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Özet

 

u çalışmada Van Emniyet Müdürlüğünde çalışan polislerin 
tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyum düzeylerinin belir-

lenmesi, bunlar aralarındaki ilişkiler ortaya konulması amaçlan-
mıştır. Aynı zamanda bu kavramlara etki eden bazı demografik 
değişkenler de saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 1121’i bay, 
93’ü bayan olmak üzere toplam 1214 polis memur ve amir katı-
lımcıya Maslach Tükenmişlik Ölçeği, Yaşam Doyum Ölçeği ve 
Minnesota Đş Doyum ölçekleri uygulanmıştır. Katılımcıların yaş, 
eğitim durumu, medeni durum, eşinin çalışma durumu, meslekte 
çalışma süresi, üslerce yazılı olarak takdir edilme, çalışılan birim, 
mesleği seçme nedenleri, çalışma şartlarını yeterli bulma, değiş-
tirme imkânı olsa mesleğini değiştirme gibi değişkenlerle uygula-
nan ölçekler ve tükenmişliğin üç boyutu (duygusal tükenmişlik, 
duyarsızlaşma ve kişisel başarı duygusu), iş doyumu ve yaşam do-
yumu arasındaki ilişki düzeylerini incelemek için tek yönlü 
varyans analizi uygulanmıştır. Elde edilen bulgular; uygulanan öl-
çeklerin farklı demografik değişkenlere göre farklılaştığını ve ya-
şam doyumu, tükenmişlik alt boyutları ile iş doyumu arasında iliş-
kinin bulunduğunu göstermiştir. Buna göre, yaşam doyumu yüksek 
olan katılımcıların yaşam doyumu düşük olanlara göre daha az 
duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma, kişisel başarı duygusunda 
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azalması yaşadıkları saptanmıştır. Ayrıca çalışmada yaşam doyu-
mu ile iş doyumu arasında da anlamlı bir ilişki ortaya konmuştur. 
Yaşam doyumu yüksek katılımcıların işlerinde de daha doyumlu 
oldukları gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler:  Tükenmişlik, Duygusal Tükenmişlik, Duyar-
sızlaşma, Kişisel Başarı Duygusu, Đş Doyumu, Yaşam Doyumu. 

 

Abstract 

his study examines the relationship between the police 
officer’s burn out, job satisfaction and life satisfaction levels 

who works in Van Police Department. In addition, the relationship 
between these concepts and the demographic variables are 
examined. A survey was conducted to 1121 male, 93 female, total 
1214 police officers and supervisors. In this survey, Maslach Burn 
out Scale, Life Satisfaction Scale, and Minnesota Job Satisfaction 
Scale were applied. One way variance analyses was used to 
explain and scale relations between job satisfaction and daily life. 
Applicants also were grouped in terms of their ages, educational 
status, marital status career of wife of husbands, work span, 
appreciation of superiors, work unit, reason of choosing the job, 
satisfaction of career or work. Also, in the study these rates were 
variables of special scales. Moreover, three dimensions of burn out 
(emotional burn out, feeling of personal success and 
desensitization) were defined and explained clearly. Results 
showed a relationship between the variables. People having much 
more feeling of life satisfaction had satisfaction of career; their 
anxiety, burn out and sense of personal success declined. 
Orientation and satisfaction of such people in terms of work were 
in high level. 

Key Words: Burn Out, Emotional Burn Out, Desensitization, 
Feeling of Personal Success, Life Satisfaction, Job Satisfaction.  

 

Giri ş 

Günlük yaşamda insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmak zorunda-
dırlar, ancak çalışan insanın günlük yaşamının önemli bir kısmını geçir-
diği iş ortamında sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle hizmet sektörün-
de insanlara doğrudan hizmet veren ve yüz yüze ilişki içinde sıklıkla bu-
lunan çalışanların, işleri ile ilgili yaşadıkları olaylar onların genel yaşam 
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doyumu ve iş doyumunu etkilediği bilinmektedir (Keser, 2005). Đşten 
sağlanan doyum, bireyin diğer yaşam alanlarına olumlu bir şekilde yan-
sırken, çalışma yaşamındaki mutsuzluk, hayal kırıklığı ve isteksizlik de 
yaşamdan alınacak doyuma yansımaktadır (Sevimli ve Đşcan, 2005). 
Normal koşullarda yaptığı işe ilişkin tutumu olumlu olan bir çalışan, daha 
mutlu ve kendinden daha memnundur. Diğer taraftan işine karşı olumsuz 
bir tutuma sahip çalışan duygusal ruhsal ve fiziksel anlamda pek çok 
sorunla karşı karşıya kalabilmektedir (Maslach ve Leiter, 1997). Đş orta-
mında karşılaşılan her farklı durum birey için sorun haline gelebildiği 
gibi, bireyin gelişimine katkı da sağlayabilir. Đnsanlarla çalışmayı gerekti-
ren mesleklerde; duygusal süreçlerin yoğunluğu, sürekli insanlarla ilişki 
ve etkileşimin gerekliliği, kişilik özelliklerinin çalışmaları etkilediği bi-
linmektedir (Ergin, 1992). 

Đnsanlarla sürekli etkileşim içinde hizmet veren polislerin iş yaşamla-
rındaki yoğunluk ve çalışma şartları nedeniyle tükenmişlik yaşayabile-
cekleri, bununla bağlantılı olarak; iş ve yaşam doyumlarında azalmalar 
olabileceği düşünülmektedir. Çalışmada ele alınan kavramlarla ilgili çalı-
şanların mevcut durumlarının ortaya konması yolu ile çalışanların yaşa-
yabilecekleri olumsuzluklarla ilgili düzenlemeler yapılabilir. Bu amaçla, 
Van ilinde polislik mesleğinde çalışanların mevcut tükenmişlik, iş ve 
yaşam doyum düzeyleri belirlenerek, bunlar aralarındaki ili şkiler ortaya 
konulmuş ve aynı zamanda bu kavramlara etki eden bazı demografik 
değişkenler de saptanmaya çalışılmıştır. 

 

1. Tükenmişlik Kavramı ve Boyutları 

Meslekle ilgili olarak yaşanan olumsuzluklar, yoğun ve sürekli hale gel-
diğinde bir dizi davranışsal, fiziksel veya psikolojik istenmeyen sonuç 
ortaya çıkabilmektedir. Davranışsal sonuçlar; işten kaçınma, yorgunluk, 
alkol ve uyuşturucu kullanımı ve saldırganlık gibi olumsuz davranışları, 
fiziksel sonuçlar; kardiyo-vasküler hastalıklar, ülser, solunum rahatsızlık-
ları gibi sağlık sorunlarını, psikolojik sonuçlar ise iş doyumsuzluğu, dep-
resyon, kaygı ve engellenme, tükenmişlik duygularını içermektedir (Ross 
ve Altmaier, 1994).  Bu bağlamda tükenmişlik kavramının anlaşılması 
öncelikle çalışanların yaşam ve iş doyumlarının artmasında ve daha ve-
rimli çalışmalarında etkili olacağı düşünülmektedir. Đş yerinde yaşanan 
tükenmişlik kavramı bireyin genel yaşamdan doyumunu da etkilediği 
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bilinmektedir. Hizmet sektöründe çalışan kişiden yaptığı işe tümüyle 
kendini vermesi, hizmet verdiği kişiye zaman ayırması ve yoğun ilgi gös-
termesi beklenir. Böyle bir hizmet mesleki açıdan doyurucu olmakla bir-
likte, hizmet alan kişilerin beklentilerini tamamıyla karşılamak pek müm-
kün olmamaktadır. Aynı zamanda çalışmalarının karşılığında hizmet alan 
kişilerin beklentilerini karşılayamamak hizmet veren profesyonellerde 
hayal kırıklığı ve engellenme yaratmaktadır (Özgüven ve Haran, 2000).  

Tükenmişlik kavramı ilk kez 19701i yıllarda Freudenberger (1974) ta-
rafından bir klinikte gönüllü olarak çalışanlar arasında gözlemlediği duy-
gusal tükenmişlik, bağlılık ve güdülenme düzeyinde azalma gibi belirtile-
ri açıklamak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Tükenmişlik başta be-
lirsiz bir kavram olarak ortaya çıkmış, ne olduğu ve onunla ilgili ne yapı-
labileceği konusunda çok çeşitli fikirler olmasına rağmen, standart bir 
tanımı yapılmamıştır (Maslach ve Goldberg, 1998). Cox vd.’ne  (1993) 
göre, tükenmişliğin bilimsel bir kavram olarak önem kazanmaya başla-
ması Maslach ve arkadaşlarının çalışmalarına dayanmaktadır ancak 
Maslach ve Jackson’un (1981) tükenmişliğin psikolojik bir olgu olduğu 
görüşü genel bir kabul görmektedir. Kavram olarak tükenmişlik, insanla-
ra hizmet veren kişilerde duygusal tükenmişlik ve duyarsız olma şeklinde 
gözlenen ayrıca başarı duygusunun düşmesine de neden olan bir fenomen 
olarak ortaya konmuştur (Watson vd., 2008). 

Đlgili literatürde tartışılan bir diğer konu, tükenmişliğin ne tür meslekle-
rin doğurduğu bir sonuç olduğu konusudur. Tükenmişlik konusunda çalı-
şan ilk araştırmacılar tükenmişliğin sadece insanlarla yüz yüze ilişki için-
de hizmet vermeyi gerektiren mesleklerde gözlenen bir belirti olduğunu 
öne sürmüşlerdir (Freudenberger, 1974; Maslach, 1982; Maslach ve 
Jackson, 1981). Ancak, daha sonraları tükenmişlik insanlara yüz yüze bir 
ili şki içinde hizmet vermeyi gerektirmeyen iş kollarında, hatta politik 
gruplar ve aile gibi iş ile ilgili olmayan ortamlarda da incelenmeye baş-
lanmıştır (Maslach ve Schaufeli, 1993). Tükenmişliğin, insanlar birlikte 
çalıştıkları kişiler için bütün duygularını kaybettiklerinde ve farklı veya 
hatta insancıl olmayan şekillerde davrandıklarında gerçekleştiği, meslek 
sahibi olan kişinin, çok fazla kişi için sorumluluk almaya zorlandığında 
yaşandığı ortaya konmuştur (Maslach, 1982). Tükenmişliğin anahtar 
özellikleri bitkinlik, engellenme hissi, kızgınlık, duyarsızlaşma, etkisizlik 
ve başarısızlık hisleridir. Tükenmişlik özellikle olumlu beklenti, heves ve 
kendini insanlara yardıma adama hisleriyle mesleğe başlayanlar için tra-
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jik bir son olarak ortaya çıkar (Maslach ve Goldberg, 1998). Demirtaş ve 
Güneş (2002) tükenmişlik kavramını, “öznel olarak yaşanan, duygusal 
taleplerin yoğun olduğu ortamlarda uzun süre çalışmaktan kaynaklanan, 
fiziksel yıpranma, çaresizlik, ümitsizlik duygusu, hayal kırıklığı, olumsuz 
bir benlik kavramının gelişmesi, işe, işyerine, çalışanlara ve yaşama karşı 
olumsuz tutumların gelişmesi” olarak ifade ederler. Maslach vd.’ne 
(2001) göre ise tükenmişlik insanlarla yüz yüze ilişki gerektiren meslek-
teki kronik, duygusal ve kişilerarası stres etkenlerine verilen uzun süreli 
tepkidir ve duygusal tükenmişlik, duyarsızlaşma ve kişisel başarı duygu-
sunun azalması olmak üzere üç boyutta tanımlanır. Bunlardan; duygusal 
tükenme, tükenmişlik kavramının merkezindedir, tükenmişliğin stres 
boyutunu ifade eder ve çalışanın stresle başa çıkma konusundaki başarı-
sıyla ilişkili olarak ortaya çıkar. Đnsanlar tükenme hissettiklerinde, hem 
duygusal hem fiziksel olarak bitkin hissederler. Değerlerini kaybettikleri-
ni, kullanıldıklarını,  düzelip iyileşemeyeceklerini hissederler. Duygusal 
tükenme işin gerekleri ya da büyük değişikliklerin stresine karşı ilk tep-
kidir (Maslach ve Leiter, 1997). Gerginlik ve kaygı duygusunu aşamayan 
kişi için ertesi gün işe gitmek çok zor gelmektedir. Dolayısıyla işe git-
meme, işyerine saatinde gelmeme, psikosomatik şikâyetler nedeniyle işe 
devamsızlık, işten ayrılma gibi hem çalışan hem de kurum açısından ve-
rimsiz bir durum ortaya çıkmaktadır (Çalışkur, 2008). 

 Tükenmişlik kavramının ikinci boyutu olan duyarsızlaşma; çalışanların 
hizmet verdikleri kişilere insan değil de nesne gibi davranmalarıyla ken-
disin gösterir. Çalışanlar etkileşimde bulundukları kişilere ve örgüte karşı 
mesafeli, umursamaz ve hatta alaycı bir tavır takınabilirler (Maslach ve 
Jackson, 1986). Aşağılayıcı bir dil kullanma, insanları karakterize etme, 
katı kurallara göre iş yapma ve başkalarından sürekli kötülük geleceğini 
sanma duyarsızlaşmanın diğer belirtileri arasındadır (Maslach vd., 2001). 
Kişiyi tükenme ve hayal kırıklığından koruma girişimi olarak duyarsız-
laşma boyutunda, insanlar özellikle belirsiz bir gelecekte, farklı olmama 
ya da sorunların çözümlenemeyeceği düşüncesinin daha güvenli bir du-
rum olduğunu ifade ederler (Maslach ve Leiter, 1997). Kişisel başarı 
duygusu boyutu ise tükenmişlik kavramının üçüncü boyutunu oluştur-
maktadır. Bu boyutta; çalışanların kendileriyle ilgili değerlendirmelerinin 
olumsuz bir nitelik kazanması ve aynı zamanda iş, iş gereği karşılaşılan 
kişilerle ilişkilere bağlı başarı ve yeterlilik duygularında azalma gözlem-
lenmektedir (Maslach ve Jackson, 1986).  Đnsanlar kendilerini etkisiz 
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hissettiklerinde, giderek artan bir yetersizlik hissederler. Her yeni proje 
bunaltıcı görünür; ilerlemek için yaptıkları her girişime karşı dünya onla-
ra karşı koyuyormuş gibi görünür ve başardıkları her şey onlar için önem-
siz gibi görünebilir. Değişiklik yapma yeteneklerinde güvenlerini kaybe-
derler, ayrıca kendilerine olan güvenlerini kaybettiklerinde, diğerleri de 
onlara olan güvenlerini kaybederler (Maslach ve Leiter, 1997).  Bu üç 
tükenmişlik belirtisini günlük hayatta destekleyen nedensel delil eksiklik-
leri olmasına rağmen duygusal tükenmenin duyarsızlaşmaya yol açtığı, 
sonuçta da kişisel başarı duygusunu etkilediği ifade edilmektedir (Leiter 
ve Maslach, 1988).  

Tükenmişlik kavramı ile yorgunluk, yıpranma, iş doyumsuzluğu gibi 
kavramları ile karıştırılmamalıdır. Bireylerde tükenmişlik, işleri gereği 
karşılaştıkları insanlara duyarsızlaşma, duygusal yönden tükenmiş his-
setme, kişisel başarı ve yeterlik duygularında azalma şeklinde ortaya 
çıkmaktadır (Ergin, 1992). Yoğun bir tükenmişlik durumu, bireylerde 
belli psikosomatik rahatsızlıklara neden olmakta, işten ayrılma, iş do-
yumsuzluğu, evlilik ve aile yaşantısında problemler, uykusuzluk, alkol ve 
ilaç kullanımında artış gibi sorunlara, işi bırakma eğilimi, devamsızlık, 
daha az çaba ve daha düşük kalitede bir kişisel hayata yol açabilmektedir 
(Ergin, 1992; Akbaba, 2004; Schwab vd., 1986). Aynı zamanda bulgular, 
tükenmişliğin çalışanlar tarafından sağlanan hizmetin ya da bakımın kali-
tesinde azalmaya neden olduğunu göstermiştir (Maraşlı, 2003). 

Benzer şekilde, Çin’de hemşirelerle yapılan bir çalışmada, iş arkadaşla-
rı ve üstlerle ilişkiler gibi bazı çevresel faktörler de yapılan düzenlemeler-
le çalışanların yaşadığı tükenmişliğin arttırabileceği veya azaltabileceği 
de ortaya konmuştur (Lin vd., 2008).  

 

2. Đş Doyumu Kavramı 

Đş doyumu kavramı işin özellikleri ile bireyin kendinde bulduğu özellikle-
rin uyum içinde olması olarak tanımlanabilir (Bilge vd., 2007). Đş doyu-
mu, kişinin işini veya iş deneyimlerini değerlendirmesi sonucundaki 
memnuniyeti veya olumlu duygusal durumu olarak ortaya çıkar. Ayrıca iş 
doyumu bireyin işine duyduğu saygıyla oluşan olumlu tutumlarını kapsar. 
Bir diğer deyişle iş doyumu kişinin işini veya iş deneyimlerini değerlen-
dirmesi sonucunda ortaya koyduğu memnuniyeti veya olumlu duygusal 
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durumunu ifade etmektedir (Sparks vd., 2005; Diener, 2000; Wari 1999; 
Brief, 1998).  Dinamik bir kavram olan iş doyumunun, örgütte bir kez 
sağlanması sürekli aynı seviyede kalacağı anlamını taşımamaktadır. Đşye-
rindeki fiziksel (ışıklandırma, kalabalık, gürültü vb), bireysel (sorumlu-
luk, iş yükü, rol belirsizliği vb.), kişilerarası ilişkiler (üst ve akran ilişkile-
ri) ve kurumsal faktörlerin (yapılanma düzeyi, belirsizlik) çalışanların iş 
doyumlarının artması veya azalması ile yakından ilişkili olduğu düşü-
nülmektedir (Batıgün ve Şahin, 2006).    

Luthans  (1992), iş doyumu kavramının üç önemli yönü olduğunu ifade 
eder:  

� Đş doyumu, duygusal yönü ağır basan bir kavramdır. Çünkü gö-
rülemez ve sadece hissedilebilir.  

� Đş doyumu, genellikle çıktıların beklentileri ne derece karşıla-
dığı ile ifadelendirilebilir.  

� Đş doyumu, birbiriyle ilgili birçok tutumu da beraberinde geti-
rir. Bunlar genellikle iş, ücret, terfi olanakları yönetim tarzı, ça-
lışma arkadaşları vb. tutumlardır. 

Çalışanların yüksek iş doyumuna sahip olması, iş çevrelerinde kendile-
rini daha sorumlu ve yaratıcı hissetmelerini sağlamaktadır. Đş doyumunun 
yüksek olması çalışanların işten ayrılmasını ve iş devamsızlığını azaltır, 
ayrıca bu durum örgütsel maliyeti düşürür. Đş doyumunun yüksek olması 
aynı zamanda çalışanların sağlıklı ve uzun süre işte kalmasına katkı sağ-
lamaktadır (Lindfors vd., 2007). Đş doyumu kavramı ile yapılan çalışma-
larda farklı sonuçlara ulaşıldığı gözlenmiştir. Malatya ilinde yapılan bir 
çalışmada, mesleğinde altı yılın üzerinde çalışma süresi olanlarda iş do-
yumunun daha yüksek olduğu saptanmış ve bu durum mesleki bilgi ve 
becerinin artması ile açıklanmıştır; farklı çalışmalarda da benzer sonuçlar 
bir diğer ifade ile  çalışma süresi artıkça iş doyumunun da arttığı saptan-
mıştır (Karlıdağ vd., 2000; Bodur ve Güler 1997; Aksu vd., 2002). Ancak 
Kılıç vd., (2004) tarafından yapılan bir çalışmada ise çalışma süresi ile iş 
doyumu arasında ilişki bulunamamıştır. Yaş değişkeni ve iş doyumu kav-
ramı arasındaki ilişkiye bakıldığında genellikle gençlerin işlerinden yaşlı-
lara göre daha düşük doyum aldıkları, iş doyumunun yaşın artması ile 
birlikte arttığı söylenebilir (Schultz ve Schultz, 1998; Aksu vd., 2002). 
Cinsiyet değişkenine göre iş doyumunun farklılaşıp farklılaşmadığı araş-
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tırıldığında, tutarsız ve çelişkili sonuçlar gözlenmiştir. Yapılan bazı ça-
lışmalarda cinsiyetle iş doyumu arasında bir ilişki gözlenmemiştir (De 
Vaus ve McAlliter ,1991; Siu ,2002; Bender vd., 2005; Şahin, 2003; Gü-
ven vd., 2002). Ancak bazı çalışmalarda ise kadınların iş doyumlarının 
erkeklerden daha düşük olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca kadın çalışan-
larda iş doyumunu etkileyen asıl faktörün çalışma saatleri olduğu belir-
tilmi ştir. (Piyal vd., 2000; Çarıkçı, 2004; Kılıç vd., 2004). Ataklı vd. 
(2004), çalışmalarında iş doyumunu etkileyen bir diğer değişkenin ise 
eğitim olduğunu ifade etmiştir. Tütüncü (2000), Çelikkanat (2002), Erdil 
vd., (2004) yaptıkları çalışmalarda, çalışanların iş yerlerindeki ilişkilerin, 
iletişimlerinin ve takdir edilme duygusunun iş doyumunu arttırdığını 
ortaya koymuşlardır. 

 

3. Yaşam Doyumu Kavramı 

Yaşam doyumu kavramı ise ihtiyaç ve yaşamsal beklentilerin hangileri-
nin hangi derecede karşılandığını yansıtan bilişsel sürecin ürünüdür. Ya-
şam doyumuna, kişisel deneyimler dışındaki normların, yaşamla ilgili 
yargıların ve başarıların karşılaştırılması sonucunda ulaşılır (Lindfors vd., 
2007). Yaşam doyumu kavramı öznel iyi olmanın bilişsel bileşenini oluş-
turmaktadır (Yetim, 1991). Yaşam doyumu, bireyin iş yaşamı dışındaki 
tepkisidir, bir diğer deyişle bireyin hayata karşı genel tutumudur. Bir 
başka tanımda yaşam doyumu, genel olarak kişinin kendi yaşamından 
duyduğu memnuniyeti ifade etmektedir (Telman ve Ünsal, 2004). Genel 
olarak yaşam doyumu, kişinin, iş, boş zaman ve diğer iş dışı zaman ola-
rak tanımlanan yaşama gösterdiği tepki olarak tanımlanabilir (Sung-
Mook ve Giannakopoulos, 1994). Diğer bir yaklaşıma göre, yaşam do-
yumu, bireyin yaşamında yer alan olgulara dayanarak, öznel iyi olma ve 
yaşam kalitesi hakkında ulaştığı yargıları temsil eder (Dikmen, 1995).  

Bireylerin yaşam doyumunu etkileyen unsurlar şu şekilde sıralanmak-
tadır; günlük yaşamdan mutluluk duymak; yaşamı anlamlı bulmak; amaç-
lara ulaşma konusunda uyum; olumlu bireysel kimlik; bedensel olarak 
bireyin kendisini iyi hissetmesi; ekonomik güvenlik; sosyal ilişkilerdir 
(Keser, 2005).  

Đş ve yaşam doyumu kavramları birbirinden bağımsız olarak düşünül-
memesi gereken kavramlardır.  Đş doyumu ile yaşam doyumu arasında 
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yakın ilişki göze çarpmaktadır. Çünkü yaşam doyumunda etkili olan fak-
törlerin başında bireyin genel yaşamında oldukça önemli yer tutan iş ya-
şamı gelmektedir. Bu bağlamda iş yaşamından elde edilen doyum ile 
yaşam doyumu arasında bir etkileşim olduğu yerleşmiş bir kanıdır. So-
nuçta, kişinin mutluluğu tüm yaşam alanlarını içeren bir olaydır. Buna 
göre, çalışanlar genel olarak doyuma ulaşmış, ya da yaşamın bütünü için-
de doyuma ulaşmamış olacaktır. Böylelikle, işten sağlanan doyumu, ya-
şam alanlarının tümünü içeren, yaşam doyumundan ayırmak mümkün 
değildir. Bursa’da otomotiv sanayinde çalışanlarla yapılan bir çalışmada, 
iş doyumu ile yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki olduğu saptan-
mıştır (Keser, 2005).  

 

4. Polislik, Tükenmişlik ve Đş Doyumu Kavramları ile Đlgili Yapılan 
Çalışmaların Değerlendirilmesi 

Đnsanlarla yüz yüze ilişki gerektiren mesleklerin başında gelen polislik 
mesleğinde çalışanların sorumlulukları oldukça fazladır. Bu açıdan bakıl-
dığında, polislik mesleği sürekli insanlarla ilişki kurmayı ve onlara hiz-
met vermeyi amaçladığı gibi aynı zamanda günümüz hızla değişen top-
lumunda suç ve suçlularla mücadele etmeyi, suç çeşitlerinin değiştiği 
ortamda asayişi ve huzuru sağlamayı amaçlamaktadır. Polis bu hizmeti 
verirken insanlarla yüz yüze yakın ilişki içinde, çoğu zaman fazla mesai 
yaparak, uygun olmayan koşullarda görev yapmak zorunda kalmaktadır-
lar. Polislik mesleği, düzensiz çalışma saatleri, nöbet ve vardiya sistemle-
ri, görevin riskleri ve sorumlulukları, hiyerarşik yapıdan kaynaklanan ast-
üst çatışmaları, her tür suç olgusu ve suçlularla iç içe olma gibi koşulla-
rın, birlikte ya da ayrı ayrı yarattığı olumsuzluklarla sürekli yüz yüze 
gelmek durumunda olan bir meslek grubudur. Polis memurlarının büyük 
çoğunluğu, meslek yaşamları boyunca gün boyu süren çalışma, insanın 
doğal dengesine ters düşen uyku ve beslenme düzeni, yeterli zaman ayrı-
lamayan aile ve sosyal yaşam tehdidi ile karşı karşıyadır. Çok fazla so-
rumluluk yüklenen meslek çalışanlarının, kendilerini daha yoğun olarak 
sıkıntılı hissettikleri bilinmektedir (Cerrah ve Semiz, 2000). Bu anlamda 
toplumla iç içe çalışan bu meslek grubunun yaşadığı tükenmişlik düzeyi-
nin öğrenilmesi onların yaşam ve iş doyumu üzerinde olumlu etkilerinin 
olacağı, yapılacak bazı çevresel düzenlemelerle çalışanların daha etkili ve 
verimli çalışabilecekleri düşünülmektedir. Polis memurları belli bir coğ-
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rafik alanda yaşam kalitesi, kamu güvenliği konuları ile ilgili daha fazla 
sorumluluk ve geri bildirim alarak çalışırlar. Đş doyumu geleneksel pro-
fesyonel polislik alanından, toplum destekli polislik alanına dönüşerek 
çok fazla mesleki değişiklikle birlikte artmaktadır: Güçlenmiş tanıma, 
katılımcılık, özerklik, sorumluluk ve kendini geliştirme. Böylelikle top-
luma verilen hizmetin kalitesi artmaktadır, ayrıca polis memurları arasın-
da iş doyumunun artmasının bir diğer nedeni toplumun olumlu değerlen-
dirmelerinin artmasıdır (Şeker, 2009). 

Pines ve Kainen (2004) tarafından Đsrailli polislerin tükenmişlik ve 
stres düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiş, araştırma verileri sonucunda 
tükenmişlik ile stres arasında düşük bir ilişki bulunmuştur. Murat’ın 
(2003), emniyet çalışanlarının tükenmişlik düzeylerini incelediği çalışma-
sında, genel olarak duygusal ve kişisel başarı şeklindeki tükenmişlik alt 
boyutlarında orta düzeyde, duyarsızlaşma şeklindeki tükenmişlik alt bo-
yutunda ise düşük düzeyde bir tükenmişlik yaşadıkları gözlenmiştir. 
Ünvanlarına ve mesleği yapıyor olma nedenlerine göre emniyet görevlile-
rinin yaşadıkları duygusal tükenmişlik ve kişisel başarı duygusunun 
azalması alt boyutları arasında anlamlı fark olduğu saptanmıştır. Üstle-
rinden takdir görme durumuna göre emniyet görevlilerinin tükenmişlik 
düzeylerinin farklılaştığı ortaya konmuştur. Serçe (2002) tarafından, Đz-
mir ilinde yapılan çalışmada; fiziksel özelliklere, ücrete, özendirmeye, 
karara katılmaya, iletişime göre karakolda çalışan polislerin, şubelerde 
çalışan polislere göre daha fazla iş doyumsuzluğu yaşadıkları gözlenmiş-
tir.  Burke (1989) ise polislerin iş doyumu ile meslekte çalışma süresinin 
ili şkisini incelediği çalışmasında, 6-15 yıl hizmet veren polislerin iş or-
tamını daha olumsuz bulduğunu ve bu gruptaki çalışanların iş doyumları-
nın daha az olduğunu ifade etmiştir.  

 

5. Yöntem 

5.1. Örneklem 
Araştırma Van il Emniyet Müdürlüğü merkez teşkilatında görev yapan 
tüm polis memur ve amir katılımcılar ile yürütülmüştür. Araştırmaya 
katılan 1214 katılımcının 1121’i erkek, 93’ü bayandır.  
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5.2. Veri Toplama Araçları 
5.2.1. Maslach Tükenmişlik Ölçeği 
 
Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen Maslach Tükenmişlik 
Ölçeğinin (Maslach Burnout Inventory), dokuz tanesi duygusal tükenme, 
beş tanesi duyarsızlaşma, sekiz tanesi kişisel başarı boyutunu ölçen toplam 
22 maddeden oluşmaktadır. Değişik araştırmacılar tarafından Türkçe’ye 
uyarlanan (Çam, 1993; Ergin, 1993) Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin bu 
araştırmada kullanılan formunun uyarlaması, Ergin (1993) tarafından ya-
pılmıştır. Ölçeğin Türkçe formunda orijinalinden farklı olarak maddeler 
7’li yerine 5’li Likert tarzında (0= Hiçbir zaman; 4= Her zaman) değer-
lendirilmektedir. Ölçeğin, duygusal tükenme,duyarsızlaşma ve kişisel 
başarı alt boyutlarından alınabilecek en düşük puan (minumun puan), 
0’dır. Belirtilen alt ölçeklerden alınabilecek en yüksek puanlar (maksi-
mum puan) ise sırasıyla; 36,20 ve 32’dir. Ölçeğin Türkçe formunun faktör 
yapısının Đngilizce orijinaline uygun olduğu saptanmış ve iç tutarlık kat-
sayıları duygusal tükenme boyutu için .83, duyarsızlaşma boyutu için .65, 
kişisel başarı boyutu için .72 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan test-
tekrar test güvenirlik katsayıları ise sırasıyla .83, .72, .67’dir. Ölçekten 
her biri bir boyut için olmak üzere üç ayrı toplam puan elde edilmekte, 
duygusal tükenme ve duyarsızlaşma boyutlarında yüksek, kişisel başarı 
boyutunda düşük puan daha fazla tükenmişlik yaşandığına işaret etmekte-
dir. 

 

5.2.2. Minnesota Đş Doyum Ölçeği 
 
Weiss vd., tarafından iş doyumunu ölçmek amacıyla geliştirilen ve ilk 
kez Oran, tarafından Türkçeye çevrilen 20 maddeden oluşan ölçektir 
(Oran, 1989). Kişinin işinden duyduğu hoşnutluk derecesini tanımlayan 
her bir madde 5’li Likert tarzında (1=Hiç hoşnut değilim;5=Çok 
hoşnutum) değerlendirilmektedir. Ölçekten alınabilecek en yüksek puan 
(maksimum puan) 100, en düşük puan (minimum puan) 20 olup, puanla-
rın 20’ye yaklaşması doyum düzeyinin düştüğünü, 100’ e yaklaşması ise 
yükseldiğini göstermektedir. Yurt içinde yapılan araştırmada güvenirlik  
katsayısının .90 (Yıldırım, 1996), yurt dışında yapılan araştırmada ise, 
güvenirlik katsayısının .82 ile .92 arasında değiştiği bulunmuştur 
(Erdwins vd., 2001).  
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5.2.3. Yaşam Doyumu Ölçeği 

Yaşam Doyumu Ölçeği, Diener vd. (1985) tarafından geliştirilmi ştir. 
Ölçek Yetim tarafından Türkçe ’ye uyarlanmıştır (Yetim, 1996). Katılım-
cılardan ölçeği oluşturan 5  maddeye katılım düzeylerini 7’li Likert tarzda 
(1=Hiç uygun değil; 7=Çok uygun) değerlendirmeleri istenmiş-
tir.Ölçekten alınacak toplam puan 5-35 arasında değişir. Toplam puan 
azaldıkça yaşam doyumu azalır. Magnus vd., ( 1993 ) ölçeğin dört yıllık 
süredeki güvenirliğini .58  olarak bulmuştur. Yetim (1996) ölçeğin güve-
nirliğini .78 olarak bulmuştur.  

 

5.3. Đşlem 

Ölçekler katılımcılara çalıştıkları birimlerde bireysel olarak uygulanmış-
tır. Uygulama tamamlandıktan sonra katılımcıların tükenmişlik, yaşam 
doyumu ve iş doyumu ölçeklerinden aldıkları toplam puanlar SPSS 15 
programı ile hesaplanmıştır. Söz konusu ölçeklerin değişik alt ölçek-
lerinde yer alan madde sayılarının eşit olmaması nedeniyle toplam puan-
lar hesaplanırken her bir alt ölçeğin toplamı o ölçeğe ait madde sayısına 
bölünmüştür.  Ölçekler arasındaki ilişkiyi ortaya koymak için korelasyon 
analizi yapılmıştır. Uygulanan ölçeklerle demografik değişkenler arasın-
daki ilişkiyi ortaya koymak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. 

 

5.4. Bulgular 

Bu bölümde çalışmaya katılan polislere ait kişisel bilgiler ile polislerin 
tükenmişlik, yaşam doyumuve iş doyumu ölçeklerinden aldıkları puanlar 
ortaya konulmuştur. Aynı zamanda ölçekler arasındaki ilişkiyi ortaya 
koymak için korelasyon analizi sonuçlarına ve ölçeklerden alınan puanla-
rın bazı demografik değişkenlere göre tek yönlü varyans analiz sonuçları 
yer verilmiştir. 
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Tablo 1: Çalışmaya Katılan Polislere Ait Demografik Bilgiler 
Değişkenler   N % 

Erkek 1121 92.0 
Cinsiyet 

Bayan 93 8.0 
25 ve altı 86 7,0 
26-30 241 19.8 
31-35 697 57.3 
36-40 138 11.3 

Yaş 

41 ve ustu 49 4.0 
Polis Meslek Yüksek Okulu 343 28.2 
Polis Akademisi 38 3.1 
Polis Meslek Yüksek Okulu ve Üniversite 284 23.3 
Polis Meslek Eğitim Merkezi 152 12.5 

Eğitim 

Diğer 383 31.5 
Bekâr 87 7.1 
Evli 1102 90.6 
Esi Vefat 7 0.5 
Boşanmış 10 0.8 

Medeni Durumu 

Ayrı Yaşıyor 2 0.1 
Hiçbiri 14 1.1 
Evet 286 23.5 Eş Çalışıyor mu 
Hayır 833 68.5 
Cevap Yok 14 1.1 
Çocuk Yok 107 8.8 
1 Çocuk 453 37.2 
2 Çocuk 449 36.9 
3 Çocuk 86 7.0 

Çocuk sayısı 

4 ve Üstu Çocuk 33 2.7 
0-5 Yıl 183 15.0 
6-10 Yıl 696 57.2 
11-15 Yıl 262 21.5 
16-20 Yıl 41 3.3 

Çalışma Süresi 

21 Yıl ve üzeri 31 2.5 
Evet 634 52.1 Üstler tarafından yazılı takdir 

edilme Hayır 571 46.9 
Ailem istediği için 80 6.5 
Prestijli olduğu için 111 9.1 
Başka bir şansım kalmadığı için 449 37.7 
Ekonomik koşulları iyi olduğu için 309 25.2 

Mesleği seçme nedenleri 

Diğer 147 12.1 
Evet 484 39.8 
Hayır 534 43.9 

Değiştirme imkânınız olsa mes-
leğinizi değiştirir misiniz? 

Yorum Yok 193 15.8 
Çalışma Saatleri 305 25.1 
Ekonomik Koşullar 453 37.2 
Arkadaş ve ast-üst ilişkileri 229 18.9 
Toplumun Polise Bakışı 102 8.3 

Değiştirme imkânınız olsa mes-
leğiniz ile ilgili hangi hususu 
değiştirmek isterdiniz? 

Hiç bir şeyi Değiştirmezdim 11 1.0 
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Diğer 108 13.6 

      Tablo 1’de araştırmaya katılan polislerin yaş, eğitim, medeni durum, 
eşin çalışması, meslekte çalışma süresi, üstler tarafından yazılı olarak 
takdir edilme, neden bu mesleği seçtikleri, çalışma şartlarını değerlen-
dirme gibi değişkenlerin dağılımları hesaplanmıştır.  Çalışmaya katılanla-
rın % 92’sini erkekler (n=1121), %8’ini ise bayanlar (n=93) oluşturmak-
tadır.  Katılımcıların yaşlarının en fazla 31-35 yaş aralığında olduğu      
(%57, n=697) gözlenmiştir. Katılımcıların eğitim durumları incelendiğin-
de %31’inin polis okulu (n=383), %28’inin Polis Meslek Yüksek Okulu 
(n=343), %23’ünün iki yıllık Polis Meslek Yüksek Okulundan sonra üni-
versite bitirdiği ortaya konulmuştur (n=284). Katılımcıların mesleklerin-
de çalışma süreleri incelendiğinde %57’sinin 6-10 yıl; %22’sinin 11-15 
yıl ve %15’inin 0-5 yıl çalıştığı gözlenmiştir. Katılımcıların medeni du-
rumları incelendiğinde; %91 ’inin evli, %7’sinin ise bekâr olduğu sap-
tanmıştır. Geri kalan %2 ‘sini ise boşanmış, ayrı yaşayan veya eşi vefat 
etmiş katılımcılar oluşturmaktadır. Evli katılımcıların %69‘unun eşinin 
çalışmadığı gözlenmiştir. Katılımcıların çocuk sayıları incelendiğinde; 
%74‘ünün 1 veya 2 çocuğu olduğu; %7‘sinin ise 3 çocuğu olduğu ortaya 
konulmuştur. Katılımcıların polislik mesleğini seçme nedenleri incelen-
diğinde; başka şansım kalmadığı için (%37, n=449), ekonomik koşulları 
iyi olduğu için (%25; n=309) seçeneklerinin işaretlendiği saptanmıştır. 
Katılımcıların %40 ‘ı imkânı olsa mesleğini değiştireceğini (n=484), %44 
‘ü mesleğini değiştirmeyeceğini ve %16‘sı da bu konuda fikir beyan et-
mek istememişlerdir.  Mesleklerinde değiştirme imkânları olsa neyi de-
ğiştirmek istedikleri sorulduğunda; ilk sırada ekonomik koşullar (%37; 
n=453), ikinci sırada çalışma saatleri (%25; n=305) değiştirmek istedikle-
rini belirtmiştirler. Bunlardan sonrada ast-üst ve arkadaş ili şkilerini (%19; 
n=229) değiştirmek istedikleri saptanmıştır. Katılımcıların %67’si 
(n=808) çalışma şartlarını yetersiz bulurken, %33’ü ise çalışma şartlarını 
yeterli bulduğunu ifade etmiştir. 

Katılımcıların Maslach Tükenmişllik Ölçeği, Minnesota Đş Doyum Öl-
çeği ve Yaşam Doyumu Ölçeklerinden aldıkları en düşük ve en yüksek 
değerler ile ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 2’de sunulmuştur. 
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Tablo 2: Ölçeklerden Alınan En Düşük ve En Yüksek Değerler, Ortala-
ma ve Standart Sapma Değerleri 

  

 N Min Max. Ortalama St. Sapma 
Yaşam Doyu-
mu 

1201 5 35 20,23 6,468 

Đş Doyumu 1176 20 100 61,31 14,974 

Duygusal Tü-
kenme 

1194 0 36 15,69 7,617 

Duyarsızlaşma 1191 0 20 6,25 4,412 

Kişisel Başarı 1191 0 32 21,17 5,119 

 

Tablo 3: Yaşam  Doyumu, Maslach Tükenmişlik ve Minnesota Đş Do-
yum Ölçeklerinin Analiz Sonuçları  

Değişkenler 1 2 3 4 5 

1.Yaşam doyumu  - ,428(**) -,370(**) -,228(**) -,105(**) 

2.Đş Doyumu  - -,630(**) -,438(**) -,238(**) 

3.Duygusal Tükenme   - ,674(**) ,162(**) 

4.Duyarsızlaşma    - ,121(**) 

5.Kişisel Başarı     - 

 

Çalışmada kullanılan ölçekler arasındaki ilişkileri ortaya koymak için 
ölçekler arasındaki korelasyon analizine bakılmıştır. Analiz sonuçları; 
yaşam doyumu ile iş doyumu ölçekleri arasında (r=.42) pozitif yönde 
anlamlı ilişki olduğunu göstermektedir (p< 0.01). Yaşam doyumu ölçeği 
ile tükenmişlik ölçeğinin alt boyutlarından duygusal tükenme (r=-.37; 
p<0.01), duyarsızlaşma (r=-.22; p<0.01) ve kişisel başarı (r=.10; p<0.01) 
arasında negatif yönde zayıf bir ilişkinin olduğu belirlenmiştir. Đş doyum 
ölçeği ile duygusal tükenme (r=-.63; p<0.01), duyarsızlaşma (r=-.43; 
p<0.01) ve  kişisel başarı (r=-.23; p<0.01) alt ölçekleri arasında negatif 
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yönde ilişkili olduğu görülmüştür. Maslach tükenmişlik ölçeğinin alt 
boyutlarından duygusal tükenme ile duyarsızlaşma (r=.67; p<0.01) ve 
kişisel başarı (r= .16;p<0.01) arasında pozitif yönde anlamlı ili şkili oldu-
ğu ortaya konmuştur. Ölçeğinin alt boyutlarından duyarsızlaşma ile kişi-
sel başarı arasında da pozitif  ilişki (r=.12; p<0.01) olduğu gözlenmiştir. 

Yapılan çalışmada uygulanan ölçekler ile bazı demografik değişkenler 
arasındaki ilişkiye de bakılmıştır. Yaşam doyumu ile yaş (F2,1196=5,703; 
p<0.01) ve mesleğinde çalışma süresi (F2,1198=7,887; p<0.01) değişkenleri 
arasında anlamlı ilişki olduğu gözlenmiştir. Yaşam doyumu ile diğer 
değişkenler arasında ise anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Bir diğer ifade 
ile yaşam doyumu yaşa ve meslekte çalışma süresine göre farklılık gös-
termektedir. Yaşam doyumu ile iş doyumu arasındaki ilişkinin anlamlı 
olduğu (F2,1163= 31,956; p<0.01) gözlenmiştir. Buna göre yaşam doyu-
munun iş doyumuna göre farklılık gösterdiği ifade edilebilir. Yaşam do-
yumu ile tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları olan duygusal tükenme 
(F2,1180= 29,266; p<0.01), duyarsızlaşma (F2,1177= 13,476; p<0.01) ve 
kişisel başarı duygusu (F2,1177= 3,377; p<0.01) arasındaki ilişkinin anlam-
lı olduğu gözlenmiştir. Bir diğer deyişle yaşam doyumunun duygusal 
tükenmeye, duyarsızlaşmaya ve kişisel başarı duygusuna göre farklılaştı-
ğı saptanmıştır.   

Araştırmaya katılan çalışanların yaşlarına, eğitim durumlarına, medeni 
durumlarına, eşlerinin çalışmasına, çalışma sürelerine, üstleri tarafından 
yazılı olarak takdir edilmeleri ve bu mesleği seçme nedenlerine bağlı 
olarak iş doyumu ve tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları açısından gruplar 
arasında farklılık olup olmadığı tek yönlü varyans analizi ile test edilmiş-
tir. Đş doyumu ile yaş değişkenleri arasındaki ilişkinin (F2,1170= 11,597; 
p<0.01) olduğu gözlenmiştir. Buna göre iş doyumu yaşa göre farklılık 
göstermektedir. Đş doyumu ile medeni durum (F2,1168= 7, 764; p<0.01), 
meslekte çalışma süresi (F2,1172= 17,123; p<0.01), üstler tarafından yazılı 
olarak takdir edilme (F2,1166= 14,606; p<0.01), mesleği seçme nedenleri 
(F2,1170= 18,914; p<0.01) arasındaki ilişkinin anlamlı olduğu saptanmıştır. 
Bir diğer deyişle iş doyumunun; medeni durum, çalışma süresi, üstler 
tarafından takdir edilme, mesleği seçme nedenlerine göre farklılaştığı 
ortaya konmuştur. Diğer değişkenlerle iş doyumu arasında anlamlı bir 
ili şki gözlenmemiştir.  
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Maslach tükenmişlik ölçeğinin duygusal tükenme alt boyutu ile yaş 
(F2,1188= 17,749; p<0.01), eğitim (F2,1177= 6,377; p<0.01), medeni durum 
(F2,1185= 3,541; p<0.05), meslekte çalışma süresi (F2,1190= 8,418; p<0.01), 
üstler tarafından yazılı olarak takdir edilme (F2,1184= 27,178; p<0.01), 
çalışma şartlarını yeterli bulma (F2,1187= 65,448; p<0.01) ve mesleğini 
değiştirmek isteme (F2,1188= 34,150; p<0.01) değişkenleri arasında anlam-
lı farklılık olduğu gözlenmiştir. Duyarsızlaşma ile yaş (F36,1154= 2,508; 
p<0.01), eğitim (F36,1143= 1,675; p<0.01), meslekte çalışma süresi 
(F36,1156= 1,801; p<0.01), üstler tarafından yazılı olarak takdir edilme 
(F36,1156= 2,427; p<0.01), mesleği seçme nedenleri (F36,1156= 1,624; 
p<0.01) ve mesleğini değiştirmek isteme (F36,1154= 3,997; p<0.01) değiş-
kenleri arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır. Kişisel başarı duy-
gusu ile cinsiyet (F30,1159= 2, 568; p<0.01), yaş (F30,1157= 2,569; p<0.01), 
medeni durum (F3o,1143= 2,266; p<0.01),  eşin çalışması (F30,1081= 2,307; 
p<0.01), meslekte çalışma süresi (F30,1159= 1,956; p<0.01), üstler tarafın-
dan yazılı olarak takdir edilme (F30,1152= 2,167;p<0.01) ve mesleğini de-
ğiştirmek isteme (F30,1157= 1,472; p<0.05) değişkenleri arasında anlamlı 
farklılık olduğu saptanmıştır. Bir diğer ifade ile Maslach tükenmişlik 
ölçeğinin alt boyutlarının yukarıda belirtilen değişkenlere göre farklılık 
gösterdikleri ortaya konmuştur. Maslach tükenmişlik ölçeğinin alt boyut-
ları ile diğer değişkenler arasında anlamlı bir ilişki gözlenmemiştir.  

Đş doyumunun yaş (r=.123; p<0.000), meslekte çalışma süresi (r=.181; 
p<0.000) ve üstler tarafından takdir edilme arttıkça attığı saptanmıştır. 

Duygusal tükenmişlik yaş arasındaki ilişki incelendiğinde yaş (r=-.141; 
p=0.000), eğitim durumu(r=-.60; p<0.38), meslekte çalışma süresi(r=-
.122; p<0.000), üstler tarafından takdir edilme (r=-.218; p<0.000) arttıkça 
duygusal tükenmişliğin azaldığı ortaya konmuştur. 

Duyarsızlaşma alt ölçeği ile yaş değişkeni arasındaki ilişki incelendi-
ğinde yaş arttıkça duyarsızlaşma düzeyinin azaldığı (r=-.079; p<0.007) 
saptanmıştır. Benzer şekilde eğitim düzeyi (r=-.063; p<0.031), meslekte 
çalışma süresi (r=-.070; p<0.016), üstler tarafından yazılı olarak takdir 
edilme (r=-.129; p<0.0007)  arttıkça duyarsızlaşma düzeyinin azaldığı 
saptanmıştır. 

Kişisel başarıda azalmanın,  yaş (r=.191; p<0.000) ve meslekte çalışma 
süresi uzadıkça (r=.125; p<0.000) arttığı ortaya konmuştur. Üstler tara-
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fından yazılı olarak takdir edilme (r=-.104; p<0.000) arttıkça kişisel başa-
rıda azalma olduğu belirlenmiştir. 

Katılımcıların yaşam doyumları arttıkça duygusal tükenmişlik (r=-.372; 
p<0.000), duyarsızlaşma (r=-.215; p<0.000) ve kişisel başarının (r=-.107; 
p<0.000) azaldığı; yaşam doyumunu arttıkça iş doyumunun da (r=.413; 
p<0.000) arttığı saptanmıştır. 

 

Sonuç ve Öneriler 

Yaşam doyumu ile iş doyumu kavramları arasında ilişki olduğu önceki 
çalışmalarda gösterilmiştir (Keser, 2005; Sevimli ve Đşcan, 2005). Sunu-
lan çalışma bulgularında da yaşam doyumu ve iş doyumu arasındaki ilişki 
ortaya konmuştur. Bu da çalışanların iş ve yaşam doyumlarında birbirine 
paralel bir artış veya azalmanın olabileceğini göstermektedir. Çalışmalar-
da iş doyumu arttıkça yaşam doyumunun arttığı belirlenmiştir. Yaşam 
doyumunu oluşturan bileşenlerden bir tanesi de iş doyumudur ve bireyin 
yaşam doyumunun, iş yaşamındaki memnuniyetini etkilediği düşünül-
mektedir. Bu iki değişken arasında anlamlı bir ilişki olması yaşam doyu-
mu içerisinde iş doyumunun önemli bir yeri olduğunu göstermektedir.Bu 
sonuç, benzer çalışmalardan elde edilen sonuçlarla uyumludur (Keser, 
2005; Karlıdağ vd., 2000). Yaşam doyumunun katılımcıların yaşına ve 
meslekte çalışma sürelerine göre farklılaştığı ortaya konmuştur. 31-35 yaş 
arasındaki katılımcıların yaşam doyumlarının diğer yaş gruplarına göre 
daha yüksek olduğu ortaya konulmuştur. Evli katılımcılarında yaşam 
doyumlarının, bekâr yada eşleri ile ayrı yaşayan katılımcılara göre daha 
yüksek olduğu görülmüştür. Evlilik kurumunun çalışanların yaşam do-
yumunu arttırmada bir sosyal destek sağladığı düşünülmektedir. Aynı 
zamanda 31-35 yaş arasındaki katılımcıların hayatlarını iş, gelir, eğitim, 
evlilik ve çocuk sahibi olma gibi yaşam doyumunu olumsuz etkileyebile-
cek konularda düzene koydukları düşünülmektedir. Kişilerin bu yaşlarda 
günlük ve iş yaşamlarının düzene girmiş olduğu varsayılmaktadır.   

Katılımcıların yaşam doyumlarını tükenmişliğin olumsuz etkilediği or-
taya konmuştur. Tükenmişlik alt boyutları attıkça kişilerin yaşam doyum-
ları azalmaktadır. Bireyler duygusal tükenmişlik yaşadıklarında fiziksel 
ve duygusal yönden kendilerini bitkin hissederler, kişisel değerlerini yiti-
rirler, gün içinde yaşadıkları gerginlik ve kaygı duygusunu aşamazlar. 
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Tüm bunlar bireyin iş yaşamını etkilediği gibi genel yaşam doyumunu da 
olumsuz şekilde etkilemektedir ve bireyin yaşama memnuniyetini azalt-
maktadır. Ergin (1993), cinsiyetin önemli bir tükenmişlik değişkeni oldu-
ğunu; duyarsızlaşma alt boyutunun iki cinsiyette farklı olmasa da kadın-
larda duygusal tükenmenin daha fazla olduğunu, erkeklerin ise kişisel 
başarı duygusunda azalmayı daha fazla yaşadığını bildirmektedir. 
Schweitzer’in (1994) genç doktorlar üzerinde yapmış olduğu bir çalışma-
da ise cinsiyetler arasında fark gözlenmemiştir. Bu konudaki genel görüş, 
kadınların cinsiyet rolleri gereği karşılarındaki insanları daha fazla gö-
zetmeleri ve önem vermelerinin, duygusal tükenmelerini arttırdığı şeklin-
dedir. Ancak, bizim çalışmamızda kadın ve erkek katılımcılar arasında 
duygusal tükenmişlik ve duyarsızlaşma bakımından bir fark bulunama-
mıştır. Bu durumun bayan memur sayısının az olmasından da kaynaklan-
dığı düşünülmektedir. Duyarsızlaşma yaşayan bireyler işlerine karşı 
umursamaz bir tutum takınabilirler, belirsizlik ve sorunların gelecekte 
devam edeceğine dair düşünceleri var ise bireylerin yaşam doyumları da 
yaşadıkları tükenmişlik oranında azalacaktır. Kişiler işyerlerinde kendile-
rini etkisiz hissettikleri düzeyde iş ve yaşam doyumları paralel olarak 
azalacaktır. Daha önce de belirtildiği gibi bu üç tükenmişlik belirtisinin 
günlük yaşamda nedensel delil eksiklikleri olmasına rağmen sırası ile 
önce duygusal tükenmişlik, sonra duyarsızlaşma son olarak da kişisel 
başarı duygusunda azalma şeklinde yaşanmaktadır (Leiter ve Maslach, 
1988). Bu noktadan bakıldığında bireylerden kişisel başarı duygusunda 
sorun yaşayanların iş ve yaşam doyumlarının daha düşük olması beklenir.  

Đş doyumunun farklı demografik değişkenler ile ilişkisi incelendiğinde 
yaş, meslekte çalışma süreleri arttıkça iş doyumunun da arttığı belirlen-
miştir. Yaş ve çalışma süresi ile birlikte bireyler mesleğin gereklerini 
öğrenirler bu da bireylerin iş doyumunu arttırmaktadır. Bu çalışmada 
bireylerin beklenti düzeyleri üzerinde çalışılmamıştır ancak bireylerin 
beklenti düzeylerinin de iş doyumu üzerinde etkisi olabileceği düşünül-
mektedir. 

Benzer şekilde iş doyumu kavramı üzerinde de beklentilerin etkili ol-
duğu ifade edilmiştir (Luthans, 1992). Bu bağlamda da yaşam doyumu 
tükenmişlik ve iş doyumu üzerinde çalışanların beklenti düzeyinin etkili 
olabileceği düşünülmektedir, ancak çalışmada bu kavram üzerinde çalı-
şılmamıştır. 
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Çalışmada iş doyumu ve tükenmişlik arasında negatif bir ilişki ortaya 
konmuştur. Đş doyumunun yüksek olması çalışanların kendilerini işlerine 
karşı sorumlu ve yaratıcı hissetmelerini sağlar bunun sonucu çalışanların 
uzun süreler ruhsal ve fiziksel sağlık içinde mesleklerini yapabildikleri 
ortaya konmuştur (Lindfors vd., 2007). 

Daha önce yapılan çalışmalarda belirtildiği gibi (Karlıdağ vd., 2000; 
Bodur ve Güler, 1997; Aksu vd., 2002) çalışmada meslekte çalışma süresi 
arttıkça, çalışanların iş doyumunun da arttığı bulunmuştur. Đş doyumunun 
yaşla birlikte arttığı diğer çalışmalara benzer şekilde bulunmuştur 
(Schultz ve Schhultz, 1998; Aksu vd., 2002). Bu durum çalışanların uzun 
süreler mesleklerini yapmalarından dolayı yaptıkları işi öğrenmelerini ve 
alanlarında profesyonelleşmeyi beraberinde getirmektedir.  Yine benzer 
şekilde çalışma süresi arttıkça iş doyumu kavramının temelini oluşturan 5 
alt boyuttan biri olan ücrette artmaktadır. Aynı zamanda bu süreçte; ça-
lışma arkadaşları ile olan ilişkiler de düzene girmektedir. Bu iki durum-
daki düzelme ve artışların  çalışanların iş doyumu üzerinde etkili olduğu 
düşünülmektedir. 

Đş doyumu ve cinsiyet arasında konu ile ilgili yapılan çalışmalarda da 
ifade edildiği gibi ili şki gözlenmiştir (De Vaus ve McAlliter, 1991; Siu, 
2002; Berder vd., 2005; Şahin, 2003). 

Çalışanların üstleri tarafından takdir edilmelerinin de tükenmişlik ve iş 
doyumu üzerinde etkili olduğu gözlenmiştir. Çalışanlar üstleri tarafından 
takdir edildiğinde, tükenmişlik düzeylerinin azaldığı ve iş doyumlarının 
da arttığı gözlenmiştir. Çalışanlara yaptıkları çalışmalarla ilgili bir geri 
bildirim verme yolu olarak değerlendirilebilecek olan yazılı takdir edil-
me, çalışanın üstleri tarafından değerli görüldüğünü ifade etmektedir, 
farklı çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır (Tütüncü, 2000; 
Çelikkanat, 2002; Erdil vd., 2004).  

Ülkemizde polisin son dönemlerde artan şekilde toplumu da içine alan 
projeleri çalışmada ele alınan kavramlar bağlamında işgörenlerin kendile-
rini daha iyi hissetmelerine katkı sağlayacak bir ortamın oluşturulması 
açısından önem taşımaktadır. Özellikle çalışanların tükenmişlik düzeyle-
rini azaltmak ve iş doyumlarını attırmak için takım çalışması teşvik edil-
melidir. Çalışma ortamında ast-üst, ast-ast ilişkilerinin profesyonel ilişki-
ler bağlamında, çeşitli eğitimler yoluyla düzenlenmesinin hem verilen 
hizmet kalitesini arttırılacağı, hem de tükenmişliği azaltarak iş ve yaşam 
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doyumunu arttıracağı ifade edilebilir. Bu süreçte çalışanların kendilerini 
daha değerli hissederek, iş performanslarını arttıracağı öngörülmektedir. 
Zaman zaman çalışanların üstleri tarafından sözlü veya yazılı olarak 
olumlu değerlendirilmesinin de iş ve yaşam doyumunu attıracağı düşü-
nülmektedir. Çalışanların çalışma şartlarına uygun ücret politikası ile 
ekonomik olarak kendileri daha rahat hissedecekleri, iş doyumlarının 
artacağı ve bağlantılı olarak yaşam doyumlarının da artacağı ifade edile-
bilir.  
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