önem ver-
melidirler. Bu bağlamda çalışma bu yöndeki
bir eğilimi yansıtmaktadır. 

Araştırmanın Modeli, Kapsamı, Varsayım-
ları ve Kısıtları 

Araştırmanın modeli şu şekilde oluştu-
rulmuştur: Çalışanların demografik özellik-
leri, bağlı oldukları işyerinin özellikleri ve
çalışanların işlerine verdikleri önem bağım-
sız değişkenler; iş doyumu, yaşam doyumu
ve işten ayrılma niyeti bağımlı değişkenler-
dir (Şekil 1).

Araştırma tanımlayıcı araştırma türü ile
gerçekleştirilmiştir. Tanımlayıcı araştırma,
bir problemle ilgili durumları, değişkenleri
ve değişkenler arasındaki ilişkileri tanımla-
maya yönelik olarak gerçekleştirilen bir araş-
tırmadır. (Kurtuluş, 1996, 310) Buna göre,
araştırmada TOLEYİS üyesi konaklama sek-
törü çalışanlarının iş doyumları saptanmış
ve çalışanların iş doyumunun yaşam do-
yumu ve işten ayrılma niyeti üzerindeki et-
kisi incelenmeye çalışılmıştır. Çalışma
kapsamında TOLEYİS’e bağlı restoranlar,
yurtlar ve jokey kulübü gibi işyerleri yer al-
mamıştır.
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Araştırma, sendikanın örgütlü olduğu İs-
tanbul, Antalya, İzmir, Muğla, Bursa, Mer-
sin, Bolu ve Nevşehir il sınırları içerisinde
faaliyet gösteren 28 konaklama işletmesini
kapsamaktadır. 

Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırmada, araştırma modeli doğrultu-
sunda test edilmek üzere aşağıdaki hipotez-
ler geliştirilmiştir:

1. H1: Çalışanların iş doyumları;

a) İşlerine verdikleri önem ile ilişkili-
dir.

b) Yaşam doyumları ile ilişkilidir.

c) İşten ayrılma niyetleriyle ilişkilidir.

2. H1: Çalışanların iş doyumları, yaşam
doyumları ve işten ayrılma niyetleri;

a) Yaşa göre farklılık gösterir.

b) Cinsiyete göre farklılık gösterir.

c) Çalışılan işyerinin yıldız sayısına
göre farklılık gösterir.

d) Çalışılan işyerinin sermaye yapı-
sına göre farklılık gösterir.

3. H1: Çalışanların iş doyumları;

a) Çalışanların yaşam doyumları üze-
rinde etkilidir.

b) İşten ayrılma niyetleri üzerinde et-
kilidir.

Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi ve
Aracı 

Araştırmada veri toplama aracı olarak
anket uygulamasından yararlanılmıştır.
Araştırmada kullanılan anket formu iki ana
bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde ça-
lışanların çeşitli başlıklarda tutumlarını ölç-
mek amacıyla kullanılan ölçekler yer
almakta; ikinci bölümde ise çalışanların de-
mografik özellikleri (cinsiyeti, yaşı, eğitimi,
çalışma süresi ve görevi) ile ilgili sorular bu-
lunmaktadır.

Araştırmada bireyin yaşamında işin
önemi, iş doyumu, yaşam doyumu ve işten
ayrılma niyetini ölçmek amacıyla toplam 4
ayrı ölçek kullanılmıştır. Araştırmada çalı-
şanların işten ayrılma niyetlerini ölçmek
amacıyla Camman ve arkadaşları tarafından
1979 yılında geliştirilmiş toplam 3 ifadeden
oluşan bir ölçek kullanılmıştır. (Camman,
Fichman, Jenkins, Klesh, 1979) Geçmiş araş-
tırmalarda bu ölçek işten ayrılma niyetini
ölçmek için sıkça kullanılmıştır. Daha yeni
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Bağımsız Değişkenler Bağımlı Değişkenler

Demografik Özellikler
� Cinsiyet
� Yaş
� Eğitim Düzeyi 
� Kıdem

Yaşam Doyumu

İş Doyumu
İşten Ayrılma

Niyeti
Çalışanlar için İşin Önemi

İşyerinin Özellikleri
� Yıldız Sayısı
� Sermaye Dağılımı
� Bulunduğu İl

Şekil 1



tarihli bir çalışmada, ölçeğin Cronbach α de-
ğeri 0,87 olarak bulunmuştur. (Bu değer,
0,60’ın üzerinde olduğu için ölçek güvenilir-
dir.) (Khatri, Budhwar, Fern; 1999) Araştırma
kapsamında yapılan faktör analizi sonucu,
ölçeğin tek bir boyu�an oluştuğunu doğru-
lamaktadır. 

Araştırmada iş doyumunu ölçmek ama-
cıyla Brayfield ve Rothe tarafından 1951 yı-
lında geliştirilmiş toplam 5 ifadeden oluşan
bir ölçek kullanılmıştır. Çok yaygın kulla-
nımı olan bu ölçeğin Cronbach α değeri 0,87
olarak bulunmuştur. (Brayfield, Rothe, 1951,
311)

Araştırmada yaşam doyumunu ölçmek
amacıyla Deiner ve arkadaşları (Deiner, Lar-
sen; 1985) tarafından 1985 yılında geliştiril-
miş toplam 5 ifadeden oluşan bir ölçek
kullanılmıştır. Diener vd. geliştirdiği ölçek,
genel yaşam doyumunu ölçmeye yönelik ya-
pılan çalışmalarda en çok kullanılmış ölçek-
tir. (Oishi, 2006, 412)

Araştırmada işin önemini saptamaya yö-
nelik “MOW” olarak adlandırılan Çalışma-
nın Anlamı (Meaning of Working)
yapılandırılmış görüşme formunun Türkçe-
sinde yer alan 5 maddeye yer verilmiştir1.  

Ölçeklerde yer alan ifadelere verilen ce-
vaplar 5’li Likert ölçeğinde düzenlenmiştir.
Değerlendirmeler kesinlikle katılıyorum se-
çeneğine 5, kesinlikle katılmıyorum seçene-
ğine 1 puan verilerek gerçekleştirilmiştir. İş
doyumunu ölçmeye yönelik iki ifade ters
kodlanmıştır.

Faktör analizi sonuçları anke�e kullanı-
lan ölçeklerin orĳinalinde olduğu gibi tek bir
boyu�an oluştuğunu doğrulamaktadır. Öl-
çeklerin Cronbach α değerleri ölçeklerin iç
tutarlılığa sahip olduğunu göstermektedir
(α >0,60). (Akgül, Çevik, 2003, 436)

Anakütle ve Örneklem

Turizm sektöründe çalışanların özellikle-
rini ve işe karşı tutumlarını ve iş doyumla-
rını tespit etmek amacıyla yapılan bu
çalışmada TOLEYİS sendikasının üyeleri
esas alınmıştır. Bu tercihe yol açan en önemli
unsur TOLEYİS’in işkolunun en fazla üye
sayısına sahip olması ve işkolunun özellik-
lerini yansıtan örgütlü işyerlerini bünye-
sinde barındırmasıdır. 

Araştırmanın anakütlesini TOLEYİS’e
bağlı Türkiye’de faaliyet göstermekte olan
konaklama tesislerindeki sendikalı çalışan-
lar oluşturmaktadır. Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı’nın Temmuz 2006 resmi
istatistiklerine göre 25 nolu Konaklama ve
Eğlence işkolunda toplam 315.091 işçi çalış-
makta ve bu işçilerin 43.799’u TOLEYİS’e
üyedir. TOLEYİS, Konaklama ve Eğlence
sektöründe çalışan işçilerin %  13.90’nını
bünyesinde barındırmaktadır.

Sendikanın kayıtları esas alınarak yapılan
incelemeye göre 2006 yılı itibariyle 43.322 iş-
çinin üye kayıt fişine ulaşılmış, üye fişle-
rinde yer alan bilgiler çerçevesinde yapılan
araştırma sonuçlarına göre üyelerin 34.870’i
erkek, 8.452’si ise kadınlardan oluşmaktadır.
Sendika üyelerinin yaklaşık % 80’inin özel
sektörde, % 20’sinin kamu sektöründe çalış-
tığı tespit edilmiştir.

Üyelerin doğum tarihleri esas alınarak
yapılan araştırma sonuçlarına göre;

20 ve 20 yaşın altında 642 

21-25  yaş arasında 3.460

26-30 7.898

31-35 8.141

36-40 7.310

41-45 6.068

46 ve daha yaşlı üyeler    9.803 kişidir.
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Yukarıda yer alan üye profili incelendi-
ğinde üyelerin orta yaş grubunda yoğunlaş-
tığı görülmektedir. Üyeler arasında
gençlerin az sayıda yer almasının en önemli
nedenleri arasında sendikalı işyerlerinde or-
talama kıdemin yüksek olması, kayıtlı ve
sendikalı işyerlerinde işçi sirkülasyonunun
düşük ve gençlerin örgütlenme eğiliminin
yüksek olmaması gösterebilir.  Ayrıca sen-
dika üyeleri arasında emekli olan ve işten
ayrılan işçilerin takibinde gerekli hassasiye-
tin gösterilmediğini de dikkate almak ge-
rekmektedir. 

Üyelerin doğum yerleri dikkate alınarak
bölgesel dağılım incelendiğinde Ege Bölge-
si’nde doğanların ilk sırayı aldığı görül-
mekte, ikinci sırada Karadeniz Bölgesi,
üçüncü sırada İç Anadolu Bölgesi, dördüncü
sırada ise Marmara Bölgesi doğumlular gel-
mektedir. Bu araştırmaya göre Güneydoğu
Anadolu Bölgesi’nde doğanlar en az üye sa-
yısını teşkil etmektedir. Turizm sektörünün
batı bölgelerinde yoğunlaşması,  Güney-
doğu ve Doğu Anadolu bölgesi doğumlula-
rının bu sektörde yer almasını sağlayacak
eğitim ve tecrübeye sahip olmaması nede-
nine bağlanabilir.

Anket TOLEYİS’e bağlı 28 işyerine uygu-
lanmıştır. Kapsama alınmayan işyerleri Yurt-
lar, Usaş, Jokey Kulübü gibi işyerleridir.
Antalya, Muğla, İstanbul, İzmir, Bursa, Nev-
şehir, Bolu, Mersin illerinde bulunan işyer-
lerinde anket uygulaması yapılmıştır. Bu
amaçla 5000 anket dağıtılmış, 1298 anket
kullanılabilir nitelikte olup, analize tabii tu-
tulmuştur.

Kullanılan İstatistik Analizler

Araştırmada çalışanların demografik ve-
rilerini değerlendirmek amacıyla frekans da-
ğılımlarından; ölçek sonuçlarını
yorumlarken ortalama ve standart sapma
değerlerinden faydalanılmıştır. Değişkenle-
rin ortalama değerlerinin çalışanların çeşitli
özelliklerine göre farklılık gösterip göster-
mediği iki kategorili değişkenlerde z testi ile;
ikiden fazla kategoriye sahip değişkenlerde
ise tek yönlü ANOVA analizi ile test edil-

miştir. ANOVA analizi sonucunda anlamlı
farklılık çıkan değişkenlerde farklılığın
hangi kategorilerde ortaya çıktığını belirle-
mek amacıyla varyansların homojen dağıl-
dığı durumlarda Tukey HSD testi
sonuçlarından, homojen dağılmadığı du-
rumlarda ise Games Howell testi sonuçla-
rından yararlanılmıştır.

Araştırmanın değişkenleri arasındaki iliş-
kiyi saptamak amacıyla Pearson korelasyon
analizi kullanılmış,  bağımsız değişkenlerin
bağımlı değişken üzerindeki etkisi ise reg-
resyon analizi yapılarak saptanmıştır.

Bulgular ve Değerlendirme

Bu bölümde sırasıyla çalışanların demo-
grafik özellikleri, ölçek sonuçlarıyla ilgili ta-
nımlayıcı istatistikler ve araştırma
modelinde yer alan değişkenler arasındaki
ilişkiler incelenmiştir.

Demografik Özellikler

Çalışanların cinsiyetlerine göre dağılım-
ları incelendiğinde (Tablo 1) %76’sının er-
keklerden oluştuğu görülmektedir.
Sendikanın 2006 yılı üye fişlerinden elde edi-
len cinsiyet dağılımı da araştırmanın örnek-
leminde gerçekleşen dağılıma çok yakındır.
Kadınlar yaklaşık kayıtlı üyelerin %20’sini
oluşturmaktadır. Bu nedenle, alınan örnek-
lemin bütünü yansıtmakta başarılı olduğu
söylenebilir. Bu tablo aynı zamanda ülke-
mizdeki işgücüne katılım oranlarına paralel
bir sonucu işaret etmektedir. Ülkemizde top-
lam işgücünün ancak %25’i kadın çalışan-
lardan oluşmaktadır.
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Frekans Yüzde

Erkek 987 76,0

Bayan 237 18,3

Yanıtsız 74 5,7

Toplam 1298 100

Tablo 1

Cinsiyetlerine Göre Dağılım



Araştırmaya katılan çalışanların yaşlara
göre dağılımları incelendiğinde (Tablo 2) ne-
redeyse yarısının (%43) 20 ile 30 yaş arası ki-
şilerden oluştuğu görülmektedir. 31 ve 40
yaş arası çalışanların oranı %38 iken;  41 yaş
ve üzerinde olanların oranı ise %14’tür. Sek-
törün istediği işgücü özelliğinin genç ve di-
namik olması çalışanların ağırlıklı olarak 30
yaş altı olmasını açıklayabilir.

Ankete katılanların %38’ini Muğla’daki
konaklama tesislerinde çalışanlar oluşturur-
ken,  katılımcıların en yoğun olduğu ikinci il
%33 ile Antalya’dır. Bu iki ili %13 ile İstanbul
takip etmektedir.

Araştırmaya katılan çalışanların eğitim
düzeylerine göre dağılımları incelendiğinde
(Tablo 4) çalışanların yarıya yakın bir kısmı-
nın (%45) ilköğretim mezunu olduğu görül-
mektedir. Bunu, %39 ile lise mezunları ve
%11 ile de lisans ve lisansüstü mezunları iz-
lemektedir. 

2006 TÜİK verilerine göre ülkemizde is-
tihdamdaki nüfusun eğitim durumu ince-
lendiğinde hiçbir eğitim almayanların oranı
% 9.8, ilk öğretim veya dengi mesleki eğitim
alanların oranı %56, lise ve dengi mesleki
eğitim alanların oranı % 20.9, Yüksek okul
veya fakülte eğitimi alanların oranı
%12.4’tür. Bu veriler esas alındığında turizm
sektöründeki eğitimlilik oranının yüksek ol-
duğu görülmektedir. Turizm sektöründe
eğitim düzeyi Türkiye ortalamasının üze-
rinde olmasına karşın yeterli olmadığı da
açıktır.  

Çalışanların sadece %11 gibi bir oranın
eğitim düzeyinin üniversite ve üstü olması
sektörde eğitim düzeyinin yüksek olmadı-
ğını göstermekle birlikte, yarıya yakın bir
oranın lise mezunu dahi olmaması düşün-
dürücüdür. Bu oranlardan da anlaşıldığı gibi
eğitim ihtiyacı oldukça yüksektir. Eğitim açı-
ğının kapatılabilmesi için eğitime önem ve-
rilmesi gerekmektedir. 

Katılımcıların bağlı bulundukları işlet-
melerin %40’ı yabancı sermayeli kuruluşlar-
dan oluşurken, %34 oranında yerli sermayeli
işletmeler yer almaktadır.
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Frekans Yüzde

20-30 arası 554 42,7
31-40 arası 208 37,8
41-50 arası 54 13,1
51 ve üstü 10 1,5
Yanıtsız 65 5,0
Toplam 1298 100

Tablo 2

Yaşlara Göre Dağılım

İller Frekans Yüzde

İstanbul 173 13,3

Antalya 428 33,0

İzmir 23 1,8

Muğla 489 37,7

Bolu 76 5,9

Nevşehir 12 0,9

Bursa 42 3,2

Mersin 55 4,2

Toplam 1298 100

Tablo 3

Katılımcıların İllere Göre Dağılımı

Frekans Yüzde

İlköğretim 587 45,2

Lise Mezunu 507 39,1

Lisans/Lisans üstü 142 10,9

Yanıtsız 62 4,8

Toplam 1298 100

Tablo 4

Eğitim Düzeylerine Göre Dağılım



Ankete katılanların %35,4’ ünü beş yıl-
dızlı konaklama tesislerinde çalışanlar,
%34,3’ünü dört yıldızlı işletmelerde çalışan-
lar oluşturmaktadır. Üçüncü büyük grubu
ise tatil köylerinde çalışanlardan meydana
gelmektedir. 

Tanımlayıcı Analizler

Araştırma sonuçlarına göre çalışanların
işlerinden duydukları memnuniyetin kıs-
men memnun olmaya yakın olduğu
(Ort=3,53) görülmektedir. Çalışanların kıs-
men işten ayrılma niyetine sahip oldukları
(Ort=2,53) ve işlerinin kendileri için kısmen
bir anlam ifade e�iğini belir�ikleri
(Ort=3,13) ortaya çıkmaktadır. Öte yandan

çalışanların yaşam doyumlarına ilişkin elde
edilen sonuçlar çalışanların yaşamlarından
kısmen memnun olduklarını (Ort=2,73) gös-
termektedir. Ortalama değerlerin yanındaki
sütunda yer alan standart sapma değerleri
ise değerlerin ortalamadan ne derecede fark-
lılaştığını ortaya koymaktadır. Standart
sapma değerleri verilerin ortalama değerler
etrafındaki dağılımını gösterir. Bu değer ne
kadar küçük olursa dağılım o derecede orta-
lama değer etrafında toplanmış demektir.
Değişkenler içinde en yüksek ortalama de-
ğeri iş doyumu alırken, en düşük değeri
işten ayrılma niyeti almıştır. Dolayısıyla ça-
lışanlar her ne kadar iş doyumları konu-
sunda ortalama değerin üstünde bir cevap
vermeseler de, işten ayrılma niyetlerinin
yüksek olmadığı görülmektedir. 

Yaşam doyumu sonuçlarının çalışanların
çeşitli özelliklerine göre farklılık gösterip gös-
termediği incelendiğinde, çalışanların yaşam
doyumlarının yaşlarına, çalıştıkları firmanın
yıldız sayısına ve durumuna göre anlamlı dü-
zeyde farklılık gösterdiği görülmektedir. (Tab-
loda yıldızlı olan anlamlılık değerleri gruplar
arasında farklılığın olduğunu göstermekte-
dir.) Buna göre:

� 41-50 yaş grubunda yer alan çalışanların
(Ort=2,54) diğer yaş gruplarında yer alan
çalışanlara (O20-30=2,70; O31-40=2,82;
O>50=3,07) göre; 

� Üç yıldızlı (Ort=2,29) ve tek yıldızlı
(Ort=2,60) otellerde çalışanların farklı yıl-
dız sayısına sahip otellerde çalışanlara
(O4Y=2,80; O5Y=2,75; OTK=2,70;
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Frekans Yüzde

Yerli sermayeli 442 34,1

Yabancı sermayeli 514 39,6

Yerli ve Yabancı sermaye 176 13,6

Yanıtsız 166 12,8

Toplam 1298 100

Tablo 5

Çalışılan İşletmenin Sermaye Yapısı

Frekans Yüzde

Tek yıldızlı 4 0,3

Üç yıldızlı 64 4,9

Dört yıldızlı 445 34,3

Beş yıldızlı 459 35,4

Tatil köyü 238 18,3

Saray 8 0,6

Yanıtsız 80 6,2

Toplam 1298 100

Tablo 6

Çalışılan İşletmenin Türü Ort SS

Yaşam Doyumu 2,73 0,99

İş Doyumu 3,53 0,86

İşin Önemi 3,13 0,85

İşten Ayrılma Niyeti 2,53 1,23

Tablo 7

Değişkenlere İlişkin Ortalama ve Standart
Sapma Değerleri



OSA=3,43) göre; 
� Sadece turizm sezonunda açık olan otel-

lerde çalışanların (Ort=2,69) yıl boyu açık
otellerde çalışanlara göre (Ort=2,83)
yaşam doyumlarının daha düşük olduğu
ortaya çıkmaktadır. 

Cinsiyete, görev süresine ve firmanın ser-
maye yapısına göre çalışanların yaşam do-
yumları anlamlı istatistiksel farklılıklar
göstermemiştir. 

Bu sonuçlar arasında sektör için önemli
olan veri, çalışılan konaklama işletmesinin
operasyon süresine bağlı olarak yaşam do-

yumu düzeylerinin gösterdiği anlamlı farklı-
lıktır. Yıl boyu açık otellerdeki çalışanlar sezon
süresince açık olan işyerlerine göre daha yük-
sek yaşam doyumu düzeyine sahiptir. 

İş doyumu sonuçlarının çalışanların çe-
şitli özelliklerine göre farklılık gösterip gös-
termediği incelendiğinde, iş doyumlarının
yaşlarına, eğitim düzeylerine, görev sürele-
rine ve çalıştıkları firmanın yıldız sayısına
göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği gö-
rülmektedir. (Tabloda yer alan ortalama de-
ğerler arasında 3,5’in üstündeki değerleri
çalışanların işlerinden memnun olduklarının
bir göstergesi olarak kabul edebiliriz. 2,5 ile
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Tablo 8

Yaşam Doyumu Varyans Analizi Sonuçları

O SS z/F p

Cinsiyet 
Kadın 2,76 0,95 0,30 0,76
Erkek 2,74 0,98

Yaş

20-30 2,70 0,94 4,59 0,00**
31-40 2,82 0,96
41-50 2,54 1,05
51 ve üstü 3,07 1,22

Eğitim
İlköğretim 2,70 1,01 1,47 0,23
Lise Mezunu 2,80 0,95
Üniversite Mezunu 2,71 0,90

Görev Süresi

1 yıldan az 2,75 0,89 1,86 0,10
1-5 yıl 2,75 0,96
6-10 yıl 2,63 1,01
11-15 yıl 2,83 1,00
16-20 yıl 2,86 0,95
20 yıldan fazla 2,86 0,95

Firma Sermayesi
Ulusal Firma 2,79 0,97 1,36 0,26
Yabancı Sermayeli Firma 2,72 0,99
Ulusal ve Çok Uluslu Ortak Firma 2,65 0,94

Yıldız

Tek Yıldızlı 2,60 0,94 3,94 0,00**
Üç Yıldızlı 2,29 1,11
Dört Yıldızlı 2,80 0,92
Beş Yıldızlı 2,75 1,02
Tatil Koyu 2,70 0,93
Saray 3,43 0,87

Durum
Yıl Boyu Açık 2,83 0,96 2,37 0,02*
Turizm Sezonunda Açık 2,69 0,96



3,5 arasındaki değerler ise çalışanların bu
konuda kararsız olduklarını göstermektedir.
Anlamlılık değerlerinde yıldızlı değerler an-
lamlı farklılıklara işaret etmektedir.) Buna
göre; 

• 31-40 yaş grubunda yer alan çalışanla-
rın (Ort=3,64) diğer yaş gruplarında yer
alan çalışanlara (O20-30=3,49; O41-
50=3,46; O>50=3,45) göre; 

• İlköğretim (Ort=3,61) ve lise mezunları-
nın (Ort=3,53) üniversite mezunlarına
(Ort=3,37) göre; 

• 16 ile 20 yıl arası görev süresine sahip

çalışanların (O=3,74) diğer görev süre-
lerine sahip çalışanlara (O<1=3,61; O1-
5=3,51; O6-10=3,42; O11-15=3,67;
O>20=3,58) göre; 

• Saray türü (Ort=3,90) ve dört yıldızlı
(Ort=3,69) otellerde çalışanların farklı
yıldızlı otellerde çalışanlara (OTY=2,80;
O3Y=3,13; O5Y=3,39; OTK=3,67) göre iş
doyumlarının daha yüksek olduğu or-
taya çıkmaktadır. 

İş doyumları cinsiyet ve firma sermayesi-
nin yapısına göre anlamlı farklılık göster-
memiştir. Üniversite mezunu çalışanların,
ilköğretim ve lise mezunlarına oranla an-
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Tablo 9

İş Doyumu Varyans Analizi Sonuçları

O SS z/F p

Cinsiyet 
Kadın 3,57 0,80 0,40 0,69
Erkek 3,55 0,88

Yaş

20-30 3,49 0,84 3,59 0,01*
31-40 3,64 0,81
41-50 3,46 1,01
51 ve üstü 3,45 1,00

Eğitim
İlköğretim 3,61 0,90 4,34 0,01*
Lise Mezunu 3,53 0,81
Üniversite Mezunu 3,38 0,85

Görev Süresi

1 yıldan az 3,61 0,84 4,11 0,00**
1-5 yıl 3,51 0,80
6-10 yıl 3,42 0,93
11-15 yıl 3,67 0,87
16-20 yıl 3,74 0,78
20 yıldan fazla 3,58 0,77

Firma Sermayesi
Ulusal Firma 3,49 0,86 2,17 0,11
Yabancı Sermayeli Firma 3,59 0,87
Ulusal ve Çok Uluslu Ortak Firma 3,47 0,82

Yıldız

Tek Yıldızlı 2,80 0,94 10,38 0,00**
Üç Yıldızlı 3,13 1,36
Dört Yıldızlı 3,69 0,78
Beş Yıldızlı 3,39 0,84
Tatil Koyu 3,67 0,80
Saray 3,90 0,44

Durum
Yıl Boyu Açık 3,54 0,84 -1,03 0,30
Turizm Sezonunda Açık 3,59 0,87



lamlı düzeyde daha düşük iş doyumuna
sahip olmalarının nedeni beklentilerinin
yüksekliğinden kaynaklanabilir. İlkokul ve
lise mezunu çalışanların işlerinden beklenti-
leri daha düşüktür. Bu nedenle, iş doyumla-
rının yüksek olması doğaldır. Diğer bir
önemli bulgu kıdemi daha çok olanların (20
yıl ve üzeri kıdeme sahip çalışanlar hariç)
daha az kıdeme sahip çalışanlara göre iş do-
yumlarının daha yüksek olmasıdır. Bu ge-
nellikle çalışanların kıdemlerinin artmasıyla
birlikte elde e�ikleri statü, güven gibi un-
surlara ve kendilerini işletmenin bir parçası
gibi hissetmelerine bağlanabilir. Bunun yanı

sıra ayrılmaları hallerinde kayıplarının yük-
sek olması (kıdem tazminatı, ücret düzeyi,
çalışma standartları, sendikanın sağladığı iş
güvencesi) da önemli unsurlardır. 

Diğer araştırmalardan farklı olarak bu ça-
lışmada kadın ve erkek çalışanlar arasında iş
doyumları açısından bir farklılık saptanma-
mıştır.  

Çalışanların işlerine verdiklerine önemin
eğitim düzeylerine, görev sürelerine ve ça-
lıştıkları firmanın sermaye yapısına göre an-
lamlı düzeyde farklılık gösterdiği
görülmektedir. Buna göre; 
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Tablo 10

İşin Önemi Varyans Analizi Sonuçları

O SS z/F p

Cinsiyet 
Kadın 3,18 0,83 0,86 0,39
Erkek 3,13 0,84

Yaş

20-30 3,17 0,85 1,36 0,25
31-40 3,11 0,81
41-50 3,04 0,88
51 ve üstü 2,99 0,89

Eğitim
İlköğretim 3,06 0,85 4,92 0,01*
Lise Mezunu 3,22 0,81
Üniversite Mezunu 3,12 0,86

Görev Süresi

1 yıldan az 3,27 0,77 2,76 0,02*
1-5 yıl 3,13 0,86
6-10 yıl 3,05 0,86
11-15 yıl 3,25 0,80
16-20 yıl 3,12 0,79
20 yıldan fazla 2,87 0,83

Firma Sermayesi
Ulusal Firma 3,21 0,84 3,91 0,02*
Yabancı Sermayeli Firma 3,11 0,82
Ulusal ve Çok Uluslu Ortak Firma 3,02 0,87

Yıldız

Tek Yıldızlı 3,35 0,72 0,78 0,57
Üç Yıldızlı 2,97 1,08
Dört Yıldızlı 3,15 0,80
Beş Yıldızlı 3,14 0,80
Tatil Koyu 3,07 0,86
Saray 3,13 1,26

Durum
Yıl Boyu Açık 3,17 0,80 0,80 0,42
Turizm Sezonunda Açık 3,12 0,85



• Lise mezunlarının (Ort=3,22) ilkokul
mezunlarına (Ort=3,06) göre; 

• Diğer görev sürelerine sahip çalışanlar
(O<1=3,27; O1-5=3,13; O6-10=3,05; O11-
15=3,25; O>20=3,12) 20 yıldan fazla
görev süresine sahip çalışanlara
(O=2,87) göre; 

• Yerli sermayeli firma çalışanlarının
(Ort=3,21) ulusal ve çokuluslu işletme-
nin ortak sermaye sahibi oldukları ko-
naklama işletmeleri çalışanlarına
(Ort=3,02)  göre işe verdikleri önemin
daha yüksek olduğu ortaya çıkmakta-
dır. 

İşten ayrılma niyeti sonuçlarının çalışanla-
rın çeşitli özelliklerine göre farklılık
gösterip göstermediği incelendiğinde,
çalışanların işten ayrılma niyetlerinin
cinsiyetlerine, yaşlarına, eğitim düzey-
lerine, görev sürelerine ve çalıştıkları
firmanın yıldız sayısına göre anlamlı
düzeyde farklılık gösterdiği görülmek-
tedir. Buna göre; 

• Erkek çalışanların(Ort=2,59) kadın çalı-
şanlara (Ort=2,36) göre; 

• Üniversite mezunlarının (Ort=2,81) ilk-
öğretim mezunlarına (Ort=2,45) göre; 
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Tablo 11

İşten Ayrılma Niyeti Varyans Analizi Sonuçları

O SS z/F p

Cinsiyet 
Kadın 2,36 1,18 -2,63 0,01*
Erkek 2,59 1,24

Yaş

20-30 2,68 1,22 3,84 0,01*
31-40 2,45 1,16
41-50 2,46 1,38
51 ve üstü 2,19 1,36

Eğitim
İlköğretim 2,45 1,25 5,26 0,01*
Lise Mezunu 2,58 1,19
Üniversite Mezunu 2,81 1,24

Görev Süresi

1 yıldan az 2,46 1,12 4,62 0,00**
1-5 yıl 2,60 1,21
6-10 yıl 2,73 1,24
11-15 yıl 2,44 1,27
16-20 yıl 2,21 1,22
20 yıldan fazla 2,27 1,15

Firma Sermayesi
Ulusal Firma 2,54 1,21 2,41 0,09
Yabancı Sermayeli Firma 2,58 1,25
Ulusal ve Çok Uluslu Ortak Firma 2,77 1,20

Yıldız

Tek Yıldızlı 3,08 1,45 11,30 0,00**
Üç Yıldızlı 3,07 1,47
Dört Yıldızlı 2,27 1,10
Beş Yıldızlı 2,79 1,25
Tatil Koyu 2,53 1,22
Saray 1,92 1,33

Durum
Yıl Boyu Açık 2,53 1,21 0,05 0,96
Turizm Sezonunda Açık 2,53 1,23



• 6 ile 10 yıl arası görev süresine sahip ça-
lışanların (O=2,73) diğer görev sürele-
rine sahip çalışanlara (O<1=2,46;
O1-5=2,60; O11-15=2,44; O16-20=2,21;
O>20=2,27) göre; 

• Tek yıldızlı(O=3,08) ve üç yıldızlı otel
çalışanlarının(O=3,07) diğer otellerde
çalışanlara göre işten ayrılma niyetleri-
nin daha yüksek olduğu ortaya çık-
maktadır. 

Kadın çalışanların erkek çalışanlara göre
işten ayrılma niyetlerinin düşük olması ka-
dınların genellikle tek başlarına aile geçimini
sağlamamalarından ve işgücü piyasasında
mobilitelerinin daha düşük olduğunu dü-
şünmelerinden kaynaklanabilir. Üniversite
mezunları ise işgücü piyasasında hareketli-
liklerinin yüksek olması nedeniyle, daha
yüksek işten ayrılma eğilimine sahiptir. Şüp-
hesiz ki, daha az yıldıza sahip işletmelerdeki
çalışanlar daha iyi çalışma koşullarına ka-
vuşmak gayesiyle daha yüksek işten ayrılma
eğilimine sahip olabilirler.

Araştırmada değişkenlerin birbirleriyle
olan ilişkisini belirlemek amacıyla korelas-
yon analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçla-
rına göre, tüm değişkenlerin birbirleriyle
anlamlı düzeyde ilişkili olduğu görülmekte-
dir. Buna göre; yaşam doyumu iş doyumu,
işin önemi ve işten ayrılma niyeti ile düşük
düzeyde (r<0,40) ilişkili; iş doyumu ise işin
önemi ve işten ayrılma niyeti ile orta dü-
zeyde (0,40<r<0,70) ilişkilidir. İşten ayrılma
niyeti tüm değişkenlerle negatif yönde iliş-
kiliyken; diğer değişkenler kendi aralarında
pozitif yönde ilişkiye sahiptir. Negatif kore-
lasyon değerleri bir değişken artarken diğe-
rinin azaldığını göstermektedir. Örneğin, iş
doyumu ar�ıkça, işten ayrılma niyeti azal-
maktadır. 

Araştırmada çalışanların iş doyumunun
yaşam doyumu üzerindeki etkilerini sapta-
mak amacıyla regresyon analizi gerçekleşti-
rilmiştir. 

İş doyumunun yaşam doyumu üzerin-
deki değişkenliği ne derecede açıkladığını
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Tablo 12

Korelasyon Matrisi

Yaşam Doyumu İş Doyumu İşin Önemi İşten Ayrılma 
Niyeti

Yaşam Doyumu 1

İş Doyumu 0,37** 1

İşin Önemi 0,39** 0,48** 1

İşten Ayrılma Niyeti -0,21** -0,50** -0,20** 1

**p<0,01

Tablo 13

Regresyon Analizi

Model R² Adj. R² F Sig Bağımlı Değişken Standardized Beta p

1 0.139 .138 207.407 .000 Constant .000

İş doyumu .372 .000



saptamak için yapılan regresyon analizi so-
nucu elde edilen model istatistiksel olarak
anlamlıdır (p<0,05). Bu modele göre, çalı-
şanların iş doyumları yaşam doyumundaki
değişkenliğin tek başına %13,8’ini açıkla-
maktadır. 

Araştırmada, iş doyumu ve çalışanların
demografik özelliklerinin yaşam doyumu
üzerindeki etkisini belirlemek üzere regres-
yon analizi gerçekleştirilmiştir. Regresyon
analizinde, bağımsız değişkenler arasından
bağımlı değişkene en çok etki edenleri seçe-
rek regresyon modelini oluşturan Adım
Adım Regresyon Modeli (Stepwise Regres-
sion) tercih edilmiştir. Analiz sonuçlarına
göre anlamlı tek bir model elde edilmiştir.
Modele göre söz konusu değişkenlerin çalı-
şanın yaşam doyumunu %15,2 oranında
açıkladığı (F=72,94; p=0,00<0,01) ortaya çık-
maktadır. 

Yaşam doyumuna, değişkenler arasından
iş doyumu, firmanın yıldız sayısının 3 ol-

ması ve mezuniyetin lise olmasının etki et-
tiği görülmektedir. Değişkenler içerisinde
yaşam doyumu üzerinde en fazla etkili de-
ğişkenin iş doyumu olduğu görülmektedir.
Buna göre çalışanın iş doyumu puanındaki
bir standart sapmalık artış, çalışanın yaşam
doyumu puanında 0,37’lik bir standart
sapma artışına neden olmaktadır. Bununla
birlikte çalışanın eğitim düzeyinin lise ol-
ması, mezuniyeti üniversite olanlara göre,
çalışanın yaşam doyumunu olumlu yönde
etkilemektedir. İşletmenin üç yıldızlı olması,
yedi yıldızlı olanlara göre, çalışanın yaşam
doyumunu olumsuz yönde etkilemektedir.
Ancak her iki değişkenin yaşam doyumu
puanı üzerinde yara�ığı artış ya da azalışlar
son derece düşüktür.

Araştırmada çalışanların iş doyumlarının
işten ayrılma niyeti üzerindeki etkilerini sap-
tamak için bir regresyon analizi daha ger-
çekleştirilmiştir. İş doyumunun işten
ayrılma niyeti üzerindeki değişkenliği ne de-
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Tablo 14

Regresyon Analizi

B SE St.Beta t p

(Sabit) 1,21 0,11 10,64 0,00**

İş Doyumu 0,42 0,03 0,37 14,07 0,00**

Firmanın Yıldız Sayısı: Üç

(Ref: Saray) -0,28 0,12 -0,06 -2,39 0,02*

Eğitim Düzeyi: Lise  

(Ref: Üniversite) 0,12 0,05 0,06 2,30 0,02*

**p<0,01

Tablo 15

Regresyon Analizi

Model R² Adj. R² F Sig Bağımlı Değişken Standardized Beta p

1 0.25 .25 429.764 .000 Constant .000

İş doyumu -.500 .000



rece etkilediğini saptamak için kurulan
model istatiksel olarak anlamlı çıkmıştır
(p<0,05). Elde edilen modele göre iş doyumu
işten ayrılma niyeti üzerindeki değişkenliği
%25 oranında açıklamaktadır.

Sonuç

Araştırma TOLEYİS sendikasına üye ko-
naklama işletmelerindeki çalışanların iş ve
yaşam doyumu düzeylerini, işin önemini ve
işten ayrılma niyetlerini ve bunların birbirle-
riyle ilişkilerini ortaya koymaya çalışmakta-
dır. 

İlişki analizleri sonucunda iş doyumu ile
yaşam doyumu arasında orta düzeyde pozi-
tif yönlü bir ilişki saptanırken, iş ve yaşam do-
yumunun işten ayrılma niyeti ile negatif
yönde ilişkili olduğu belirlenmiştir. İşten ay-
rılma niyetinin çalışanlar arasında düşük ol-
duğu görülmüştür. İş doyumunun, yaşam
doyumu üzerindeki değişkenliği %13,8 ora-
nında açıkladığı saptanmıştır Aynı zamanda
işten ayrılmayı en güçlü şekilde yordayan de-
ğişkenin iş doyumu olduğu da ortaya çıkmış-
tır. İşten ayrılma niyetinin düşük olması
konaklama işletmeleri için hayati öneme sahip
olan hizmet kalitesinin devamlılığının sağlan-
masında kilit rol oynamaktadır. Dolayısıyla
konaklama işletmesi yönetimlerinin dikkate
alması gereken unsur çalışanlarda iş tatminin
sağlanması aracılığıyla çalışanların işten ay-
rılma niyetlerini düşürmektir. 

Sendikalı işyerlerinde toplu iş sözleşmele-
riyle oluşturulan günlük çalışma süreleri, yö-
netime katılma, ücret artışları, sosyal
yardımlar ve hizmetler, yemek ve işçilerin
yaşam alanlarında sağlanan iyileşmelerin iş
doyumunu olumlu etkilediği ve bu olumlu et-
kilerin yaşam doyumuna da tesiri olduğu bir
gerçektir. Araştırma sonuçlarına göre sendi-
kalı işyerinde çalışanların iş ve yaşam do-
yumlarının beklenenden yüksek olduğu
anlaşılmaktadır. Büyük ve lüks işletmelerde
çalışanların az yıldızlı işletmelerde çalışan-
lara,  Kıdemli işçinin ise kıdemsizlere göre iş
ve yaşam doyumunun yüksek olması bu tes-
piti desteklemektedir. Çünkü gelecek kaygısı-
nın azalması, istihdam şartlarının iyileşmesi,
sendikal güvence gibi etkilerle sendikalı iş-

yerlerinde iş ve yaşam doyumu sendikasız,
kayıt dışı işyerleri esas alındığında yüksek ol-
duğu anlaşılmaktadır. Bu tespit yeterli olmasa
da sendikaların iş ve yaşam doyumunda et-
kili örgütler olduğu gerçeğini ortaya çıkar-
maktadır. Ancak bu etkinin sınırlı olduğu
gerçeğini de göz ardı etmemek gerekir.  

Sendikalı çalışanların iş tatminin yüksek
olmasının nedenlerinden biri de iş güvencesi
olabilir düşüncesindeyiz. İş güvencesinin yay-
gın olmadığı ülkelerde iş güvencesinin işten
ayrılma niyetinin önemli bir belirleyicisi ol-
duğu düşünülür. Sendikalar bu nedenle işve-
renler karşısında konumlarını güçlendirmek
için hizmet kalitesinin önemli bir belirleyicisi
olan çalışan tatminini ve işten ayrılma niyet-
lerini sürekli olarak ölçmelidir. Bu şekilde sen-
dikaların işletme karşısındaki konumlarını
güçlendirirken işletmeye yarar sağlayacak un-
surları göz önüne aldıklarını ispatlayabilirler.
Araştırma sonuçlarında saptanan önemli bir
bulgu da tüm yıl faaliyet gösteren işletmeler-
deki çalışanların iş tatmininin daha yüksek ve
işten ayrılma niyetinin daha düşük olmasıdır.
Bu da işin sürekliliğinin çalışanlar açısından
önemini ortaya koyan bir bulgudur. Halen ça-
lışanların işten ayrılma niyetini ve iş tatminin
alt boyutlarını belirlemeye yönelik öğrenile-
cek çok şey vardır. Bu çalışma sadece bu alana
küçük bir katkıda bulunmuştur. 

Sendikaların teminat altına aldığı hakların
ve sunduğu hizmetlerin artması doyum ora-
nını olumlu yönde etkilemekte ve sendikal
faaliyetleri anlamlandırmaktadır. Bu nedenle
sendikal örgütlenmenin güçlenmesi ve işçi-iş-
veren ilişkilerinde daha belirleyici olması sen-
dikalı işyerlerinde çalışanların iş ve yaşam
doyumunu olumlu yönde etkileyecek, aksi
gelişmeler ise olumsuz etkiler otaya çıkara-
caktır.  

Her çalışmanın bazı kısıtları olduğu gibi
bu çalışma da bir istisna değildir. Bu nedenle,
sendikalı otel çalışanlarının iş tatmini oluştu-
ran alt faktörlerin neler olduğunu belirlen-
mesi ileriki çalışmaların konusu olabilir.
Böylece işletme yönetimleri gereken önlemleri
alabilir. Çünkü iş tatminini ar�ırmak işten ay-
rılma niyetini düşürmeyi sağlamaktadır.
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