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ONSOZ
Yakm Dogu Oniversitesi Egitim Bilimleri Enstitusu Egitim V6netimi, Denetimi,
Ekonomisi ve Planlarnast Anabilim Dall VOksek Lisans cahsma proqrarrurun geregi
olarak

hazirlanan

MOdOrlOgOnde

bu arastrrma:

g6revli

polis

Kuzey

rnensuplanmn

odaklannm belirlenerek degerlendirilmesi
Bes

b610mden olusan

kavramlar,

arnac, 6nem,

Kibns
i~

Turk

Cumhuriyeti

doyum

Polis Genel

dOzeyleri

ile

denetim

amaciyla yaprlrmstrr,

arastrrmarun,

birinci

b610m0nde

srrurhhklar, tarurn ve krsaltrnalar

b610mde i~ doyumu ve denetim odaklan kavramlan

konu

ile

acrklanrmstrr.

derinlemesine

ilgili
ikinci

acrklanrrustrr.

090ncO b610mde arastirmanm modeli, cahsrna grubu, veri toplama araci ve verilerin
analiz edilmesinde kullarulan istatistiksel teknikler yer almrstrr. D6rd0nc0 b610mde
arastrrrnada elde edilen bulgulardan, beslnct b610mde ise bulgulara dayah sonuc ve
6nerilere yer verilmistir.
VOksek lisans
paylasan,

6grenimim

cahsrnalanrnda

arasnrrnalarda

boyunca

destegini

bilgi

benden

birikimini

her f irsatta

esirgemeyen,

yaprrus

benimle
olduqurn

bana yon veren degerli hocam Do9. Dr. HOseyin Uzunboylu'ya

tesekkurlerlrnl sunanm.
Vine

yOksek

lisans

6grenimim

sOresince

yardrrn

ve

katkrlanyla

g09

bulduqurn sevgili esim Hale Ozerern ile maddi ve manevi desteklerini hi9bir zaman
esirgemeyen

annem Z. Oya Ozerem ve babam Salih Ozerem'e

tesekkuru bore

bilirim.
Hazrrlarms olduqurn anketleri Polis OrgOtO nezninde uygulama frrsatrru bana
veren ve bu y6nde beni tesvik eden Polis Genel MOdOrO GOnay Ozan'a, PGM-1.
Yrd, Mehmet Ozdarnar'a, PGM-11. Vrd. HOseyin Eraslan'a tesekkur ederim.
Vine bu arasnrrnada

yasarrus olduqum

sikmtrlann

bir9ogunda

yardrrruru

benden esirgemeyen mudururn SOleyman Mananoqlu'na

ve sube amirim HOseyin

Kadir

ile

<;ete'ye,

qerceklesmesinde

aynca

rneslektasim

Murat

Cambaz

birlikte

katkilan olan tum polis mensuplanna tesekkur ederim.
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Polis

mensuplannm

degerlendirilmesi

i~

doyum

arnacryla yapilan

duzeyleri

ile

denetim

odaklannm

bu arastrrrnarun evrenini Kuzey Krbns Turk

Cumhuriyetinde g6revli polis mensuplannr temsil etmekte olup, Polis Orqutune bagl1
olan bes llce Polis Mudurlugu ve merkezde bulunan Polis Genel Mudurlugunden
olusan Polis Mudurluklerl secilerek 6rneklemi olusturmaktadrr.

Buna gore, evrendeki

daqrlrma uygun olarak belirlenen toplam alt1 Polis Mudurlugunde
polis mensubu 6rneklemi olusturrnustur,
uygulanan

g6rev yapan 742

Arastrrmarun verileri, polis mensuplanna

Kisisel Bilgi Formu, Minnesota

I~

Doyum Olc;egi ve Rotter Denetim

Odag1 Olc;egi vasrtasryla toplanrrustrr. Veriler SPSS (Statistical Package for Social
Sciences) programmda cozurnlenerek,
levene,

tukey,

LSD ve varyans

yaprlrrustrr. Gerceklestirilen

aritmetik ortalama, standart sapma, t-testi,

analizi

(ANOVA)

analiz sonuclanndan

testleri

uygulanarak

polis mensuplannrn

analiz

i~ doyumuna

yonelik olarak islerlnden hosnut olduklan ancak farkll yaslara, cinsiyete, orqutteki fiili
hizmet surestne, sahip olduklan
disiplin

cezast

belirlenirken

acismdan
polis

i~

rutbe, g6rev yaptiklan
doyum

mensuplannm

duzeyleri
medeni

birim ve almis olduklan

arasrnda

durumlannrn,

durumlannrn, sahip olduklan cocuk sayisr, 6grenim durumlan

anlamll

bir

eslerinln

farklihk
cahsrna

, alman para 6dulu

veya takdir durumlan ile g6rev yaptrklan birim ile ikamet adresi arasmdaki mesafe
acismdan

i~ doyum duzeyleri arasinda anlarnh bir farkhhk bulunmarrustrr. Aynca

elde edilen sonuclardan polis mensuplannm

lcten denetim inancma sahip olduklan

fakat i~ doyum duzeyleri ile denetim odaklan arasinda dusuk duzeyde negatif y6nde
bir iliski olduqu belirlenrnlstir.
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ABSTRACT
ASSESSMENT OF THE JOB SATISFACTION LEVEL AND LOCUS OF CONTROL
OF POLICE OFFICERS

EREM,OZEREM
M.A, Department of Education Management, Supervision, Economics and Planning
Thesis Supervisor: Associate Professor Huseyin UZUNBOYLU
February 2009, 90 pages
The purpose of this research is to specify and assess the job satisfaction

level of

police officers and locus of control. The population of this project is Turkish Republic
North Cyprus' police officers and the sample is comprised

of five district police

directorates and General Directorate of the Police. Accordingly, 742 police officers
stationed

at the six police

directorates

who

were chosen

according

to the

distribution in the population formed the sample. The data were collected through
Personal Information Form, Minnesota Job Satisfaction Scale and Rotter Locus of
Control Scale completed by the police officers. SPSS (Statistical package for Social
Sciences)

program has been used for analysis and arithmetic

mean, standard

deviation, t-test, LSD, levene, tukey and variance (ANOVA) analysis have been
used for the analysis of data. The analysis results revealed that police officers are
content with their jobs from a job satisfaction

perspective.

However, it has been

found out that there is a significant difference between job satisfaction

level and

their age, gender, time in service, rank, service unit, and disciplinary punishments
they received. No significant difference has been found between the job satisfaction
level and marital status, work conditions of spouses, number of children, education
level, monetary

rewards or recognition

status and the distance

between

their

residence address and work location. In addition to the above, the results showed
that police officers have internal locus of control but there is a low level negative
relationship between job satisfaction level and locus of control.
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BOLOM I

GiRi$
Bu bolumce, konu ile ilgili kavramlar, bu kavramlann tarurru, amaclan,
onerni ve ozelliklerine yer verilmlstir.
Polis sozcugunun kokeni Latince'de "Politia" (devlet) eski Yunanca'da
ise "Polis" (sehir.devlet.site)

olarak karsrrruza cikmaktadir

(Altmer, Bozkurt &

Topkaya, 2001 ).
Birlesrnis Milletler

Genel Kurulu, polisi "yasalann

uygulanmasindan

sorumludur'' bic;:iminde tarnmlarnaktadu (Erdem, 2001 ).
Avrupa

Konseyi

1979 tarihli 690 sayrh karanyla

Parlementosu'nun

ac;:1klad1g1 polis hakkmdaki

bildirisinde,

polis: " kendisine verilrnis gorevleri

vatandaslan ve toplumu, siddet, rnulke zarar verme ve kanunla tarurnlanrms
diger haksizhklara

kar§1 koruyarak yerine getirmekle

seklinde tarurntarmsnr (Erdem, 2001 ).

Polislik

bir

yukurnlu olan ki§idir''
emniyet

ve

guvenlik

rnesleqidir. Polisin varllk nedeni ve temel gorevi toplumda guvenligi saglay1p,
surdurrnektir (Fmdikl! 2001 ).
Bilgi teknolojisinin c;:aga hakim olrnasiyla birlikte, steak savaslann yerini
soguk savas metotlanna
bakabilmesi

birakt1g1 gunumuzde devletlerin gelecege guvenle

milleti olusturan

bireylerin

kendilerini

gerc;:ekle§tirebilmeleri ile

murnkundur (Gurkan, 2001 ). Bu da zorunlu olarak ic;: guvenligin en iyi sekilde
saglanmas1 ve korunmasrru gerektirmektedir.
Toplum ile surekli ic;: ic;:e ve etkilesirn halinde bulunan polislerin, can ve
mal guvenliginin saglanmas1 gibi cok kritik ve yasamsal onerni olan gorev ve
i§levleri vardir. Bu rollerin gerc;:ekle§tirilmesinde polisin sahip oldugu bilgi,
beceri ve davrarusler, toplumla kurulacak iletisirnin duzeyini belirleyecektir.
Polisin nitelikli davraruslar gostermesi, hem ona duyulan guvenin artmasrm
hem uyesi bulunduqu orgutun guc;:lenip geli§mesini saglayacakt1r. Bu buyuk
olcude

polisin

hem

meslek

oncesinde

hem

meslek

ic;:erisinde surekli

2

egitilmesini ve ortaya crkan toplumsal geli§melere gore yeni davraruslar
kazanrnastru kacrrulrnaz hale getirmi§tir (Arslan, 2008).
Bir tc guvenlik 6rg0t0 olan Polis OrgOtOnebu noktada dusen en 6nemli
g6rev bilgi toplumunun polisini ortaya crkarmaktrr. Bilgi toplumunun polisi;
teknolojik

degi§ikliklerle

i9

tee

yasarnayi

benimsernis,

degi§ikliklere

direnmeyip, onun gereklerini severek yerine getiren, yaratrci zekasi sonuna
kadar kullarurna acrk, 6grenmekten hoslanan, 6zg0r dusunen, bilgiye deger
veren, ger9ek gOcOn belindeki silahta degil bilgide olduquna inanan, belli
kahplar arasina sikrsmarrus, kazanrrus olduqu bilgiyi mesleqinln lcerisinde ve

yasannsmda optimum dOzeyde kullanan potansiyelini geli§tirmi§ polistir.
GOnOmOzOn 9agda§ yapisi iclnde polislik meslegi 90k boyutlu bir hal
alrrusnr. Giderek karmasik hale gelen dunyada suclar hem nitelik hem de
nicelik acrsmdan bOyOk degi§ime ugramaktadir. Polis, b6ylesine surekli
degi§en bir yapi lcertslnde insan ve toplumun huzuru icln cahsmaktadrr,
Polisin kendisinden beklenen g6revi istenilen olcude ger9ekle§tirmesi, 6nemli
oranda bunyestndekl personelin nitelikli olrnasma baqhdrr, Nitelikli insan gOcO
elde etmenin ilk sartr, nitelikli bir egitimden qecrnektedlr (Topak, 2007).
Egitim, bireyin doqumundan 610m0ne kadar sure gelen bir surectlr, Bu
surecte bireylere cesltll bilgi, beceri, tutum ve deqerler kazandmhr, Aynca bu
6grenimler bireyin davraruslannda gozle gorulebilen degi§ikliklere de neden
olur. Egitimi en geni§ anlarruyla bireyde kendi yasantrlan yoluyla davrarus
degi§ikligi meydana getirme sureci olarak tarumlayablllrlz. Bireyin yasarru
boyunca sure gelen egitimin bir krsrru okulda, yada strut ortamrnda planh ve
programll bir bicirnde yurutulrnektedir. Bu kesite ise 6gretim denilmektedir.
Ogretim, planli ve duzenli olarak genellikle bir 6gretim kurumunda (okul vs.)
6gretmenler tarafmdan, 6grencilere arac gere9 kullarularak bilgi aktanlmasi ve
6gretilmesi cahsrnalanrun turnudur (Uzunboylu & Hursen, 2008).
Egitim sadece bilgi edinme degil beraberinde, yasarm kolaylastrrmak,
qellstirmek ve yasarur hale getirmektir. Egitim bireyin ya§ad191 toplumda pratik
degeri olan kabiliyet, yonelis ve diger davrarus forrnlanru edindigi surecler
toplarrudrr. Egitim sadece srrufta sira basi egitimi kapsamaz, beraberinde
bireyin toplumsal yeteneklerinin ve en uygun klslsel geli§mesinin saqlanmasi

3
icin seckin ve kontrollu bir cevreyi ve okul etkinliklerini

icine alan sosyal bir

surectlr (Arslan, 2001 ). Ulu Onder Mustafa Kemal Ataturk
"Egitim islerinde ne olursa olsun basan kazarulmahdir.

ise basan lcln

Bir ulusun ger9ek

kurtulusu ancak bu yolla olur." dernlstlr. Burke (1989) ise yurdu savunmanm
en ucuz yolunun egitim olduqunu belirtrnistir.
Bir toplumsal

kurumu yada orqutsal yapryi olusturan bireylerin sahip

olduqu nitelikler, o kurumun basan yada basansrzhqrnda en belirleyici etmen
konumundadtr,

Diger bir deyisle, kuruluslar sahip olduklan

insan gucunun

kalitesi orarunda hizmet sunabilirler. Kurum ve kuruluslann qorevlerini etkin bir
bicirnde qerceklestlrebllmesi
ve surekll qellstirllrneslne

bunyesindeki insan gucunun nitelikli egitilmesine
baglld1r (Semiz & Gokce, 1999).

Egitimde hedef ayru zamanda

bireye kisilik kazandrrrnaktrr.

Bilgileri

akuda tutmaya dayall "belleme ve ezberleme" esash ogrenme yerine temel
bilgileri bellekte tutmaya cahsan ve bilgiye ulasrna yollanru bilmeye dayall
"ogrenmeyi ogrenme" esash olmahdrr (Fidan, 2001 ).
Egitim personelin motivasyonu lcln yonetlcilerin kullanacaqi onernll bir

aractrr,

Yeni

bilgilerin

sunulrnasr,

davrarus

ve

tutumlann

degi~iminin

saqlanmasi ve personelin islnden tatmininin saqlanrnasi acismdan egitim 90k
onernll bir yere sahiptir.
Ferdin i~ hayatmdaki belirli bir meslek alarunda uretlci olarak herhangi
bir statu ile yer alabilmesi

lcin gerekli asgari yeterliliqe ve genel meslek

kulturune sahip olmasiru rnurnkun krlan egitime mesleki egitim denir. Mesleki
egitim,

hem

i~gucunun

vasit

duzeyini

yukseltrnekte

hem

de

etkinliqini

artrrrnaktadrr (Guloqlu, 2003). Polis egitimi de esasmda genel egitimin bir

parcasidrr fakat mesleki egitim olrnasmdan dolayi genel egitimden aynlmakta
ve kendine has ozellikler tasimaktadrr.
polis egitimi

butun dunyada

Nitekim mesleki ozelligi dolayrsryla

genel egitimin

drsmda tutulrnustur

2001 ). Polislik rnesleql 90k yonlu bir meslektir. Dolayrsiyla

(Fmdrklr,

polis egitiminde

oncelik, bu mesleqln gerekleri doqrultusunda olacaktrr, Polis egitimi de 90k
yonlu, 90k arnach, 90k degi~ik bir egitimdir. Gunurnuzde her mesleqin bir ilmi
ve bilimi olduqu gibi pollsllqlnde bilimi ve kendine ozgu bir egitimi vardrr. Polis
kurumu da zaman icinde bilimsel bir nitelik kazanrrus ve bilimsel yonternlerle

4
cahsrnaya baslarmstrr. Artrk polis bilimi adryla yeni bir bilim ortaya crkrmstrr
(Find1kl1, 2001 ).
Modern polis egitimi, bir taraftan bilim ve teknolojinin

irnkanlanndan

yararlanrnayr, ayru zamanda, demokrasi ve insan haklannm uluslararasi

bir

duyarhlik kazandiq: dunyada insani degerlere baqh kalarak guvenlik hizmeti
verebilmeyi arnaclamaktadir.

Polis egitiminde esas olan; once iyi bir insan, iyi

bir vatandas ve iyi bir polis yetistirmektir.
sonra vatandas,
KKTC

Polis

daha sonra

Genel

Bilindigi gibi polis once bir insan,

da bir meslek

Mudurlugunde

gorevli

memurudur
polis

(Topak,

rnensuplarmm

2007).
(itfaiye

mensuplan dahil) mesleki egitimi, Polis Genel Mudurlugune bagll Polis Okulu
Mudurlugunde verilmektedir.

Polis Okulu Mudurlugunun esas gorevi; polis ve

itfaiye hizmetlerini yurutrnek Ozere Polis Orgutune yeni ahnan polis adaylanna
ve TC. Polis Akademisi Baskanhqr Guvenlik Bilimleri Fakultesinden
olan personele
yetistirrnek,

goreve baslarnadan

gorevde bulunan

mezun

once temel meslek bilgisi vermek ve

Polis Orgutu mensuplanna

hizmet i9i egitim

vererek Ost kademelere hazrrlarnakla birlikte derece yukselrneleri

i9in (terfi)

duzenlenen ozel yetlstlrrne kurslan vermektir.
Polis Temel Egitim Kursu, Polis Yasasrnm 67. maddesi geregi, 6 ayllk
bir sureyi kapsayan, toplam 26 hafta olarak planlarup uygulanmaktadir.

Bu

sure sonunda okuldan mezun olan polis mensubu adaylan, Polis Yasasirun

15. maddesinde
memuriyet

belirtilen 9. meslek derecesinde

unvaru

ile

goreve

baslarlar,

Bu

bulunan "polis memuru"

sure

TC.

Emniyet

Genel

Mudurlugune bagl1 Polis Meslek Yuksek Okullannda on lisans duzeyindeki 2
yilhk bir zaman dilimini kapsamaktadrr,
Polis Akademisi

Guvenllk

Bilimleri

Fakulteslnden

rnutettis

muavini

memuriyet unvaruyla mezun olanlar, toplam 6 ayllk temel egitim suresinln ilk 3
ayt askerlik hizmetinden

once, diger 3 ayhk sure ise askerlik hizmetlerinin

bitiminden sonra yapilmaktadrr.
itfaiye temel egitim

kursu da 6 aylrk bir sureyi

kapsamaktadrr,

Adaylar; ilk 09 ayllk surey: Polis Okulunda, diger 3 ayhk sureyi ise itfaiye $ube
Amirliklerinde uygulamall ogrenim gorerek tamamlarnaktadtrlar.
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Polis Akademisi Baskanhq: bi..inyesinde egitim hizmeti veren Guvenlik
Bilimleri Faki..iltesi, Gi..ivenlik Bilimleri Enstiti..isi..i, 20 Polis Meslek Yi..iksek Okulu
ve

Faki..ilte

ve

Yi..iksek

kavusturulrnustur.

Okullar

boli..imi..i

ile

i..iniversite

stati..isi..ine

Polis Akademisi Baskanlrqr'nda bes ayn karakterde egitim

ve Ogretim yaprlrnaktadrr.

Bunlar: Onlisans Egitimi, Lisans Egitimi, Yi..iksek

Lisans Egitimi, Faki..ilte ve Yi..iksek Okullar (FYO) Egitimi, Yonetlclllk EgiUmi'dir.
Polis Akademisi'nin amaci: bilimsel ozerkllqe sahip, bi..inyesinde faki..ilte,
enstiti..i ve meslek yi..iksekokullan bulunan bir yi..iksek ogretim kurumu olarak
Emniyet Tesktlan'nm memur, amir ve yonetici ihtiyacrru karsilarnak, on lisans,
lisans ve lisansi..isti..i

egitim-ogretim

yapma,

bilimsel

arastirma,

yaym

ve

darusrnanhk yaprnaktir (PYOK, 2001 ).
Gi..ivenlik Bilimleri

Faki..iltesinde,

Faki..ilte Girls

Yonetrneliqlne

gore

ahnan: Polis Koleji, lise ve dengi okul mezunlan icln lisans, yabanci uyruklu
ogrenciler lcln ise hazrrhk ve lisans egitimi yaptlmaktadrr.
Her y1I belirlenen ihtiyaca gore KKTC Polis Genel Mi..idi..irli..igi..i tarafmdan
ogrenim

gormek

qonderilrnektedir,

i..izere

Gi..ivenlik

Bilimleri

Faki..iltesine

ogrenci

Gonderllecek olan ogrenciler, KKTC Polis Genel Mi..idi..irli..igi..i

tarafmdan yapilan yazih ve spor smavi ile Ogrenci Secme ve Yerlestlrrne
Smavrndan

ahnan puan ve saqhk durumu

arasindan secllerek gonderilmektedir.

dikkate

almarak

belirlenenler

Faki..iltede, ogretim si..iresi sirut qecme

esast ile dort ogretim y1l1d1r. Egitim ve ogretim y1II iki yanyrldan ; her yanyil,
smavlar icin aynlan si..ire haric 14'er haftallk donernlerden olusmaktadrr, Her
ogretim y1l1 28 hafta olup, iki yanyrl arasinda en az 15 gi..in dinlenme izni
verilmektedir. Gi..ivenlik Bilimleri Faki..iltesinde dort yilhk i..iniversite denkllqlnde
lisans egitimi verilmektedir.
Egitim , kurumlann sekillenrnesinde,
yeni geli$melere ayak
polis

lcln

geli$mekte
ogrencisinin

uydurmasmda

cok onemlidlr.

onernll bir faktordur.

Qi..inki..i polislik rnesleqinln

ve degi$mektedir.
ilk baslanqic

kalitenin artrnasinda ve kurumlann

gorev alaru giderek

Nas1I ki yeni okula baslayan

yapt1g1 okuldaki

temel

Egitim ozelllkle

egitimi,

bir ilkogretim
sonraki

egitimi

etkiliyorsa, bir polis memurunun teskilata ilk adrrmru att1g1 polis okulundaki
egitimi de o derece onernlidir. Qi..inki..i bir polis memuru meslek ki..ilti..iri..ini..in ve
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egitiminin temelini ilk defa polis okulunda atmakta ve bu egitimin meslek
yasarruna etkisi olabilmektedir. Egitim ile g6rev birbirinden kopuk iki asarna
degil birbiriyle devamll iliski ve baqlantt icertslnde olmast gerekli sureclerdir.
Meslek i9erigiyle meslek egitimi bir butundur, Korkmaz (2003) Okul'un sadece
bir baslanqic olduqunu bilgi aktanrnrna dayall bilgiyi odak noktasi yapan
egitim anlayrstrun gunumuzde ge9erliligini yitirdiqini one surmektedir, Buna
6grenci yapismdaki ve toplumdaki degi~iklikler de eklendiqi zaman egitim
orqutlerinin degi~memesi imkanstzlasmaktadtr. i~ ve toplum hayatmdaki
gozlenen degi~meler egitim olgusunu salt okul olarak ele almak ve egitimi
okul olarak simrlandrrmak devrini kapatrrustrr (Korkmaz, 2003). lste bu
noktada egitim kurumlan tarafmdan ozelliklede mesleki egitim veren polis
okullanrun hrzla degi~en ve qellsen teknolojiyi yakmdan takip etmesi, bu
takiple birlikte okul lei ve d1~1 her turlu etkinlikleri lclne alan 9agda~ egitim
programlannm haztrlanmasi gerekmektedir. Uzunboylu & Hursen (2008)'in iyi
bir egitim proqrarmnda bulunmasi gereken en onemf ozelliklerin bilimsellik,
uygulanabilirlik, toplumsal degerler, ekonomiklik ve uyqulayicrlara yardrmci
olma olarak ozetlemektedirler. Tum bunlarla birlikte meslek mensuplannm;
"ne de olsa i~e girdim, maasim var, artik okurnarun ne anlarm var! "
dusunceslnden

tamamen

uzaklasarak;

"kendimi

daha

fazla

nasil

geli~tirebilirim, mesleqtrnle ilgili geli~meleri nasil takip edebilirim, neler
yapabilirim, nasrl yapabilirim, orgutume nasrl katkida bulunabilirim, Olkemde
ve dunyada olanlan nasil takip edebilirim." dusuncesiyle hareket etmelidirler.
Elbetteki polislik mesleqinln zorluqu tartrsrnasiz her kesim taranndan
kabul qorrnektedir. Polisin ailesinden 90k isiyle ilgilenmesi bir baska deyisle
zarnarun 9ogunlugunu ozel hayati yerine islne ayrrmasi, ozel yasantrsmda da
islyle ilgilenmesi profesyonel bir davrarns olmamakla birlikte, kamu duzenlnln
saqlanrnasr, polisin gorevini eksiksiz ve tam olarak yapabilme adma kendisine
yuklenen yasal yukurnluluklerini yerine getirebilme cabasindan dolavi da polis
mensuplan ve aileleri manevi yonden ytpranmaktadtr.
Amerikan Stres Enstltusu'nun yapt1g1 arastrrrnadan elde edilen
sonuclara gore cesltll ozelllkleri

sebebiyle insanlann hayat surelerlnm

krsaltma ihtimali olan ve qunluk hayat problemleri ile etkili sekllde basa
cikrnay: zorlastrran meslekler; polislik, ogretmenlik ve hava trafik kontrol
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mernurluqu olarak bellrlenrnistir.

Bireyin

basanh, Oretken ve mutlu olabilmesinin

topluma

faydasi

en 6nemli sartlanndan

dokunabilen,
biri mesleki

doyumdur. Bireyin elde edeceqi mesleki doyum, gerek i~ yasantrs: gerekse
aile hayatrnda ve bunlann yansimasi olarak da 9al1~t1g1 6rg0te dolayrsiyla da
devletine ve Olkesine bir cok y6nden yarar saqlayacaktrr.
Polislik, aktif silahh g6rev, duzensiz calrsrna saatleri, n6bet ve vardiya
sistemleri, g6revin riskleri ve sorumluluklan,

hlyerarsik yapidan kaynaklanan

ast-ust catismalan, her tur sue; olgusu ve suclularla ic; ice olma gibi kosullann,
birlikte yada ayn ayn yarattiq:

olumsuzluklarla

durumunda olan bir meslek grubudur.

surekli yuz yuze gelmek

Polis, genellikle gerilimli bir ortamda

mutsuz ve rnaqdur insanlarla karst karsiyadrr. Bu nedenle sorunlu bir bireyin,
yogun blclrnde sorun yasayan diger bir bireye hizmet sunrnasr, onun beklenti
ve

sorunlanna

memurlannm

9620m

bulmasi

oldukca

guc;,

hatta

olanaksizdrr.

Polis

buyuk c;ogunlugu, meslek yasarnlan boyunca gun boyu suren

cahsrna, lnsarnn doqal dengesine ters dusen uyku ve beslenme duzeni, yeterli
zaman aynlamayan aile ve sosyal yasarn tehdidi ile karst karsryadrr. Cok fazla
sorumluluk

yuklenen

meslek cahsanlanrun,

srkmtrh hissettikleri bilinmektedir.

kendllerlnl

daha yogun olarak

GOnOmOz cahsrna hayatmdaki

ve karmasa, insanlann kendilerini bunalrrus hissetmelerine

hrzh tempo

neden olrnaktadrr

(Cerrah & Semiz, 2000).
insan yasarrurun 6nemli bir b610m0 i~ yerinde gec;mektedir. 6zellikle
Emniyet Teskilati

gibi cok geni~ bir yelpazede

hizmet veren teskllatlarda

i~ yerinde

nedenle, i~ g6renin lslnden hissettigi
etkilemekte,

ve yrhn 365 gOnO 24 saat

gec;en sure cok daha fazladrr.

Bu

doyum oraru yasarruru buyuk olcude

lsinden ald1g1 haz ve bunun yasarm Ozerindeki olumlu etkisi

asarnah olarak, onun ruhsal sagl1g1 yanrnda, bedensel sagllg1 Ozerinde de
olumlu etkisini g6stermekte, aile yasarrunda mutluluk ve 6rg0tte de verimliligi
saqlarnaktadir (Sertce, 2003).
i~.
beraberinde

6rgutsel

ortamda

belirli

bir

zaman

diliminde

gerc;ekle~en,

kimi ili~kileri getiren ve ucret kar~1l1g1 giri~ilen mal ve hizmet

Oretme cabasrdir. Doyum ise duygusal bir tepki bicirnidir. Calrsanlar cahsma
hayatt sureslnce,

yapt191 ise 9al1~t1g1 6rgute ve i~ ortarruna dair pek cok

deneyimler kazanrnaktadrr. Cahsanlarm cahsrna hayan surestnce, g6rd0kleri,
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yasadrklarr, kazandiklan,

mutluluklan ve uzuntulert olrnaktadrr. Tum bu bilgi

ve duygulann sonucunda cahsanlann yapt1g1 ise yada 9all~t1g1 orqute karsi
tutumlan

ortaya crkrnaktadrr.

cahsarnn

fiziksel

ve

zihinsel

i~

doyumu

tutumlann

acidan iyi durumda

genel

sonucudur

olrnasrru

ifade

ve
eder

(Oshagbemi, 2000).

i~

doyumu bireyin islne kars: duydugu tutumlan, ya~ad1g1 olumlu veya

olumsuz duyqulanru ve tepkilerini, i~i cektci bulmasi, isle ozdeslesrnest gibi
kavramlan lcerir. Krsacasi i~ doyumu, cahsarun bakrs acismdan onernll olarak
gordOgO seyleri, isin ona nasil saglad1g1yla ilgili olan alqrlarnalandrr.

i~

doyumu, cahsanlann yaptiklan ise karsi hissettikleridir. Dolayrsryla i~

doyumu, isin kazandrrdiklanyla

cahsarun beklentileri birbirine uyduqu zaman

olusrnaktadrr (Bingol, 1990).
Luthans'a (1992) gore i~ doyumu; bireyin lsinden veya deneyimlerinden
duyduqu olumlu duygular veya hoslanrna halidir. Greenberg ve Baron (2000)
ise i~ doyumunu, bireyin yapt1g1 i~e genel tutumu olarak tanrrnlarmstrrlar.
Peknedal (1995) ise arastrrmasrnda

i~ doyumunun,

insanlann lslerine

karsi tutum ve davraruslanru i9erdigini befirtrnistir. lse karsi olumlu ve hos
tutumlar

i~ doyumunu, olumsuz ve hos olmayan tutumlar i~ doyurnsuzluqunu

acrklamaktadrr,
seviyesi,

Bir baska deylsle, bireylerin fiili olarak elde ettikleri imkanlann

beklenti ve ozlern seviyelerine

yakrn ise doyum, asaqrsmda

ise

doyumsuzluk soz konusudur (sertce, 2003).

i~

doyumunun yonetlrn alarunda 90k onernli bir konu olrnasrnm temel

sebebi, i~le ilgili olumlu bir takim sonuclan

elde etmenin buyuk olcude i~

doyumunu saqlarnaya bagl1 olmasrdrr (Yousef, 1997).
Ki~ilik, cok geni~ bir kavramdir ve bu kavramla

ilgili bircok tarurn

yaprlrmstrr, Kisilik, bir kimseyi baskalanndan

ayrran ve onu kendisi yapan,

duygu,

bir

dusunce,

gostermesine

inane

gibi

ozelllklerlnin

butunluk

lcinde

sureklilik

denir. Bir baska deyisle bireyin tc ve d1~ cevreslyle kurduqu,

diger bireylerden ayrrt edici, tutarh ve yaprlasrrus iliskiler bicimine de denir
(Goksu, 2000).
Ki~ilik ozelliklerinden birisi olan denetim odag1 kavrarnrna gore insanlar,
kendi baslarina gelen olaylann denetiminin ya kendi lclerlnde yada etkili bir
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di§ gOcOn (sans, talih, kader, kismet, g09IO baskalan) buyruqunda olduquna
inanmak egilimindedirler (Sulu, 2007).
Denetim

odag1

(locus

of control)

bireyin,

basma

gelen

drsardan veya kendisi tarafmdan denetlendiqini alqrlarna egilimidir.
(internal

locus of control)

bireyin

karsilasnq:

olaylan

olaylann

le

denetim

ve sonuclan

kendi

davraruslanna bagll olarak alqrlamasi, di§ denetim (external locus of control)
bireyin kar§1la§t1g1 olaylann ve sonuclanrun kendi drsmdaki g09lerin etkisiyle
meydana geldigine lnanmasrdrr (Cengil, 2004).
Rotter'e (1966) gore, denetim odaq: inane, bireylerin ge9mi§lerindeki
pekistirici

yasantilanna

kontrollerine
sonucu

veya

olusan

dayah

kendi

drslanncakl

bir ozelllktir.

boyutunun uc noktalannda

olarak

Bazi

davraruslannm
odaklann

bireyler,

sonuclanru

kontrollerine

i9-d1§

denetim

kendi

baglamalan
odag1

inane,

bazrlan da ortalannda yer alabilmektedirler

(Akt.,

Dag, 1992).
Denetim odag1 alg1s1 nedensellik belirtme ve sorumluluk yOkleme ile
ilgili gorOlmektedir. lcten denetimliler yapnklan isin beceriye dayah yonlerlru
vurgulayarak,

basanlanru

denetimlilerse

sans:

basansrzhqm

kendi

davraruslanna

ya da kosullan

baglamaktadirlar.

davrarusm

sebebi olarak alqilamaktadtrlar.

sonucunun

ozelllkle

lcten denetimliler

de

cahsrnalar

srrasmdaki dikkat dag1t1c1 uyaranlan suclamaya, drstan denetimlilerden
az, kazalann nedenini bireysel sorumlulukta

Drstan

daha

aramaya ise daha 90k egilimli

gorOlmektedirler (Donrnez, 1986).
Bir ki§ilik boyutu

olarak

ele alman

ve incelenen

yonunden bireylerin anlamh olarak birbirlerinden
arasnrrna

ile

karsrlastmldrqmda,

ortaya

konrnustur.

i9 denetimlilerin;

daha fazla zaman harcadrklanru,
ozellikle

yansrna

olaylarda

daha

digerleriyle

ortarrunda
aktif

karsilastmldiqmda

aynldiklan

Arastrrmalar

okul basanlanrun

gostermektedir.

odag,

yapilan pek 90k

drs

denetimlilerle

entellektOel ve akademik

daha ustun basan

olduklanru

denetim

etkinliklerde

daha yOksek olduqunu
gosterdiklerini,
Vine

toplumsal

tc denetimlilerin

olumsuz etkilere daha fazla direnen, kisisel

ozgOrlOklerinin smrrlandmlmasma

g09IO bir tepki gosteren, kendilerini daha

etkili, gOvenli ve baqrrnsrz kisiler olarak alqilayan olumlu benlik kavramma
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sahip, atrlqan ve giri~imci kisiler olduklanru ortaya koymaktadrr (Yesilyaprak,
1990).

Butun bu sonuclar igsel denetimli olrnarun olumlu bir kisilik ozelligi
olduqunu qostermektedir. Buna karsihk d1~ denetimliler, arastrrrna bulgulanna
gore, cevre Ozerinde kontrollerinin olrnadrqma lnandrklan, olaylan kontrol
altma alamayacaklan, sonucu etkileyemeyecekleri karusmdan dolayi daha
kayqrh, pasif, kuskucu ve doqrnatlktlrler. Vine arastirmalar d1~ denetimlilerin
hem kendilerine hem baskalanna daha az guvenen, kendini tanrrnada
yetersiz, toplumsal kabul lhtiyaclan az olan, saldrrqan ve daha 90k savunma
mekanizmalan kullanma egiliminde olduklanm gostermektedir (Yesilyaprak,
1990).

Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti Polis Genel Mudurlugunde gorevli polis
rnensuplarmm i~ doyum duzeyleri ile denetim odaklanrun belirlenerek
degerlendirilmesi
yaprlmamrstrr,

amacryla

buqune

kadar

herhangi

bir

arastrrrna

Bu arastrrrnada 2008 yrlmda KKTC Polis Orgutu bunyeslne

gorevli polis rnensuplanrun i~ doyum duzeyleri ile denetim odaklanrun
belirlenerek degerlendirilmesi amaci gudulurken; KKTC Polis Orgutune
dolayrsiyla orgut mensuplanna, ilgili literature, egitim camiasmda gorevli
bireylere katki saqlarnak, yurt iclnde boyte bir cahsrnarun olmarnasindan
dolayr bu yonde yaptlacak olan cahsrnalara 1~1k tutumak ve yurt drsmdaki
calisrnalara da katki saqlarnak hedeflenmistir. Arastirrnada, Polis Genel
Mudurlugunde gorevli polis mensuplanrun i~ doyum duzeyleri ile denetim
odaklannda; yaslanna, cinsiyetlerine, medeni durumlanna, eslerinin cahsrna
durumlanna, cocuk durumlanna, ogrenim durumlanna, fiili hizmet surelerine,
rutbelerlne, gorev yapt191 birime, gorev yapt191 birim ile ikamet adresi
arasmdaki mesafeye, para odOIO veya takdir almalanna ve disiplin cezasi
almalanna gore alg1lamalannda anlarnh tarklrhk gostermekte midir? Polis
rnensuplanrun i~ doyum duzeyleri nasildrr? Denetim odag1 alqrlamalan
nasrldrr? sorulanna yarut verebilmek icln bir arastrrrna problemi olarak ele
almmasi zorunlu olarak karsirruza crkmaktadir.
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Arna~
Bu arastrrrnanm arnaci, Kuzey Kibns Turk Cumhuriyeti
Mudurlugunde gorevli polis mensuplannm

Polis Genel

i~ doyum duzeylerinl belirlemek ve

bazi degi~kenlerle farkhlasip farkhlasmadrqrru ortaya koymaktrr.

Yukanda belirtilen temel arnac cercevesinde a~ag1daki sorulara cevap
aranrrusnr:

1. Polis mensuplannm i~ doyum duzeyleri nasrldrr?
2. Polis

mensuplanrnn

i~

doyum

duzeyleri

ile

asaqrdaki

degi~kenler

bakimmdan:

a. Yas,
b. Cinsiyet,
c. Medeni Durum,
d. E~ cahsrna Durumu,
e. Qocuk Durumu,
f. Ogrenim Durumu,
g. Orqutteki Fiili Hizmet Suresi,
h. Rutbesi,
i. Gorev Yapt191 Birim,
j. Gorev Yapt191 Birim ile ikamet Adresi Arasmdaki Mesafeye,
k. Para Odulu veya Takdir Alma Durumu,
I. Disiplin

Cezasi

Alma

Durumlanna

gore

nastl farklrhk

gostermektedir?
3. Polis mensuplannm denetim odag1 alqrlarnalan nastknr?
4. Polis

mensuplanrun

etkilemektedir?

denetim

odaq:

i~

doyum

duzeylerini

nasil
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Arm1t1rmanm Onemi

KKTC'de bir ilk olan bu arastirma, KKTC Polis Orgutunun buyuk bir
9ogunluguna

uyqulandiqmdan,

Polis

Orgutunun

genel

durumunun

belirlenmesi acismdan buyuk onern tasrmaktadrr. 6zellikle gece gunduz
demeden zor sartlar altmda gorev yapan polis mensuplan ki bunlara itfaiye
hizmetini de yerine getiren itfaiye mensuplan da dahil olmak uzere, bu
personelin denetim oda91 alqilamalannm nasrl olduqu, i~ doyum duzeylerinin
hangi seviyede olduqunun tespiti, i~ doyumunu etkileyen hususlann neler
olduqunun belirlenmesiyle birlikte, Ost kademe yoneticilerl taratmdan verilecek
olan idari kararlarla hazirlanacak olan her turlu mevzuata 1~1k tutrnasi
acismdan da onernll olduqu dusunulmektedlr, Literatur tararnas: sonucu,
KKTC'de

polis

mensuplanna

yonellk

yeterli

duzeyde

cahsrnalann

qerceklesttrllrnedlql saptanrrustrr. Bu arastrrma alana yonelik mevcut durumun
saptanmasi ve eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi acismdan son derece
onern tasrmaktadrr. Aynca bu cahsrna, KKTC Polis Orgutune dolayrsiyla
orgut mensuplanna, ilgili literature, egitim carnlasmda gorevli bireylere katki
saqlarnak ve bu konuda bundan sonra yurt i9i ve dismda qerceklestirilecek
olan cahsrnalara da katki getirmesi acismdan onemlldlr,

Srmrliuklar
Bu arastrrrna asaqrda belirtilen srrurhhklar lcerlslnde yurutulmu~tur;
- KKTC Polis Genel Mudurlugunde 2008 yrh icerisinde gorev ifa eden
polis mensuplan ile,
- Yontern acrsmdan tarama modeli ile srrurlandmlmrstrr.

Tammlar
Amir: Meslek derecesi, memuriyet unvaru

veya tutmakta oldugu makam

geregi emretmek yetkisine sahip olan bir polis mensbunu anlatrr.
Denetim Odag1 (Locus of Control): Bireyin, basma gelen olaylann disardan

veya kendisi taranndan denetlendiqini alqrlarna egilimidir.
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D1~ Denetim (External Locus of Control): Bireyin kar~1la~t1g1 olaylann ve
sonuclanrun kendi drstndaki g09lerin etkisiyle meydana geldigine tnanrnasrdrr.

i~ Denetim (internal Locus of Control): Bireyin kar~1la~t1g1 olaylan ve
sonuclan kendi davraruslanna bagh olarak alqrlarnas: egilimidir.

i~ Doyumu (Job Satisfaction): Cahsarun isinde mutlu olma ve doyum bulma
derecesi olarak tarumlanrmsnr (Eisentat & Fenler, 1984).

Karpaz il~e Polis Mudurlugu: 01 Ocak 2009 tarihinden itibaren iskele llce
Polis MOdOrlOgO olarak adlandmlrmstrr,

Mufetti~: Basrnutettls, mutettis ve rnutettis muavini rutbelerinl anlatrr.
Polis Hizmetleri Komisyonu: Polis Yasasrrun

12.

maddesi

uyannca

olusturulan Polis OrgOtO Polis Hizmetleri Komisyonunu anlatrr.

Polis Mensubu: Polis OrgOtOnde, polislik hizmetlerini yerine getirmek Ozere
qorevlendirilen

Oniformah veya uniforrnasrz

meslek rnemurlanru

anlatrr ve

trafik hizmetlerini yOrOten trafik polisini, itfaiye hizmetlerini yOrOten itfaiyecileri
de kapsar.

Polis Mudurlugu: llcelerde veya i<;: orgutlenme geregi birden fazla bucaq: ve
yerleslrn yerini kapsayan belirli bir bolqede, Polis Genel MudOrlugOne baqh
olarak emniyet, asayls ve nizarru korumak ve saqlarnakla gorevli

bir hizmet

birimini anlatrr ve bolge mudurlugunu de kapsar.

Polis Orgutu: Polis Yasasi'run 8. maddesinde onqorulen yetkileri kullanmak
ve qorevleri yerine getirmek Ozere yine ayru yasarun 3. maddesiyle kurulan ve
hat ve kurmay krsrmlanndan olusan Polis OrgutOnO anlatrr,

Polis Yasasr; 51/84 Sayrh Polis OrgutO (Kurulus, Gorev ve Yetkileri) Yasasmi
anlatrr,

Ulke: Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti srrurlan ile karasulan icinde kalan kara,
deniz ve hava sahasim anlatrr,

Ost Kademe Yoneticisi: Polis MOduru ve Mudur Muavini rutbeslndeki polis
rnensuplanru anlatrr,
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Krsaltmalar

FYO: Fakulte ve Yuksek Okullar.
KKTC: Kuzey Krbns Turk Cumhuriyeti.
PGM : Polis Genel Mudurlugu.
SPSS : Statistical Package for the Social Sciences.
TC : Turkiye Cumhuriyeti.

BOLOM II
ARA$TIRMANIN

KURAMSAL BOYUTU VE iLGiLi
ARA$TIRMALAR

Kuramsal Boyut
Bu b610mde i§ doyumu ve denetim odag1 alqrsrnm kuramsal temelleri,
ilgili aciklarnalar, tarkhlrklar ve konu ile ilgili arastrrmalara yer verilmistir.
I§ doyumu, calisanlann lsine devarnhhqr, baglll1g1, isini ceklcl bulrnast ve
verimliligi icln 6nemli bir unsurdur. 1$ doyumu, en genel anlamda, bireyin belirli
bir lse karst olan olumlu duygusal tepkileri seklinde ifade edilebilir (Bas &
Ard19, 2002).
i§ doyumu ozellikle, polislik hizmetlerin yerine getirilmesinde polis
6rg0tlerinde bOyOk oneme sahiptir. c;onkO polis mensuplan, son derece zor
sartlar altmda, yorucu bir i§ temposunda, cahsrna saati gozetmeksizin,
toplumun her kesiminden bireylerle 9ogunlukla da sue isleven veya rnaqdur
olrnus kisllerle muhatap olup, gerektigi gibi yasal mevzuatlara da uymak
zorunda olduqundan, bu sartlar altinda da lsinden doyum saqlayamayan bir
polis mensubunun da verimli ve uyumlu cahsmasi mOmkOndegildir.
I§ doyumu bir tutum olarak, davrarus iceren motivasyondan farkll
olrnasma karsm, literatOrde ilk kez i§ doyumunun sistematik bir blclrnde
incelenmesi motivasyon kuramlanyla olrnustur (YOksel, 2005). Ancak, insan
davraruslannm karmasrkhqt nedeniyle, motivasyon kuramlannm herhangi
birisinin tek basma motivasyon ve i§ doyumu konusunu bir bOtunlOklcerlslnde
acrklayablldiqlni soyleyebllmek zordur (Can, AkgOn & Kavuncubasi, 2001 ).
Bu kapsamda, motivasyon kuramlanndan, F. Herzberg'in iki Faktor
Kurarru, Abraham H. Maslow'un Ihtiyaclar Hlyerarslsl Kuramr, Clayton
Alderfer'in ERG Kurarm, R. Stacy Adams'in E§itlik Kurarm, Victor Vroom'un
Beklenti Kurami ve Edvin Locke'nin Arnao Kurarm i§ doyumunu inceleyen
bashca cahsrnalardrr. 1$ doyumunu aciklayan bu kuramlann yarunda, Hackman
ve Oldham'm I§ 6zellikleri Modeli, Smith, Kendall ve Hulin taratmdan ortaya
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koyulan Cornell Modeli ile Lawler-Porter Modeli de i~ doyumunu acrklarnaya
cahsan onernll kurarnlardandrr,

2.1.

i!} Doyumu ile ilgili Motivasyon (Gi.idi.ilenme) Kuramlan

i~ doyumu ile ilgili kuramlan, gOdulenme kuramlan ba~llg1 altrnda yer
alan, icerik ve surec kuramlan olmak Ozere iki ana baslrk altmda toplayabiliriz.
2.1.1. i~erik Kurarnlan

lcerik kuramlan, klslnln icinde bulunduqu ve kisiyi belirli yonlerde
davrarnsa sevk eden taktorlerl anlamaya onern vermektedir. Daha cok
bireylerin ihtlyaclan Ozerinde durur. Dolayrsiyla da gOdOlemenin baslamast
icln kosul olan "lhtiyacm hissedilmesi " ve "lhtlyacm ic;erigi"ile ilgilenir.
lcerik kuramlan, i~ goreni lsten tatmine gotOren gereksinmeleri tek tek
gostermeye cahsan kurarnlardrr. Bunlar, i~ gorenin belirlenen bazi degerleri
yada gereksinmeleri orgOtc;e karsrlandrqrnda i~ gorenin doyuma ulasacaqiru
savunurlar (Basaran, 1998).
Konumuzla

ilgili olarak

icerik

kurarnlanru ele

ald191m1zda, F.

Herzberg'in iki Faktor Kurarru, Abraham H. Maslow'un lhtlyaclar Hiyerarsisi
Kurarru ve Clayton Alderfer'in ERG Kurarruna rastlarnaktayiz.
2.1.1.1.

Frederick Herzberg'in iki Faktor Kurarm

1969 yrhnda ortaya konulan ve i~ doyumu ile ilgili olarak qerceklestlrilen
en onemli kuramlardan biri olan iki taktor kurarru, Frederick Herzberg'e aittir.
Herzberg ve arkadaslannca geli~tirilen bu kurarmn en 6nemli tarafr,
gereksinimler

belirlenirken

arastrrmadan

elde

edilen

bunun

varsayima

bulgular

dayanmarnasr, yani

doqrultusunda

bir

stmflandmlmastdrr.

Herzberg ve arkadaslan 28.000 cahsanda elde ettikleri verileri smrtlandrrarak
iki taktor kurarruru qelistirrnislerdir. Bu kuramda, insanlann lcsel durumlan
yerine; insanlann cahsrna yasarrunda elde etmek istedikleri arnaclarla,
kacmrnaya cahstiklan etmenler srralanrmstrr (Onaran, 1981).
Onaran arastrrrnasmda Herzberg ve arkadaslanrun arastirmada 200
kadar mesleki-teknik i~ gorenlerle yOz yOze gorO~erek bir takrrn etmenler
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crkarttiqrrn bellrtrnlstlr. Bunlardan bazrlan doyuma, bazrlan da doyurnsuzluqa
yol acmaktadir. Bu yaklasrma gore, bazi i~ sartlanrun elverisslz olmasi
calrsmalarda doyurnsuzluqa neden olurken, bu sartlann i~ gorenlerce istendik
dOzeyde olduqunun alqrlanrnast i~ doyumunu artmci olmaktadir. Herzberg'in
hijyen etmenleri adrru verdiqi koruyucular, yani isle doqrudan ilgisi olmayan
c;evreyle ilgili taktorler; Ocret, kisller arasi iliskiler, cahsrna sartlan, isletrne
yonterni ve politikalar ile qozetimdir (Onaran, 1981).
Herzberg bu taktorlerl iki temel ihtiyaca baqlamaktadrr, Bunlardan
birincisi olan gOdOleyiciler,geli~me ve kendini qerceklestirrne gereksinimlerini
karsiladrklan lcin doyuma, saqhk etmenleri de hos olmayan seylerden
kacmrna gereksinimi yOzOndendoyurnsuzluqa yol acrnaktadlr. Birinci grupta,
isin icsel ozelliklerinden kaynaklanan, kisiye daha yOksek performans ve
cabaya sevk eden tarnnrna, i~i basarrna, isin kendisi, sorumluluk ve ilerleme
imkanlan olarak siralanan

etmenler, orgOtOn isverene saqladrklanndan

cok cahsarun kendi yaptiklanyla ilgilidir (Onaran, 1981). Tosun'a (1981) gore
i~ doyumu yaratirken eksikler bOyOk doyumsuzluk yaratmamaktadir.
lkinci grubu olusturan saqhk etmenlerinin yeterli olrnadrqt yada
butunrnadrq: cahsma ortarrunda bir insan doyuma ulasrnarms olacak, ancak
saqhk etmenleri (koruyucular) tam olduqu zaman doyuma ulasrrus olacaktir
(Onaran, 1981 ).
Kurama getirilen elesttrtler ise sunlardrr;
doqrultusunda

yaprlan

arastrrmalardan

elde

bu kuramm varsayirnlan
edilen

bulgulann

farkh

mesleklerde cahsanlara genellenememesi, orqutsel arnaclarla bir ilgisinin
bulunrnarnasi, doyum yaratrci gOdOleyici etmenlerin yalruzca koruyucu
etrnenlerdeki . degi~meler yarunda, ayru zamanda, sosyo-kOltOrel yapi ve
kisisel faktorlerden etklleneblleceqinln de qozard: edilmesidir (Coskuner,
1994).
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2.1.1.2.
Abraham
lhtiyaclar

Maslow'un lhtlyaclar Hlyerarelsl Kurarru
H.

Maslow'a

gore

bireyin

yatar ve birey bu ihtiyaclanru

Dolayrsiyla

lhtlyaclar

davrarusm

motivasyonunun

karsilamak

belirlenmesinde

temelinde

lcln harekete
onernll

bir

gec;er.

unsurdur.

Maslow'un kurarrurun ozunde, thtlyaclann bes grupta toplanan bir srra izledigi
ve

doyurulan

bir

ihtiyacm

motive

edici

etkisini

yitirecegi

yaklasuru

bulunrnaktadrr, Bu ihtlyaclar onemlerlne gore asaqidan yukanya doqru soyle
srralanrmsnr: fizyolojik ihtiyaclar, gOvenlik ihtiyac,, sosyal ihtiyaclar, sayg, ve
statu ihtiyac, ile kendini qerceklestlrme ihtiyac, (Maslow, 1970; Luthans, 1992;
Organ ve Hamner, 1982; Johns ve Saks, 2001 ).
Maslow, bu bes thtlyact daha Ostteki ve daha alttaki lhtiyaclar olarak
ayrrrmsnr, Fizyolojik ve gOvenlik lhtlyaclan

a~ag1 siradaki

ihtiyaclar olarak

tarumlamrken: sosyal, sayg1 ve statu ile kendini gergekle~tirme ihtlyaclan da
yOksek dOzeydeki lhtlyaclar olarak srrutlandmlmaktadrr.

lkl sira arasmdaki fark

ise yOksek dOzeydeki lhtlyaclann icsel olarak, dusuk dOzeydeki lhtlyaclann da
dtssal olarak tatmin edilmesidir (Ozkalp & Krrel, 1996).
Maslow'un
bulunarak

baska

ihtiyaclar

hiyerarsisl,

bireylerin

dusunce

bireylerin
emirleri

neden cesltli ozverilerde
doqrultusunda

orgOtlerde

cahsmayi kabul ettikleri konusuna acikhk getirmek Ozere degerlendirildiginde
bireylerin;
-

Fizyolojik

gereksinimlerini

karsilarnak

Ozere bir

ise gereksinim

duyduklan,
- Herhangi bir nedenle

isslz kaldrklan ya da haks1zllga ugrad1klan

durumlar lcln slqortali, sendikall olmak gelecek lcln tasarrufta bulunmak gibi
bir takrrn onlernlerl gOvenlik gereksinimlerini karsrlarnak Ozere aldrklan,
- Sosyal varllklar olduklan
anlasabllecekleri

i~ gruplan

lcin ve ait olma gereksinimleri

iclnde

calisip,

kulOp, sendika

nedeniyle

ve dernekler

kurduklan,
- Sayqrnhk gereksinimlerini

karsilarnak

Ozere diger insanlara hizmet

vererek onlann takdirini kazandrklan, bu sekilde kendilerine olan gOvenlerinin
geli~tigi ve topluluk lclnde bir mevki sahibi olduklan; saygmllk gereksiniminin
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topluma yansiyan en belirgin niteliginin terfi etme, daha fazla gorev ve
sorumluluk yOklenme ve sosyal statuyu artrrrna durumlan olduqu,
- Kendini qerceklestlrrne gereksinimlerinin ise, cahstiklan lslerde
yaraticrhklanru kullarup kendilerini gostermeleri olarak tamrnlanablleceql
soyleneblllr (Eren, 2006).
Maslow'a gore,

lhtlyac hlyerarslslnde asaqrdan yukanya

doqru

cikarken, bir kademedeki ihtiyaclar belli bir oranda giderilmeden, bir sonraki
kademe motivasyon yonunden onern kazanmaz; yani fizyolojik ihtiyaclar belli
bir oranda karsrlarursa, gOvenlik ihtlyaclan motivasyon kaynaq: olarak
qoruleblllrler (Paksoy, 2002). Bir baska deylsle, alt dOzeydeki gOdOler doyuma
ulasinca birey, Ost dOzeydeki, gOdOlere hazrr hale gelir (COceloglu, 1999).
Maslow'a gore, lhtlyaclar hiyerarsisindeki bu ihtlyaclarm tarnarru
karsilanrms olsa bile kisi, kendi yetenekleri ve gOcOne uygun bir ii;,
yaprmyorsa,

sOrekli

olmasa

da

zaman

zaman

huzursuzluk

ve

memnuniyetsizlik yasayacaktrr, Bu thtlyaclann en alt dOzeyde olanlan, genel
olarak ekonomik davrarus aracrliqma dayanmaktadrr. QOnkO

insanlar

fizyolojik ve gOvenlik lhtlyaclanru gidermek icln para kazanmak zorundadrr
(Tosun, 1981 ).
Diger gOdO kuramlannda olduqu gibi Maslow'un ihtlyaclar sira dizini
kurarru da cesitli yonlerden elestlrllrnlstlr. Bazt arastrrmacrlar, insan ihtiyacrru
tarumlarnarun ve srruflara ayrrmarun g09 olmasi ve ihtlyaclar arasmdaki i<;
lcellk gibi nedenlerle, bu kurarnm varsayrrnlannm ii;, hayatma uygulanmaya ve
bulgulardan nesnel sonuclar crkarrnaya pek elverisll olrnadiqrm ifade
etmislerdir. Bunlara gore, insan lhtlyaclan arasrnda hlyerarsik bir sira soz
konusu degildir; gereksinimlerden herhangi birine saplarup kalan bireyler
yarunda, alt

dOzey

thtlyaclanru karsrladrktan sonra

Ost

basamaktaki

lhtlyaclanru karstlarnak icln hi<; gayret gostermeyen bireyler de mevcuttur. Ok'a
(1995) gore, ihtiyaclar sira dizini kurarru, tum ii;,gorenlere onlann sosyal
kOltOrel ge9mii;,lerine ehemmiyet vermeden uyarlanabilir. Ancak sosyolojik
bulgular, degerler

srra dizininin ve

Maslow taraftndan

ileri surulen

varsayrrnlann evrensel olarak uyqulanabiltrllqinln olrnadrqrm gostermektedir
(Sanli, 2006).
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2.1.1.3.

Clayton Alderfer'in ERG Kurarm

Maslow'un teorisi yaygm bir sekilde kabul goren, anlastlmasi kolay ve
kullarush bir model olrnasma karsrlik, turnu istekl davrarus lcln uygun
qorulmernlstlr, Alderfer bu teoride bazi degi~iklikler yaparak ihtiyaclan uc;
duzeyde actklarrustrr, E.R.G. Teorisi olarak adlandmlan bu duzeyler sunlardrr;
Varolmak (Existence) lhtlyacr: Maslow'un fizyolojik ve guvenlik
lhtlyaclanna

denk

gelmektedir.

Bu

ihtiyaclann

giderilmesi,

orgutOn

kaynaklanrnn bol olrnasma baqhdrr.
ili~ki (Relatedness) lhtlyaci: Sevgi ihtiyac, ve kisisel iliskilerle ilgili
olarak insarun baska insanlarla dusunce ve duygulanrn paylasrna, sayg1 ve
itibar ihtiyacrru kapsar.
Geli~me (Growth) lhtlyacr: Bireysel caba ile ilgili olarak bireyin kendini
qerceklestirme lhtlyacrru icerir. Bir lnsarun kendisi ya da cevresl OstOnde
yaratrcr, Oretici etkiler yapmak, yeteneklerini kullanmak, yeni yetenekler
qellsttrmek istekleri de burada toplanrmstrr.

ERG Teorisi olarak da bilinen bu kuram, Maslow'un kurarruyla hemen hemen
ayrudrr, Alt duzey ihtlyaclar tatmin edlldikce Ost duzey ihtiyaclann onern
ta~1d1g1 gorulur. Fakat eger birinin duzeyi yeterli tatmin edici du~Ok bir
duzeyde onemliyse, orneqln, terfide du~ kmklrqma ugrama (buyurne lhtiyacr),
daha buyuk bir sosyal ilgi, bagllllk istegi (ilgi ihtiyaci) yaratabilir.
ERG Kuram,, bireyin davraruslanrun olusup, kalrcrlrk kazanrnasmm
bireyin c;evresinde olusan hangi durumlara bagll olduqunu acrklarnaktadrr.
Alderfer'e gore, doyum ve istek kavramlan bireye ait oznel dururnlardrr.
Doyum, bireyin c;evresiyle olan ili~kisi sonucunda elde ettiklerinin bireyde
yarattrq: lcsel bir durumdur. istekler ise, doyum gibi mutlaka drssal bir durumla
ilgili olmalan qerekmedlginden daha ozneldirler. Gereksinim ise hem istek
hem doyumu yada bunun zrtti olan hayal kmkhquu lceren bir kavrarndrr (Sulu,
2007).
Teorinin Maslow'dan aynlan bir yarn ise sudur: Gereksinimler burada
somutluk durumlanna gore srraya konrnustur. Dolayrsryla bir Ost duzeydeki
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gereksinimi

karsrlarnak g09 olduqunda bir alt dOzeydeki gereksinim

kOmesi

daha 90k istenecektir. <;OnkO kurama gore daha aynrnlasrms, daha az somut
arnaclan elde edemeyenler

daha somut arnaclara yonellrler,

Gercek istek

boylece doyurulrnus olmaz, ama daha somut olaru onun yerine qecer, Aynca
kendini qerceklestlrme

ile qelisrne kavramlan arasmda da onemli bir aynm

mevcuttur. Bilindigi gibi Maslow'a gore kendini qerceklestirme
lcinden gelen, cevreye gore deqlsrneyen
durumlarda

alacaq:

kurammdaki

blclmler

qelisrne

Ozerinde

kavrammda,

bir ihtiyactrr.
Maslow

lnsarun

ihtiyaci lnsarun

Bu ihtiyacm cesltll

durmarmstrr.

cevreden

gelen

Oysa

ERG

uyaranlardan

etkneneceql, bu uyaranlann cesitll yetenekleri ortaya cikarrnakta etkili olacaqi
gor0$0 de vardrr, ERG kurarnr, Maslow'un teorisinin isler duruma getirilmesi
ve insan cevre etklleslmini

lcerrnesi lcin geli$tirilmi$

bir kurarndrr (Aytac,

2008).

2.1.2. Sure~ Kuramlan
i$ gorenin isten doyumunun nasrl otustuqunu arastmr. 1$ doyumunun,
gereksinmeler,

degerler, umutlar, alqrlar gibi degi$kenlerini

srrutlandmr yada

tOrlendirir. Bu kuramlara gore, i$ doyumunu, i$ gorenin gorevi ile elde ettigi
edinimin bir sonucudur ve i$i ile ilgili degerlerini

uygulamasma

da yol agar

(Basaran, 1998).
Konumuzla

ilgili olarak

surec

kuramlanru

ele aldrqrrruzda,

Esitlik

Kurarm, Beklenti Kurarm ve Arnac Kurarmlanna rastlarnaktayrz,

2.1.2.1.

E!}itlik (Denklik) Kurarru

R. Stacy Adams tarafmdan geli$tirilen esltlik kurarru ise, oncelikle bir
motivasyon

kurarmdir, ancak i$ doyumu ve doyurnsuzluqu

noktalara dikkat cekmektedlr.

ile ilgili onernll

Bu kurama gore, kisinin i$ basansi ve tatmin

olma derecesi 9all$t1g1 ortamla ilgili olarak alg1lad1g1 esitlik veya esitsizliklere
baglld1r. Adams'a gore i$ doyumu kisinin alg1lad1g1 qirdi-crkt: dengesine gore
belirlenmektedir ve birey kendisinin sarf ettigi gayret ve karsismda elde ettiqi
sonucu ayru i$ ortarrunda baskalanrun sarf ettigi gayret ve elde ettikleri sonuc
ile karsrlastrrmaktadrr (McCormick & ilgen, 1980).
Coskuner'e (1994) gore, denklik kurarru i$ doyumunu "bireyin alg1lad1g1
qirdl-crkt: (katkr-odul) dengesi" olarak tamrnlarnaktadrr.

E$itlik kurarruna gore
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doyum yada doyumsuzluk, cahsarun kendisine verilen (Ocret, iyi cahsrna
sartlan, i~ gOvencesi ve yOkselme gibi) odullerle: bireyin orgOte katkilan (i~
gorenin egitim dOzeyi, deneyimi, isteki becerisi, cabasi ve sorumluluk duygusu
ile yas: ve benzeri nitelikleri) arasmdaki oran ile diger i~ gorenlere verilen
oduller ve onlann 6rg0te katkrlanrun karsrlastmlmasryla belirlenir. Cahsarun
alqrlarnalanndaki

esitllk

doyuma,

esitsizlik

ise

gerginlik

yasamasma,

gereginden fazla yada az odullendirrne ise doyumsuzluk yaratrr,

i~ goren yapmakta olduqu ise, verdikleri ile aldiklan arasmda bir
esitsizlik gorOyorsa; yalruzca boyle bir alg1 bireyin doyumsuz olmasma
yetmez. QOnkO bu kuramda onernll olan kisinin kendini kar~1la~tird191 diger
bireylerle arasmda varolduquna inand191 esitsizlik orarudrr. i~ goren bu
e~itsizligi gidermenin caresinl kendi katkrlanru azaltma yada artrrrna da
ararnaktadrr. Alqrlanan

esitslzlik

buyudukce

i~

gorenin

gerginligi

ve

yakmmalan artar. Bu durumdaki birey, cncelikle odullertnl artirmak i9in gayret
gosterir; sayet bunu basararnazsa, katkrlannda azalma yolunu secer, ornegin
calrsma tuzrru yavaslatrr (Coskuner, 1994).
Bu gOdOleyici kuramm diger gOdO kuramlanndan en onernll farki: i~
doyumunu etkileyen taktonere

yalruz baz: etmenleri eklemekle kalrnarms

otrnasrdrr, Diger bir ifadeyle, i~ qorenin doyum yada doyumsuzluklannda
bireylerin katkrlan ya da orgOtOn onlara ne saglad1gma dikkat cekrnek yerine
bu tip olaylarda bireylerin bllislerinin ne olduquna ve i~ doyumunun ayrn
zamanda billssel bir surec olduquna dikkat cekmesidlr (Coskuner, 1994).

2.1.2.2. Beklenti (Omit) Kurarru
Victor

Vroom

tarafmdan

qelistirilen

beklenti

kurarnr,

insan

davraruslanru, bireyin amac ve sec;imleriyle ve bu arnaclan basarmadakl
beklentileri yonunden aciklamaya cahsir. Beklenti kuramma gore cahsanlar
sadece islerlnden urnduklanru bulduklan zaman tatmin olurlar.
Victor Vroom, bir kisinin belli bir i~ icin caba harcamasiru, odOIO
arzulama derecesine ve bekleytse baqlamaktadrr (Koparal, 1997).
Beklenti kuramma gore bireyi etkileyen tcsel ve drssal odulter vardrr.
Birey, basan gosterdiginde kendisine verilecek odullerln beklentisi i9indedir.
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OdOIOn degeri, bireyin basan gostermesine neden olacaktrr, Birey basansi
sonucunda odule hak kazandiqmda kendini gOven iclnde hissedecek,
sonuclann olumsuz olmasi durumunda ise, yorgunluk, srkilqanhk ve gerilim
hali olusacaktir. Ki$inin beklentileri takdir qorme, tarunma, deger verilme gibi
icsel odOI olabileceqi gibi, Ocretin artrsi, statu ve Onvan gibi drssal da olabilir.
Bu kurarrun ana ternasr, bireyin arnaclanru, caba ile performans,
performans ile ald1g1 odul, sonuc olarak da odullerle bireyin arnac tatmini
arasinda iliski kurarak aciklamaktrr. Burada onernli olan bireyin ne tor bir
beklenti tclnde olduqunun belirlenmesi yarunda, ne tOr bir pertormansm
arzulandiq:

belirlenmeli,

boylece

performans

ile odOI

arasmda

ili$ki

kurulmahdrr.
Bu kurama gore, lste doyum saqlarnarun temel gOdOleyici faktorlerl
ozetle:

yOksek Ocret, yeterli yOkselme olanaklan, katrlrnah denetim, i$

arkadaslan ile iyi iliskiler kurabilme, cahsrna hrz: ve yonterninln denetimi ve
degi$ik gorevlerde bulunma olarak ozetlenebilir.
Beklenti (Valence) modeli de gOdOlemedebilissel bir kuramdir. Vroom'a
gore sadece ihtlyaclar davrarusi baslatrnaya yetmez, bireyin davrarusa
gOdOlenebilmesii9in ayru zamanda bir beklentisinin de olmasi gerekir. Halbuki
Herzberg'in clft etmen kurarru ve diger gOdO kuramlan, ki$iyi motive eden i$
rolleri Ozerindeki etmenleri arastirmaya yonellkken beklenti kurami, kisisel
tarkhhklann gOdOdeki rolOnO aciklamaya yonelik bir kuramdrr,

Bireysel

farkllllklann gOdOdeki rolOnO de ortaya koyan Vroom bir eylemde bulunma
gOcOnO, arzulama gOcO ve gOdOleme (motivasyon) olmak Ozere iki faktore
baqlamaktadrr. Bu iki taktor arasmdaki ili$ki "Valencex Bekleyls-GudulerneEylem-S0nu9lar (Hedefe Ulasrna)- Doyum" seklinde formOle edilmistir.
Beklenti kurarmna gore, bir insan gOdOlenmesi,amaca ulasacaq: beklentisiyle
o kimsenin amaca verdigi onernln carprrruna eslttlr (Tosun, 1981 ).
6zetle, beklenti kurarruna gore bireyin bir sonuc icin istekli olmasi ve
gosterecegi caba ile sonuca ulasacaqt beklentisi onu, o sonucu elde etmeye
(yOksek performans

gostermeye)

yoneltecek

ve

doyuma

ulasmasmi

saqlayacaknr. Tersi ise, bireyin doyurnsuzluquna neden olacaktrr, OrgOtsel
acrdan d0$0n01d0g0ndeverimli cahsrnayt saqlarnak ve i$ doyumunu artirrnak

24
icln i~ g6renlerce hedeflenen arnaclan iyi bir iletislrn ve 6d011e artrrmak ve
buna ek olarak da i~g6renlerin gerc;ekten arzulanan

sonuca ulasabileceqi

beklentisini gOc;lendirmek gerekmektedir (Sanlr, 2006).

2.1.2.3.

Arna~ Kurarm

1960'11 yrllann sonlannda

Edvin Locke belli bir arnac olusturmarun

i~

motivasyonunun 6nemli bir kaynaq: olduqunu onermistir. Bu arnaclar i~g6rene
ne kadarllk bir caba ile ne yapablleceqlnl
bekleyebileceqinl

g6stermektedir.

lcin

olduqunu

bir

deger

ve i~g6reni bunun sonucunda ne

Eide edilen degerler amaclann performans

desteklemektedir.

Belirli

artrrrnakta, zor arnaclar ise ancak birey tarafmdan
amaclardan daha yOksek performans saqlamaktadir.

arnaclar

pertormansi

kabul edildiqinde

kolay

Dolasiyla birey daha cok

motive olrnaktadir (K1rel, 1996).
Tutarsrzltk kurarru olarak da bilinen bu kurarrun i~ basansrru artird191
g6zlemlenmi~tir.
tutarsizhqm

i~

tatminini gerc;ek ve beklenen egitim dOzeyleri arasmdaki

bOyOklOgOnOn

bir

islevi

olarak

ele

almaktadrr.

l~g6renin

amaclanna ulasmasi ya da yOksek dOzeyde edim g6stermesi i~ doyumuna,
arnaclanna

ulasarnamast

ise

i~

doyurnsuzluquna

neden

olrnaktadrr

(Onaran, 1981 ).
Kisilerin kendileri lcin belirledikleri arnacm ulastlabilirlik derecesi, arnac
teorisinin temelini olusturmaktadrr.
nokta,

y6netimin

6ng6rd0g0

Burada y6netici acismdan 6nem tasiyan

arnaclar

ile

kislnln

belirleyeceql

arasmdaki uygunluktur. Bu uyqunluqun saqlanabilmesl

arnaclar

ise, arnac belirlemede

astlann da katkrsrru gerektirmektedir (Koparal, 1997).

2.1.2.4.
Hackman
aciklayan

i~ Ozellikleri Modeli (Job Characteristics Model):
ve

Oldham,

"lsin Ozellikleri"

1975

yrlmda,

yaklasirmru

i~

ortaya

doyumunun
atrmslardrr,

arastrrrnacrlann isln bes temel 6zelligi olarak nitelendirdikleri

nedenlerini
Bu yaklasrrn,

beceri c;e~itliligi,

g6rev bOtOnlOgO, g6revin 6nemi, 6zerklik ve geri bildirim boyutlan

Ozerine

kurulmustur. Buna gore, soz konusu 6zellikler bireylerde Oc; psikolojik duruma
yol acmakta,

bu durumlar ise bireylerin

i~ doyumunu

ve motivasyonunda

6nemli sonuclar yaratmaktadrr. lsln beceri c;e~itliligi qerektirdiqi, g6revlerin bir
bOtOnlOk ic;erdigi ve 6nemli olduqu oranda

bireyde

i~inin anlamli

olduqu
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duygusu

olusrnakta,

isln bireye

ozerklik

tammasi

bireyde

sorumluluk

duygusu yaratmakta, geri bildirim ise bireyin isln sonucu hakkmda bilgi sahibi
olrnasrrn saqlamaktadrr,
lcin

i~

Hackman ve Oldham butun bu degi~kenleri olcrnek

Teshis Anketini (Job Diagnostic Survey) de qelistirmislerdir.
Bu kuram, ozetle, ilginc; ve zor isleri tercih eden bireyleri karmasik

islerin daha cok mutlu edip, guduleyecegini
kolay islerden doyum saqlayamayacak

soylemektedlr.

Bu bireyler eek

olmalan nedeniyle

bu gibi lslerden

kacinmak isteyeceklerdir (Sun, 2002).

2.1.2.5. Cornell Modeli
Cornell doyum cahsmalan olarak da bilinen Smith, Kendall ve Hulin

(1969) tarafmdan geli~tirilen modeldir. Smith ve digerlerine gore; i~ doyumu,
bireyin lsi ile ilgili duygulan
geli~tirdigi duyussal

ya da i~ durumunun

tepkileridir.

Arastrrmacrlara

mevcut durumdaki alternatiflerle
bulma

beklentisi

kaynaklanrnaktadrr.

ile

farkll

boyutlanna

gore, bu duygular,

karst
bireyin

baglant1II olarak makul ve adil bir karsihk

deneyimleri

arasmda

Smith ve arkadaslan,

Cornell

farklihk

alqilamasmdan

cahsrnalanrun

temelini

olustaran referans cercevesi (frame of reference) kavrarruru ilk olarak ortaya
atan arastrrmacrlardir.

Referans cercevesl, bireyin bir degerlendirme yaparken

kullandigi ic; standartlandrr.

Bu standart bireyin deneyimleri,

beklentileri

ve

mevcut bir uyanci karsrsmdaki degi~im e~igi ile ilgilidir. Smith ve arkadaslan,
referans cercevesi kavrammdan yola cikarak i~ doyumunun olculmesinde en
onernll qorduklerl lsln kendisi, ucret, yukselrne olanaklan, denetim ve cahsrna
arkadaslan boyutlanrn dahil ettikleri

i~

Tarurnlarna Olc;egini (Job Descriptive

Index) de qelistirmislerdir (Sun, 2002).
Bu ve benzeri kuramlardan hareketle, yapilan i~ doyumu arastrrrnalan
sonucunda i~ doyumu olc;umu amaciyla bir takrm olcekler qelistirllmlstlr.

Bu

olcekler, yalruzca i~ doyumu konusunda yapilan bilimsel cahsrnalar acrsindan
degil, ayru zamanda cahsanlanru

anlamak isteyen isletmeler acismdan

da

onern tasimakta ve kullarulmaktadrr (Greenberg & Baron, 2003).

2.1.2.6. Lawler-PorterModeli
Lawler-Porter
eklemeler

Vroom'un

yaprnaktadrr.

modelini temel almakta ve bu modele bazi

Lowler ve Porter'a gore, kisinln yuksek

bir caba
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gostermesi otomatik olarak yuksek bir performans ile sonuclanrnaz. Boyle
olabilmesi lcln iki yeni degi~ken gereklidir. Bu ek degi~kenlerden birincisi,
kisinin gerekli bilgi ve yetenege sahip olrnasidrr. Ki~i gerekli bilgi ve
yetenekten

yoksunsa,

ne

denli caba

harcarsa

harcasrn performans

gosteremeyecektir. Ornek olarak pazarlama bilgisinden yoksun bir kisi ne
denli caba harcarsa harcasm daqrtrrn kanahru duzenleyerneyecektir. Ek
degi~kenlerden ikincisi ise, kislnln kendisi icln algrlad191

roldur, Her

organizasyon uyesi, performans gosterebilmek icin uygun bir rol anlayisma
sahip olmak zorundadrr. Aksi takdirde 9e~itli rol catismalan ortaya crkar ve bu
durum kisinin performans gostermesini engeller(Koparal, 1997).
Porter ve Lawler (1968) tarafmdan geli~tirilen bu kurama gore, i~
doyumu performans ve adil olarak verilen cdunerle ilgilidir. Bireyin kendisine
verilen iste gosterdigi performans odullendirilir ve oduller doyuma yol acar. Bu
odul doyum ili~kisi bireyin adalet alg1s1 tarafrndan duzenlenir (Eren, 1993).
2.2.

i~

Doyumunu Etkileyen Faktorler

i~ doyumu bireyin lslne kars: duydugu tutumlann bir sonucu olarak
ortaya cikrnaktadrr.Bu tutumlarla illsklll olarak i~ doyumunu etkileyen taktorleri
iki ana bashk altmda toplamak rnurnkundur (Duman, 2000). Bunlardan
birincisi, i~ ortarm ve isle baqlantih faktorterdlr, Burada bireye nasil davraruldrqr,
kendisine verilen qorevlerin ozelllklerl, i~ ortammdaki diger bireylerle iliskileri
ve odullerden soz edilebilir. ikincisi, bireylerin kislllk ozelllklerl ve oncekl
yasantrlandrr. i~ doyumu statik ya da duraqan bir olgu degildir. Dolayrsiyla
bireysel ya da baska bir takrrn faktorlerle i~ doyumu yada doyurnsuzluqu
ortaya crkanlabilir (Lam, 1995). lki grupta toplarulan bu degi~kenler birbirleri
ile etkile~erek i~ doyumunu etkilerler (Spector, 1997). Spector'un (1997), iki
grup altrnda topladrq: bu degi~kenleri cevresel ve bireysel taktorler olarak
adlandirmak ve onun srruftandrrmasuu esas alarak asaqrdaki sekilde
siralamak rnurnkundur.
2.2.1. <;evresel Faktorler
Bireyi etkileyen ekonomik, sosyal ve devlete ait tum taktorlerdlr.
Ornegin, i~ yogunlugundan dolayi ailesine zaman ayrramayan bir kisinin bu
durumu lslne yanstyablllr ve i~ doyumunu etkileyebilir.
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Spector'un 9evresel faktorlerle ilgili srmtlandrrmasma ge9meden once
i~ doyumunu yaratan cevresel taktorler arasinda isle ilgili ozelllklerln
olduqundan hareketle ilk olarak akla gelen kurarnm Hackman ve Oldharn'm
(1975) lsln Ozellikleri Kurarm olduqu soylenebilir. ikinci bolurnde aynntrlanan
bu kurama gore isin, beceri 9e~itliligi qerektirdiqi, butunluk ta~1d1g1, ozerkliqe
olanak saglad1g1, onemli olduqu ve geri besleme saglad1g1 oranda cahsanlann
gudulenmeleri ve i~ doyumlan yuksek olrnaktadrr.
2.2. 1. 1.

Ocret

i~ doyumunun temel taktorlerlnln birisi de ucrettir, Cahsan ise karsi
tutumunu, ald1g1 ucretin yetertiliqi, alrnas: gerekene oranla norrnalliqi ve
ihtiyaclanru karsrlama derecesi belirleyecektir. Cahsan 9all~t1g1 lsyerinln
uygulad1g1 ucret sistemi ve terfi polltikasrrun adil ve beklentilerine uygun
olmasiru istemektedir. Ocret isln kislden istediklerine, bireyin yeteneqine ve
toplumun ekonomik yapisma gore adil ise cahsarun lslne karsi tutumu olumlu
olacaktrr, Alman ucretln i~ doyumu acismdan diger klsilere gore dengeli

olmasi yuksek olrnasmdan daha onernlldir. Arasnrmalar ucretlerin cahsanlar
lcln 90k onernli olduqunu gostermektedir. i~ doyumunun gelir duzeyi ile olumlu
bir iliskisinin olduqunu belirten bulgular vardrr. Ocret nedenli yusekse
doyumda o denli yuksektir (Kolasa, 1969). Bireyin maddi doyurnsuzluqu
pertorrnansrm dusurmekte, istifa ve devarnsizhk ihtimalini artirmakta ve lsln
turnunden duydugu doyumsuzluk seviyesini yukseltrnektedir (Saal ve Knight,
1988).
i~ yerindeki adalet kavrarruru ilk arastrranlardan olan Jacques (1956),
ucret duzeyinin adil olandan saprnasmm, tarkhhqm nedeni onemli olrnaksizm
bireyde bir ceslt dengesizlik durumu yaratacaqi sonucuna varrmstrr (Akt. Brief,
1998).
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Cahsrlan yerdeki terfi lrnkanlanrun ve verilen odullerin i~ doyumu Ozerinde
etkileri olduqu gorOlmO~tOr. Terfilerin adil olrnasi ve bir temele dayanmasi
cahsanlar acismdan onernlidlr.

i~

doyumu acismdan

yOkselme olanaqi Ocretten daha etkilidir. Terfi

etmek birey lcln maddi destek olrnasinm yarn srra bireyin sosyal statusunu de
yOkseltmektedir.

Bireyin yapt1g1

doyumu artiracaknr.
yarnnda yetersizin

iste basanh

Basan degerleme

olmasi

sisteminin

de odullendtrllrnesl

basanli

halinde

terfi etmesi

hatah olmasi,

olduquna

yeterlinin

inanan bireyin i~

doyumunu olumsuz yonde etkileyecektir (Erdogan, 1996).
Ocretin
konusunda

adil
da

performanslan

daqrhminm

birey

kendi

onern
basan

ile kiyaslayacak

tastmasi
durumunu

gibi,

ilerleme

cevreslndekl

olanaq:
bireylerin

(Smith, Kendall & Hulin, 1969) ve ilerleme

olanaklanrun adilligi doqrultusunda doyum dOzeyi artacak ya da azalacaktir.

~-~- 1 .~.

Cahsanlar

etatu
yaptiklan

i~ kar~1llgmda

takdir

gormeyi

beklemektedir.

Meslek dOzeyi ile i~ doyumu arasmda tutarh bir iliski bulunduqu bilinmektedir.
Toplumsal acidan daha yOksek dOzeyli mesleklerde daha yOksek i~ doyumu
gorOlmO~tOr (Davis, 1988). Bu nedenle konu ile ilgili calrsrnalarda yonetsel bir
unvana

sahip

bulunanlann

olan

cahsanlann

ya

da

statusu

yOksek

bir pozisyonda

boyle bir unvana sahip olmayan ya da dusuk statulu lslerde

cahsanlara kryasla i~ doyumlannm daha yOksek olduqu bulunrnustur (Hickson
& Oshagbemi, 1999; Oshagbemi, 1997).

2.2.1.4.

Cah!}ma Arkadaslan, Ast-Ost ili!}kileri, Denetim (ilk
Amirle lllskller)

Birey bir orqutte kendisine verilen isleri yapmaya baslayrnca orgOt icinde
ge9erli olan iliskller sistemine de dahil olur. Ustlendlql goreve gore denkleriyle
birlikte cahsrr, Ostlendigi role gore amirleri ya da astlan vardir. Amirler isin
planlarnasrrn yapar ve planlanan sekilde yOrOmesi i<;in astlanru denetler. Bu
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denetim calisanlara 90k az serbestlik taruyrp kendi baslanna karar almalanru
ve katrhrnlanru zorlastmyorsa i~ doyurnsuzluqu ortaya crkrnaktadrr. Bireyin
dahil olduqu cahsrna grubu da i~ doyumunu benzer blclrnde etkilemektedir.
Birey basanu sayrlan bir grup lcinde yer ahp, hayat g6r0~0 kendisininkine
benzer insanlarla birlikte 9all~t191 oranda i~ doyumu artacaktrr (Erdoqan,
1996). Amirin, i~ g6renlerine kars: lcten ilgi g6stermesi, onlann cesitll
sorunlanyla ilgilenmesi, basanh olanlan tebrik etmesi, hakca bir yonetim
uyqularnast, lsyertndekt

arkadasuk ve dostluk havasrru saqlamasi,

i~

qorenlerde olumlu tutumlann ortaya cikrnasrru diger taraftan da lslerin
gelecekte daha iyi yapurnasrru saglayabilmektedir (sertce, 2003).
2.2.1.5.

Odullendirilme

Cahsanlann adil bir sistem doqrultusunda 6d011endirilmesii~ doyumunu
olumlu yonde etkilemektedir. Eger isyeri olusturacaq: ger9ekci bir basan
degerleme sistemi sonucu basanh olanlan 6d011endirirse 6d010 hak edenlerin
i~ doyumu artacaktir. Basan degerleme sisteminin hatah olmast basanh
olduquna inanan cahsanlann i~ doyumunu olumsuz y6nde etkileyecektir. i~
doyumu isin niteligi ile tsten elde edilen maddi-manevi cikarlann uyumu
sonucu artrnaktadtr. Bir 6rg0tte cahsanlann yOksek i~ doyumu duymalan
uygun 6d01 sistemlerinin geli~tirilmesi ile saqlanabuecektir (Erkmen & $encan,
1994).
2.2.1.6.

lletlslrn

Yonetirn bilimi acismdan iletislrn bireylerin birbirlerine bilgi ve talimat
aktarmasi, sistemli raporlar crkarrnasi ve cahsanlar arasmda bilgi ve duygu
birliginin saqlanmasrdrr. Yapilan arastrrmalar ileti~imsizligin doyumsuzluk
yarattiq 1n1 ancak iyi iletislmin her zaman i~ doyumu yaratmaya yetmedigini
ortaya crkarrrustrr (Erdoqan, 1996).
Bir ilatisim ag1 olan 6rg0tteki le gerginliklerin ogrenilmesi, sistemin
sorunlanrun doqru tarurnlanrnasi lletlsirn ile daha kolay hale gelir. lletisirn,
6rg0t0 yasayan bir varhk yapan surectlr. iyi iletisirnln olrnadiq: durumlarda
bilgi ahsverisi eksik veya hatah olablleceqlnden gereksiz zaman kayrplan veya
eksik ve yanhs lslernler yapllacak, bunun neticesinde ls doyumsuzluqu
doqacaktrr.
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2.2.1.7.

Sosyal imkanlar

Davrarus ve tutumlanna dikkat edilen, kendilerine yeni bilgiler sunulan
cahsanlann ait olma, sevgi qorrne, ilgilenilme gibi sosyal icerikli gereksinmeleri
bOyOk olcude giderilmi~ olacaktir. Kaldt ki, bu durum cahsanda kendine deger
verildigi ve kendi crkarlanrun organizasyonel cikarlarla bir tutulduqu bilincinin
de yerlesmesini saqlayacaqmdan, gOven ve sayq: qorrns lhtiyaclanru da
peklstlreceql yOksek olasrlrktadrr (Kaynak, 1990).

2.2.1.8.

Orgutun Sosyal Gorunumu ve <;all~ma Kosullan

Her orgOtOn d1~ gorOnO~O. elemanlanna saglad1g1 haklar ve d1~
dOnyaya yansiyan irnajrna bagl1 olarak cevreyl etkileme gOcO farkhdrr.
Bireyler, cevreden kabul goren ve ozellikf olarak alg1lanan 6rg0tlerde
cahsmayt tercih edip, bu tur 6rg0tlerde cahsrnaktan doyum saqlarlar.
lsyerindeki calrsrna kosullan da doyum ya da doyumsuzluk kaynag1
olabilmektedir. i~in fiziksel sartlan bir i~ doyum nedenidir. lsln birey i9in
tehlikeli olmasi, i~ ortarmrun asm soguk ya da steak olmast i~ doyumunu
etkilemektedir. Cahsma kosullan hem kislsel rahatllk hem de isl iyi yapmak
acrsrndan onemlldlr. Bircok cahsan evlerine yakm, temiz, modern ve yeterli
arac ve gerecin bulunduqu isyerlerinde cahsrnak istemektedir (Erdoqan,

1996).
2.2.1.9.

Kontrol

Kontrol, bireylerin islen ile ilgili karar alabilmeleri 6zg0rl0g0d0r.
Bireylerin ozerklikleri de kendi yaptiklan isleri ne kadar kontrol edebildikleri ile
strurlrdrr. Ancak 6rg0tsel baqlamda kontrolOn bireylerle 90k az ilgili olan
boyutlan da vardir, Bireylerin 6rg0tteki genel politikalannm olusturulmasmda
soz

sahibi

olmalanna

geli~tirmelerinin
dusunulmektedlr,

i~

izin

doyumu

verilmesi

seklinde

Ozerinde

olumlu

bir

kontrol

etkileri

duygusu
olablleceqi
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2.2.2. Bireysel Faktorler
Ki~inin ihtiya9 ve beklentileri i~ doyumlartru etkileyebilmektedir. Eger
birey organizasyonda yuksek statulu bir pozisyon arzusu i9indeyse ve bu
arzusuna ulasirsa i~ doyum duzevinde artrs g6rulecektir. Ogrencilik y1llannda
masraflanm 91kartmak i9in

qecici

bir i~te 9all~an qenc

bu arnacm

ger9ekle~tirdigi 6l90de lsinde doyuma ulasacaktrr. Ancak, okulunu bitirip bu
i~te devamh olarak 9all~mak zorunda oldugunda lslnden elde ettigi tatmin
duzeyl azalabilecektir.
i~ doyumunu yaratan bireysel fakt6rleri g6zden ge9irirken yine ilk
olarak Hackman ve Oldham'm [sln Ozellikleri Kurammda yer alan BOyume
Gereksinimi GOcO (BGG) degi~keninden hareket edilebilir. BGG degi~keni
bireyin 6zerklik ve ki~isel geli~im gibi Ost duzey gereksinimleri karsuarna
ihtiyacm1 g6sterir. Kuram, i~in 6zelliklerinin quduleyici

etkisinin sadece

Buyume Gereksinimi GOcO yuksek olan bireylerde ortaya 91kacagm1 belirtir.
Baska bir deyisle, i~in bzellikleri Kurarru, zor ve ilgin9 lslerl tercih eden
bireylerin kendilerine karma~1k i~ler verildiginde daha 90k gudulenip daha
mutlu olacaklanru, basit i~lerden kacmacaklanru belirtmektedir.

I~ doyumunu yaratan bireysel fakt6rlere g6sterilen ilgi 1980'1i yillann
ortalanna dogru yogunla~maya ba~lam1~; yapilan 9all~malar ki~iligin i~
doyumunu yaratan unsurlardan oldugunu kanitlam1~t1r.
vapilan boylamsal ara~tirmalarda bireylerin i~ doyum duzeyleri zaman
icinde tekrar tekrar 6l90lmO~ ve sonuclar dikkate deger bi9imde sabit kalrrustn.
Bu durum, i~ doyum duzeyinin sadece i~le degil ki~ilikle de baglant11l oldugu
kuramlannm 6nem kazanrnasme neden olrnustur (Spector, 1997). Staw ve
Ross (1985) da bu doyum tutarllllg1 du~Oncesinden yola cikarak i~verenini
ve/veya yapt1klan i~i degi~tiren bireylerin doyum duzeylerini 6l9mu~. bu
bireylerde doyum duzeyinin sabit kald191ni bulmu~lardir; yani bir i~i seven
insanlar baska bir i~i de sevebilirler. Staw ve Ross i~ doyumunun kisrnen
ki~ilikle ili~kili oldugu sonucuna varmtslar ; bazi insanlar i~i sevmeye yatkm
olurken digerlerinin olmayabilecegini s6ylemi~lerdir. i~ doyumu tutarlll191n
genetik kaynakll olabilecegini destekleyen bir arastrrrna ise Arvey ve digerleri
(1991) taratmdan birbirlerinden tarkh ortamlarda buyutulen tek yumurta
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ikizlerinden olusan bir grup Ozerindeyaprlrrustrr. Bu arastrrmarun sonucu ise i~
doyumu varyansmi %30 orarunda genetik faktorlerin acrkhyor olablleceqldlr
(Sun, 2002).
iki kisilik ozelligi ile ilgili kapsarnh cahsrnalar yaprlrmstrr. Bunlar;
denetim odag1 (locus of control) ve olumsuz duyqularurndrr (negative
aftactivity).
Spector'a (1997) gore, denetim odag1 billssel bir degi~ken olup,
bireyin yasammdaki olumlu ve olumsuz olaylar Ozerindeki denetim gOcOnO
gostermektedir.

'icsel'

olarak

tarurnlanan

etkileyebilme g09lerinin olduquna inarurlarken,

bireyler

olaylan/sureclerl

'drssal' olarak adlandmlan

bireyler denetimin kendilerinin drsmdaki gOc;ler ve bireyler tarafmdan
saqlandrqma lnarurlar. Bu iki klslllk ozelligi bireylerin lse olan tavrrlanru
etkilemektedir. Spector (1997), denetim odag1 ve i~ doyumu lllsklslnln i~
perforrnansi tarafmdan yonlendiriliyor olablleceqinl ve icsel denetim odakh
bireylerin i~lerini daha iyi yapmaya dissallardan daha yatkm olduklanru belirtir.
Bu durumda, Porter ve Lawler'in (1968) kuramlannda belirttikleri gibi,
performans lsyerlnde alman odullerle ilgiliyse lslerini daha iyi yapan bireyler
odullendirilecek ve boylece lsten doyum saqlayacaklardrr (Sun, 2002).
Bireysel taktorlerin i~ doyumu Ozerinde etkisi olduqu bilinmektedir.
Bireylerin doqduklar: zaman, mekan ve lclnde yasadrklan topluluklann sosyal
yapisma bagll olarak sahip olduklan gorece sabit olan yas ve iste kalma
surest, cinsiyet, medeni durum, ogrenim durumu

vb.

ozelllkleri

olarak

tarumlanabilecek olan demografik ozellikler de bireysel faktorler arasmda
sayrlabilir. Bu arastrrmada kapsanan demografik ozellikler i~ doyumu iliskis!
ile ilgili olarak yazrh kaynaklarda yer alan bulgular asaqrda verilmektedir.

2.2.2.1.

Ya~ ve i~te Kalma Suresi

Yapilan arastrrrnalar yas ile i~ doyumu arasmda olumlu bir baqlant:
olduqunu gostermi~tir (Oshagbemi, 1999). Yas arttrkca doyum artrnaktadrr,
Bunun nedeni deneyim nedeniyle uyumun artrnasrdrr, Organ ve Lingil'e (1995)
gore ise, yas ilerledlkce odullerin artrnasi, mesleki konumun yOkselmesi i~
doyumunda artis saqlayan etmenler olabilirler. Her nekadar da i~gorenlerin
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hizmet yrllan arttikca i~ doyumununda buna paralel olarak artacaq: dusunulse
de, Sertc;e'nin (2002) de belirttiqi
gereksinimlerinin

gibi gec;en yular ic;erisinde i~ qorenin

kar~1lanamamas1 halinde, olumlu dusunce ve beklentiler

yerini olumsuz dO~Once ve beklentilere buakacaqindan.

i~ doyumsuzlugunun

artacaq: unutulmamalldir.
Lee ve Wilbur'un (1985) Oc; yas grubundan (30 altr, 30-49 arasi ve 50
ve Ozeri) kamu calisanlan ile yaptiklan; egitim, mesleki kidern ve maasm ara
degi~ken

olarak

kullanild191

ara~t1rmalannin

sonucuna

gore,

bu

ara

degi~kenlerden bag1ms12 olarak yas ilerledikc;e i~ doyumu artmakta; 30 yasm
altmdaki grup lslerinin lcsel ozelliklerinden

diger ya~ gruplarma kiyasla daha

az doyum saglamakta ve 30-49 yas aras: ile 50 ve Ozeri yas grubundan olan
c;all~anlarda

bu

anlamda

onemli

bir

farkllllk

gozlenmemektedir.

Ayru

arastirmanm

50 ya~ ve Ozeri grup konusundaki bulgusu ise, bu grubun lsln

drssal ozellikleri, yani terfi, tazmin ve c;all~ma kosullan gibi degi~kenlerden
daha fazla doyum saglad191; bu durumda yine i~ doyumu ile yasm pozitif
korelasyonu oldugudur.
Hunt ve Saul (1975),
arasmdaki
farkllllklar

arastrrmalarinda

ili~kiyi ac;1kl1ga kavusturrnayr
konusunda

hedeflemi~lerdir.

one

sOrOlen

yas, kidern ve i~ doyumu

ve bu baglamda
oncekl

sonuclan

cinsiyete
test

bagll
etmeyi

Hunt ve Saul'un arastirma bulgulanna gore, "beyaz yakall"

c;all~anlann genel i~ doyumlan

ile hem yas hem de i~yerindeki kidernterl

arasmda pozitif ve c;izgisel bir ili~ki vardir.

2.2.2.2. Cinsiyet
Yaptlan arastrrmalar
tuturnlanru

etkiledigini

bireyin kadin ya da erkek olmasmm

tespit

etmtstlr.

Ancak

arastrrmadan arasnrmaya farkllllk gostermektedir.
gruplarda

c;all~anlann

doyum

seviyeleri,

bu

konudaki

i~e kar~1
bulgular

Cinsiyet acismdan dengeli

homojen

(bir

cinsiyet

baskm)

gruplarda c;all~anlara kiyasla daha yuksektir (Fields & Blum, 1997).
Guney, Varoqlu ve Aktas tarafmdan
Kamu Bankalannda

i~

Tatminine

erkeklerin gelir duzeyleri yanmda

Yonelik

1996 yilmda yapilan "Ozel
Bir Arasnrrna"

ve

adll calisrnada,

doyum duzeylennln de kadmlara gore daha

yuksek oldugu belirtilmi~tir (Sertc;e, 2003).
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Oshagbemi (1997), unvarun i§ doyumu uzerindeki etkisini incelemek
uzere yapt191 arastirmasmda, cinsiyetin i§ doyumu uzertnde tek basma etkili
olmadrquu belirtrnistir.
scouc olarak Sertc;e'nin (2003) de belirttigi gibi, cinsiyet tarkhhqmm i§
doyumu ile iliskilendirilmesi yanhs olabilir, ancak kadrnlann toplumda
ustlendikleri eslik ve annelik gibi sosyal rolleri ile ayrn yetisrne duzeyindeki ve
ayrn i§i yapan erkek i§gorenlere gore aldrklan ucret, i§ doyum duzeylerini
etkileyebilmektedir.

2.2.2.3.

Kidem

Bazt calismalar, i§ tecrubesi ile tatmini arasmda olumlu bir iliski ortaya

crkarmrstrr.Ayru alanda veya ayrn kurumda cahsrna surest

fazla olan

cahsanlarm i§ doyumunun da yuksek olduqu ifade edilmektedir.
Brush, Moch ve Pooyan'm (1987), meta analiz cahsrnaiannda orgutun
kamu, ozel veya hizmet, uretim sektorunun bir parcasi olmasmdan baqrrnsrz
olarak krdernln, i§ doyumu ile ili§kili olduqu belirtilmektedir.
Ronen (1978), genel i§ doyumu ve mesleki kidern arasmdaki ili§kiyi
incelediqi arastrrrnasmda yas ve kidern ile i§ doyumu arasinda olduqu
varsayilan u-blclrnli iliskinin (Herzberg, 1957) ashnda mesleki krdern ile i§
doyumu arasmda olduqunu belirtir. Ronen, krdemin, orgutte kidern ve
herhangi bir lste ya da meslekte sahip olunan krdern olarak aynlmasrrun
gerektigini soyler, c;unku, cahsanlann orgutlerinde krdern kazandrkca terfi
olasihklannm artnqiru, dolayrsryla cahsanlann i§ doyumunu orgutteki kidern
veya yastan cok unvarun etkiliyor olablleceqlnt savunur. Ancak mesleki krdern
farkll orgutlerde ayrn meslek icra edilerek kazarulabileceqlnden, bu degi§kenin
unvandan

etkilenmeksizin

arastirmada,

bireyler

i§

doyumunu

artrrabileceqini

lse ilk basladrklannda

belirtir.

isln yeniliqinden

Ayrn
ve

ilk

beklentilerden kaynaklanan goreli doyumun ayrn i§i 2 ile 5 y1I sureyle
yaptiktan sonra azalmaya ba§lad191; ayru meslekte 6 y1I ve uzerl sureden
sonra ise doyumun yeniden artmaya baslayacaq: da bulunmustur,

Soz

konusu arastrrrnada, bireylerin i§ doyum duzeylerlndekl bu dalgalanma ve
artrsm isten aynlmalar sonucunda meslek grubunda meydana gelen
degi§iklikler ya da bireylerin odul beklentilerinde daha gerc;ekc;i olmaya

35

baslarnalanndan

kaynaklaruyor

olablleceql

savlanmaktadrr,

Ronen'in

bulgulanna gore icsel taktorter (lsln kendisi) en onemli taktorlerdlr ve bu
durum mesleki krdernl yuksek olan bireylerin i~ doyum duzeyinin artmasim
acrklamaktadrr,

Brush, Moch ve Pooyan'm (1987) arastrrmalanrun bulgusu mesleki
kidernin orgut yaprsi ile iliskili olarak i~ doyumunu artmci ya da strurlayrct bir
etkisinin olduqudur,
2.2.2.4.

Onvan

Oshagbemi (1997), unvarun orgut cahsanlanrun i~ doyumu Ozerindeki
etkisini arastrrdrq: ve ingiliz akademisyenler Ozerinde yapt191 cahsrnasmm
sonucunda, unvarun i~ doyumu ile pozitif iliskili olduqunu belirtir. Oshagbemi'ye
gore genel i~ doyum dOzeyi alman unvanlarla birlikte artrnaktadrr, Soz konusu
arasnrmarun sonucuna gore, kadm akademisyenlerin i~ doyum duzeyleri
kendileriyle e~deger unvanlara

sahip

erkek

akademisyenlerin doyum

duzeylerine oranla daha yuksek olup, cinsiyet doyum Ozerindetek basma etkili
degildir; hem genel i~ doyumu hem de Ocret, terfi olanaklan ve cahsrna
kosullanndan saqlanan doyum Ozerinde unvan ve cinsiyet etklleslrnli olarak rol
oynamaktadir.
Robie ve

digerlerinin

(1998)

gergekle~tirdigi

iki

arastrrmarun

sonucunda unvarun i~ doyumunun onernli belirleyicilerinden biri olduqu
vurqulanrnaktadir: yani unvan arttikca i~ doyum duzeyinde de bir artrs
gorulmektedir. Bununla birlikte, ayru cahsmada unvan i~ doyumu illskisinin iki
ara

degi~ken tarafmdan

duzenleniyor

olabileceqi

de

savlanrnaktadrr.

Bunlardan biri kulturdur, Robie ve digerleri, kultunl "iktidar mesafesi"
kavrarmyla somutlastrrrruslardir. Arastrrmacilara gore, iktidar mesafesi dOzeyi
yOksek olan; yani bireyleri arasinda sosyal konum, prestij, zenginlik ve haklar
acrsmdan buyuk esitizllkler olan kOltOrlerde unvarun i~ doyumu Ozerindeki
etkisi daha fazla olacaktrr, Orgutun arnaci i~ doyumunu yukseltrnek
olduqunda, bu ara degi~kenin etkisi dikkate ahrnrsa, kOltOrdekiyuksek iktidar
mesafesi duzeylerini azaltmak gerekecegi soylenllebllir, Unvan ve i~ doyumu
llisklslnl duzenleyen ikinci ara degi~ken ise unvana yuklenen islevdlr. Unvan

lsln Ozellikleri Kurammda aciklanan isin karma~1kl191 (beceri 9e~itliligi, gorev
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bOtunlOgO,

gorevin

tammlandrqmda

oneml,

ozerklik

ve

i§ doyumu ile arasmdaki

geri

besleme)

Ozerinden

iliski daha kuvvetli olacak ve i§

doyumunu artrrmada manipule edilebilecek bir §ey olacaktir: ancak, Ocret ve
statu gibi kolayca degi§tirilemeyecek

unsurlar Ozerinden tarurnlandrqmda

i§

doyumunu artrrrnada kullanrlmast pek mOmkOn olrnayacaktrr (Sun, 2002).
Bilgi9 (1998), Turk cahsanlarla yapt191 arastrrrnasmda
doyumunun
belirleyici

pozitif iliskili olduqunu

olmadrqrru soylernistir.

rnaas ve i§

bulmus, ancak maasrn doqrudan

bir

Bilgi9'e gore yOksek rnaas, Ost dOzey

unvanlara eslik ettigi icln daha iyi cahsrna kosullanrun habercisi olmaktadrr,
Baska bir deylsle, unvanll ve iyi rnaas alan calisanlar unvansiz ve gorece
dusuk unvanll gruba gore lslerinden daha fazla doyum saqlamaktadrrlar.

Ogrenim Durumu

2.2.2.5.
Doyum
dOzeyinin

i§

ile

iliskilendirilen

doyumu

bir etken

ile iliskisi

de

egitim

incelendiqinde,

dOzeyidir.

Egitim

seviyesi

yOksek

egitim

olanlarda i§ doyumunun azaldrq: gorOlmO§tur. YOksek egitim alrrus kisilerin
digerlerine oranla i§lerinden asm doyum beklentisinde olmalan hayal kmkllg1
yasarnalanna yol acrnakta ve i§ doyumunun dusmesine neden olmaktadrr,
Burris (1983), ogrenim dOzeyi ve i§ doyumu arasmdaki iliskiyi alman
egitim ve lsln qerektirdlqi

bilgi ve beceriler

arasmdaki

uyum

Ozerinden

lncelernlstlr. Burris'e gore, ogrenim dOzeyi bireyin isinin gerektirdiginden
yOksekse bu durum i§ doyumsuzluqu
qerektirdiqinden

orta

derecede

yaratmakta;

yOksek olrnast

ogrenim
halinde

90k

dOzeyinin lsln

bu iki degi§ken

arasmdaki etkilesirnin 90k az olduqu gorOlmektedir. Burris, bu durumun, i§in
gerektirdiginden

daha fazla egitime sahip olmarun tutumlar Ozerinde yarattrq:

etkinin bOyOklOgOnOn bu iki degi§ken arasmdaki nesnel uyumsuzluktan

90k,

bireylerin lslerine gore daha kalifiye olduklan y6n0ndeki 6znel alqrlanna bagl1
olrnasmdan kaynaklaruyor olabileceqini s6yler.
Brush,
arastrrmalannda

Moch

ve

Pooyan

6l90lmeyen

bir

azaltnqrru ya da artirdtquu belirtirler.

(1987),
degi§kenle

6grenim

durumunun

etkile§erek

i§

kendi

doyumunu
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2.3.

Denetim Odag1

Temelleri Jery E. Phares'in

1957 yilmda yapt1g1 deneysel

atrlan ve Julian B. Rotter'm 1958'deki calismasryla
odaq:" kavrarm

kisinin,

davraruslannm

yaratacaqi

cahsrnasryla

kuramsallasan
sonuclar

"denetim

konusundaki

beklentilerini ifade eder. Davramsci ve bitlssel ogrenme ilkelerine dayanarak
ki§iligin olusurnuna bir bak1§ acts: geli§tirmeye

cahsan Rotter, ogrenmenin

davrarusci ogrenme kurammda olduqu gibi sadece pekistirrnenin bir sonucu
olrnadiqma, elde edilen odul veya cezarun sorumluluqunun

kisinin kendisiyle

ya da kendi drsmda gOc; ve olaylarla iliskill oldugu konusundaki

inancma da

dayalt olduquna isaret etmektedir (Cengil, 2007).
Rotter (1966) denetim odaqm: sosyal ogrenme kurarm icinde ele alarak
ve bu cahsmalara
olarak

ortaya

peklstireclerln

dayanarak;

c;1kt191

peklstlreclerin

durumlarda

bireylerin davraruslanna

bireylerin

bireyin davraruslanrun

icten

sonucuna

denetim

bagl1

geli§tirdigini,

bagll olmaksrzrn

rastgele

ortaya c;1kt1g1 durumlarda ise bireylerin distan denetim geli§tirdigini belirtmistir
(Sardoqan, Kaygusuz & Karahan, 2006).
Ogrenme kavramlanrn kullanarak ki§ilik kavrarruna yaklasan Rotter'in
kuramma beklenti-deqer (expectancy -value) kurarru adt verilir. Birey belli bir
davrarusi,

o davrarustan

davrarustan

elde edecegi

beklenti yada degerden
boylece

bir sonuc
sonucun

beklediqi

icin yapar,

birey

icln bu

bir degeri vardrr. Belirli bir durumda

biri cok dusukse, davrarus ortaya cikrnaz,

kislnin davrarusrru iki temel taktore

indirger:

(1) beklenti

Rotter
ve (2)

davrarustan elde edeceql sonucun deqerl olarak ifade edilmistlr. Bilindigi gibi
Rotter, Bandura ve Skinner bazi kavramlan paylasir. Bandura sosyal ortama
ve gozlemlemeye onern verir ve onun sistemi lclnde insan alqtlamasi (bllissel
surecler) onernll yer tutar. Rotter'in sisteminde de billssel surecler onernll yer
tutar. Beklenti (expectation) kavrarm temelde alqrlarnaya ve bilissel sureclere
dayarur,

Rotter'in

deger

(value)

kavrarm

Skinner'm

da

onern

verdiqi

odullendlrme kavrarruru karsrlar ama, bu davrarussal degil, alqilama (bllissel)
dOzeyinde bir odullendlrmedlr (Cuceloqlu, 1999).
Rotter'in

sosyal

edilmektedir.Buna

ogrenme
gore

kurarruna

davrarus:

gore

sonuclann

davrarus
basan

uc taktorle
yada

ifade

basansizhk
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olacaqrna ili§kin beklentiler.qerceklassn sonuclar ve olusurn srrasrndaki
psikolojik kosullann bir lslevidir. Kisaca bu 09 degi§kenin birlikte bir sonucu
olarak davrarus olusmaktadir. Denetim odag1, i§te bu 09 etmenden yalnrzca
birincisiyle ilgilenir. Diger bir deylsle denetim odaqr, kisinin bir takrm
yasantilan sonucu, davrarus ve cabalanrun basanh yada basansiz olacaq:
yolunda geli§tirdigi genel bir beklenti ile ilgilidir.Bu nedenle davrarus, yalnrzca
denetim odaqma bakrlarak yordanamaz (D6nmez, 1985).
Denetim odag, bu degi§kenlerden sadece 'beklentilere' iliskin bir
kavramdrr. Bu kurama gore, iki psikolojik durumu birbirine benzer olarak
alqrlayan bir kisi, belli bir turden sonuc ya da sonuclara "ilskin" beklentisini, bir
durumdan digerine genelleyecektir. Bu, benzer iki durum lcln ayru otacaq:
anlamrna gelmez. Sadece bir duruma iliskfn beklentilerdeki degi§ikliklerin
diger bir duruma iliskin beklentileri degi§tirmede k090k bir etkisi olacaktrr. Her
bir durumdaki beklentileri, bireyin yalnrzca o durum lcindeki ozgul deneyim ve
yasantilan degil, aynca degi§ik olculerde olmakla birlikte, benzer olarak
alg1lad1g1 diger durumlardaki deneyim ve yasantrlan da belirleyecektir (Sulu,
2007). Denetim odag, alqrs: nedensellik belirtme ve sorumluluk yOkleme ile
ilgili gorOlmektedir. lcten denetimliler yaptrklan isln beceriye dayah yonlennt
vurgulayarak, basanlarrru kendi davraruslanna baglamaktadrrlar. Drstan
denetimlilerse sansi ya da kosullan davrarusm sonucunun ozellikle de
basansizhqm sebebi olarak alqilarnaktadrrlar. lcten denetimliler cahsmalar
sirasmdaki dikkat dag1t1c1 uyaranlan suclarnaya, distan denetimlilerden daha
az, kazalann nedenini bireysel sorumlulukta aramaya ise daha 90k egilimli
gorulmektedirler (D6nmez, 1986). Bir kisilik boyutu olarak ele alrnan ve
incelenen denetim odag, yonunden bireylerin anlamlr olarak birbirlerinden
aynldiklan yapilan pek 90k arastirma ile ortaya konmustur. Arastirmalar dr§sal
denetimli'erle karsilastmldrqmda, tcsel denetimlilerin; entellektOel ve akademik
etkinliklerde daha fazla zaman harcadiklanru, okul basanlanrnn daha yuksek
olduquru, ozelltkle yansrna ortamrnda daha ustun basan gosterdiklerini,
toplumsal olaylarda daha aktif olduklannr gostermektedir. Vine

tcsel

denetimlilerin digerleriyle kar§1la§trnld1grndaolumsuz etkilere daha fazla
direnen, ktstsel ozgOrlOklerinin srrurlandmlrnasma 90910 bir tepki gosteren,
kendilerini daha etkili, gOvenli ve baqrrnsrz klsiler olarak algrlayan olumlu
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benlik kavrarnma sahip, atrlqan ve giri~imci kis.ler olduklanru ortaya
koymaktadrr,

Butun bu sonuclar tcsel denetimli olmarun olumlu bir kisillk

ozelligi olduqunu qosterrnektedlr. Buna karsihk drssal denetimliler, arastrrma
bulgulanna gore, cevre uzerlnde kontrollerinin olmadrqma lnandiklan, olaylan
kontrol altina alamayacaklan, sonucu etkileyemeyecekleri karusmdan dolayi
daha kayqrh, pasif, kuskucu ve doqmatlktirler. Vine arastrrrnalar drssat
denetimlilerin hem kendilerine hem baskalanna daha az guvenen, kendini
tarurnada yetersiz, toplumsal kabul ihtlyaclan az olan, saldirqan ve daha 90k
savunma mekanizmalan kullanma egiliminde olduklanru gostermektedir
(Yesilyaprak, 1990).
Donrnez, lcten ve drstan denetimli bireylerin davrarussal yonden
sergiledigi tarklrhklan su sekllde ortaya koyrnustur. Buna gore, icten denetimli
bireylerin drstan denetimli bireylere gore;
-Baskalanndan gelen baskrlara boyun egmeye daha az egilimli
olduklan ve kendi yarqrlanna daha fazla guvendikleri,
-Daha fazla arastmct ve bilgi toplamaya daha yatkm olduklan,
-Sosyal etkinliklere katilma konusunda daha istekli ve aktif olduklan,
-Daha yuksek basarrna gudusune sahip olduklan, basanya daha fazla
onern verdikleri ve ozelllkle billssel etkinliklerde daha ustun olduklan,
-Kendi davraruslan lcln sorumluluk yuklenrneye daha egilimli olduklan,
-Sagl1g1n1 koruma konusunda (siqarayi birakrna, hastaliktan korunma,
lyilesme vb.) daha basanh olduklan,
-Olumsuz olaylar karsrsrnda daha az psikolojik cokuntuye ugrad1klan
tespit edilmistir,
D6nmez taratmdan yapilan diger bir srmflarnada icten denetimliler,
distan denetimliler ile karsrlastmlrrus ve farklihklar belirtilmistir. Buna gore,
icten denetimliler;
-Kendilerini daha olumlu deqerlendtrmekteclrler,
-Daha uyumlu davrarus qostermektedlrler,
-Bir yabanct ile sozel etkilesirnde bulunmak egilimindedirler,
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-lslerinl daha fazla sevmektedirler,
-Daha verimlidirler.

le kontrol odaqma sahip bireyler, gelecekteki davraruslanru belirlemede
kendilerine katki saqlayacaqrna inandrklan cevrede uyanci veya degi~imlere
d1~ kontrol odaqma sahip bireylerden daha fazla duyarhhk g6sterirler, 9evresel
kosullan degi~tirme konusunda d1~ denetim odaqrna sahip bireylerden daha
fazla adim atarlar ve yeteneklerine veya basan/basansrzhklanna d1~ kontrol
odaqrna sahip bireylerden daha fazla 6nem verirler. le kontrol odaqma sahip
bireyler, yasamlanrun herhangi bir boyutuyla ilgili olarak mutsuz olduklannda
bunu kendi cabalanyla degi~tirebileceklerine lnarurken, d1~ kontrol odaqrna
sahip bireyler ise, yasarnlanru y6nlendirme konusunda caresizlik yasarna
egilimindedirler

ve

yasamlarmdakl

bazi

odullerin

kendi

cabalanndan

kaynaklandrqrna, yalruzca, doqru zamanda doqru yerde olrnarnn getirdigi bir
rastlanti olduquna lnarurlar, i9 ve d1~ kontrol odaqma sahip bireylerin i~
ortamlanndaki davrarus kallplanyla ilgili en belirgin farkhliklann i~ doyumu, i~e
baqlrhk, motivasyon ve stres konulannda ortaya 91kt191 g6rulmektedir. Basanh
performansm

nedenlerinin

kendisine

basan-yukleyen,

yeterlilik

ve

yeteneklerine guvenen, kendisine guven duyarak diger insanlardan baqrrnsrz
bir blclrnde davranabilen, sorunlan cozrnek icln kararlar alabilen ve gerekli
adrrnlan atabilen cahsanlann, diger bir deyisle i9 kontrol odaqrna sahip
cahsanlann, d1~ kontrol odaqrna sahip cahsanlardan daha fazla i~ doyumu,
lse baqlihk ve motivasyon yasadrklart s6ylemek dogru olacaktrr.
Rotter'in denetim odaqma iliskin arastirma sonuclan, lcten denetimli
bireylerin

distan

denetimlilerle

karsrlastmldrqrnda,

iclnde

bulunduklan

durumlarda cevresel uyaran ve ipuclanm daha iyi deqerlendlrolklerlnl,
cevreleri Ozerinde daha etkili ve dururnlanru duzeltrne qirislml acrsrndan daha
etkin olduklanru, kendilerine daha fazla guvendiklerini ortaya - koyrnaktadir
(Sulu, 2007). lste bu noktada, polis rnensuplanrun denetim odaq: alqilanrun
belirlenmesiyle birlikte; hem polis 6rgutu icin hemde 6rgutte g6revli polis
mensuplan ve Ost kademe y6neticileri icln 90k 6nemli sonuclann elde
edileceqi bir gergektir.
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Yurt lclnde (KKTC'de) i~ doyumu ve denetim odag1 k ~mlanrfifl
karsrhkh olarak ele almd191 bir arastrrmaya literaturde rastlana;.-ro~\1~t1r.
Aynca KKTC Polis OrgOtunO ele alan farkll konulardaki bilimsel arasnrmalann
sayrsida oldukca azdrr, Ulkemizde genellikle saqhk sektorunde cahsanlar
Ozerine i~ doyumuyla ilgili cahsmalara rastlarnaktayrz.
Cakrc: ve Kocabryrk (2008) tarafmdan saqlrk cahsanlanrun belirli

sosyodemografik degi~kenlere gore tukenmi~ligi artrran ve i~ doyumunu
azaltan etkenlerin belirlenmesi amaciyla, KKTC'deki Dr. Burhan Nalbantoqlu
Devlet Hastanesi ve Barrs Ruh ve Sinir Hastanesi'nde gorevli 230 saqhk
cahsaru Ozerinde arastirma yaprruslardir. Arastirmada arastrrmaci tarafmdan
hazrrlanan sosyodemografik bilgi formu, Maslach Tukenmislik Olc;egi ve I~
Doyumu Olc;egi kullarulrrustrr. Yas ortalamasi 35.69 olan arastrrmaya katilan
deneklerin; % 17.8'i doktor, %47.4'0

hernslre, %26.1'i memur ve % 8.7'si

i~c;idir. Erkeklerin kadmlara gore daha az duygusal tukenme ya~ad191 ve i~
doyumlannm kadrnlara gore daha yOksek oldugu bulunmustur, 41-50 yas
grubundaki bireyler 18-30 yas grubuna gore kisisel basanlanru daha iyi
gormekte ve lsten daha fazla doyum almaktadrr, Doktorlann memurlara gore
daha fazla duyarsizlastrklan ve hernsirelerln doktorlara gore daha az i~
doyumu

yasadrklan

saptanrmsnr.

Denekler

egitim

durumlanna

gore

karsrlastrnldrklannda tipta uzmanllk veya doktora yaprrus bireylerin i~
doyumlannm digerlerinden daha fazla oldugu saptanrmstrr, Evlilerin bekar ve
dullara gore, i~ doyumlannm daha yOksek olduqu saptanrmstrr. Meslek
yasarmnda daha yeni (3-7 y1I arasr) olanlann i~ doyumlan, daha eski (20-25
y1I arasi) olanlara gore daha az olarak saptanrrustrr, Bakmakla yOkOmlO
olunan yatan ve ayaktan hasta sayrsirun artmasi veya hie; olmamast i~ doyum
puaruru (p=0.011 ve 0.041) azaltmadrqi gon:.ilmO~tOr.
TC ve Ill. dOnya Olkelerinde ise; doqrudan i~ doyumu ve denetim odag1
kavramlanrun karsrhkh olarak ele al1nd191 cok fazla arastrrma olrnarnasma
karsm, Sulu (2007) TC resmi ve ozel ilkogretim okullannda cahsan
ogretmenlerin i~ tatmin dOzeylerini saptamak ve bu tatminin denetim
odaklanyla iliskisini ortaya koymak arnacryla, 2005-2006 ogretim yihnda
istanbul'da Milli Egitim Bakanliqma bagl1 Bakrrkoy, Beyoqlu, Besiktas,
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Kadrkoy, $i§li ve Oskudar llcelerindeki ilkogretim duzeylndeki okullarda gorev

100 ogretmen Ozerinde cahsrnalanru yaprrustrr. Arastrrrnada

yapan

edilen verilerin cozurnlenmesi

ve yorurnlanmasrndan

elde

sonra ogretmenlerin,

medeni durum, toplam hizmet surest ve brans alt degi§kenleri

ile denetim

odag1 ve i§ doyumu arasrnda anlamll bir fark gorulmemi§tir. Ancak, i§ doyumu
ile yas arasmda bir korelasyona rastlanrrus olup yas arttikca i§ doyumunun
azaldrq: tespit edilrnistir. Aynca, i§ doyumu ile cinsiyet arasmda manidar bir
ili§ki test edllmis olup kadmlann erkeklere oranla daha fazla i§ doyumuna
sahip olduklan bulunmustur,
Ogretmenlerin

genel i§ doyum duzeyi ile denetim odaklan arasinda

anlarnh bir iliskiye rastlanrnarrustrr.

Yani ogretmenlerin

islerindeki

doyumu

ki§ilik ozelliklerine (lcten veya distan denetimli olmalanna) gore bir farkhlik arz
etmemektedir(Sulu,

2.4.

2007).

TC'de i~ Doyumu ile ilgili Yaprlan Ara~t1rmalar

$anll (2006) taraf mdan Adana ilinde cahsan polislerin i§ doyumu ve
tukenrnislik duzeylerinl

baz: demografik

degi~kenler

(yas, cinsiyet,

medeni

durum, ogrenim durumu, rutbe, gorev yaptiklan sube, mesleki krdern, gunluk
cahsrna sistemi,

ahnan takdir

ve taltif,

ekonomik

dururnlanru

alqrlarna)

acrsmdan belirleyerek farklrlastp farkhlasmadrqrru tespit etmek arnacryla 355
polis Ozerinde yapilan arastrrrnada: polislerin tukenme ve i§ doyumlamlanna
gore farkllllk

gosterebilecek

bag1ms1z degi~kenler

analiz edildiginde

yas,

cinsiyet, gorev yapllan sube, mesleki kidern, gunluk cahsrna sistemi, takdir,
taltif ve ekonomik durumlanru alqrlarna degi§kenlerinin anlamll farkllllga sahip
olduklan saptanrmsnr,
Gorev
dururnlanru
Meslek

yapilan

subenin,

alqrlarnalanndan,

Yuksek

okulunda

gunluk

cahsrna

gorev yapilan
cahsanlar

Bolge

sisteminin

ve

sube deqiskenine
Trafik

ve

ekonomik
gore Polis

Guvenlik

$ube

Mudurluklerinde cahsanlara, gunluk cahsrna sistemine gore 08.00-17 .00 arasi
cahsanlar

12/24 olarak cahsanlara, ekonomik durumlanru 90k iyi ve orta

duzey alqrlayanlar az ve tatmin etmiyor olarak alqrlayanlara gore daha fazla
doyuma sahip olduklan saptanrmstrr,
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Evli polis mensuplannm

(><=

ortalamaya

bekarlara

gore i~ doyumunda

63.96) sahip olduqu ve i~ doyumlannda

g6r01medigi bellrlenmistir. Aynca polis mensuplannm
rOtbeye

gore

de

i~

doyumlannda

anlarnh

daha dusuk

anlamll bir farkm

6grenim durumuna ve

farklll1ga

sahip

olrnadrklan

saptanrrustrr (Sanli, 2006).
Yine

polislerle

kuruluslannda

ilgili yapilan

bir arastrrmada,

(Izmir Emniyet Teskllati

sertce

Orneqi) y6neticilerin

(2002)

kamu

i~ doyumunu

2002 yrhnda izmir ii Emniyet MOdOrlOgO ve izmir Kriminal Polis Laboratuan
MOdOrlOgO'nOn
Amiri,

y6netim

Baskomlser,

personel

Ozerinde

kadrosunu

Komiser

ve

inceledigi

olusturan
Komiser

(Emniyet

Yardrmcrsi

calrsrnasmda,

MOdOrO,

Emniyet

rOtbelerinnde)

ankete

katilan
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y6neticilerin,

cinsiyetleri, yaslan, medeni durumlan, eslerin cahsip cahsmadiq), cahsiyorsa
hangi sosyal

gOvenlik kurumuna

baqh olarak 9al1~t1g1,

cocuklannrn

olup

olrnadrq], cocuklu ailelerin kac cocuqunun egitime devam ettigi, kac tanesinin
kendi gec;imini saqlayabildiq], takdir ve taltif alma dag1llmlan, egitim dOzeyi,
rOtbesi, cahsrna sistemi, mesleki tecrObesi ve 9al1~t1g1 birime gore sayi ve
yOzde dag1llmlan kendilerine verilen anket formlanndan
doqrultusunda

ayn ayn degerlendirilmi~tir.

6zelliklere, Ocrete, 6zendirmeye,
cahsanlar

subelerde

cahsanlara

elde edilen bilgiler

Arasttrrnarun sonucunda,

fiziksel

karara katilrnaya, iletisirne gore karakolda
gore

6nemli

bir

61c;Ode

doyumsuzluk

yasadrklari, buro hizmeti veren subelerde cahsanlar ise daha cok aktif g6rev
yapan subelere yakm degerler tasidrklan
anlamll bir fark g6zlenmemi~tir.
katrhrn, iletisim

lcln ast-ust

g6zlenmi~tir.

Cinsiyetlerine

ROtbelerine gore, fiziksel 6zellikler,

iliskileri,

birlikte

cahsrlan

i~ g6ren,

gore
karara

ilerleme

imkanlan ortalamalan arasmda fark qozlenrnlstlr. Fiziksel 6zelliklere gore, en
cok doyum saqlayan

Emniyet Amiri, en az doyum saqlayan

ise Komiser

Yardrmctsrdrr. Ast-Ost iliskilerine gore, burada tam bir hiyerarsik yap: soz
konusudur. En cok doyum saqlayan Emniyet MOdOrO, daha sonra ise srrasryla
Emniyet Amiri,
Yardrmcrsi

Baskornlser,

Komiser

ve Komiser

Yardrrncrstdrr.

Komiser

rOtbesindekiler en tatminsiz gruptur. Birlikte calrsrlan i~ g6rene

gore, en cok doyum saqlayan Emniyet MOdOrO grubu olrnasma karsrn en az
doyumu Emniyet Amiri grubu hissetmektedir.

ilerleme imkanlanna

gore, en

cok doyum saqlayan Emniyet MOdOrO grubu olmasma karsm Emniyet Amiri
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ve Baskomiser grubu daha az doyum saqlamaktadrr,

Karara katrlrnaya gore,

en 90k doyum saqlayan Emniyet MOdOrO grubu, en az doyum saqlayan grup
ise Komiser Yardrrncrsi grubudur.

lletislrne gore en 90k doyum saqlayan
grubu, en az doyum saqlayan grup ise

Emniyet MOdOrO ve Baskorniser
Komiser Yardrmcrsr,

Komiser ve Emniyet Amiri grubudur. E~i cahsrnayanlar

e~i cahsanlara gore fiziksel ozelllkler, ast Ost iliskileri ve iletisirn konulanna
gore daha tatminkar olduklan qozlenmistir.
lncir

(1990)

teskilatlannda

Kamu

iktisadi

Tesebbusleri

(KiT)

merkez

ve

tasra

calisan 385 personelin i~ doyumunu lnceledlql cahsrnasmda,

KiT'lerin merkez teskllatmda cahsanlann tasra teskllatmda cahsanlara gore i~
doyum

dOzeyleri

daha

dO~Ok

olduqu,

hizmet

sOreleri

arttikca

doyum

dOzeylerinin dO~tOgO, egitim dOzeylerinin etkisi olmad191, ucret yetersizllqlnden
hosnut olmadrklan saptanrmstrr.
Korkut

(1990)

Oniversitelerde

akademik

olmayan

(idari gorevlerde

cahsan) 329 personelin i~ doyumu ve orgOtle ozdeslesrnelerini kistsel ozelllkler
ve cinsiyet, hizmet sOresi ve ogrenim durumu degi~kenlerine gore inceledigi
cahsmasmda,

erkeklerin

i~ doyum

puanlan

kadmlara

gore daha yOksek

olduqu ve orgOtleriyle daha 90k ozdeslestlkleri ve hizmet sOrelerine gore 1-10,
23-40 y1I arasi hizmeti bulunanlarda i~ doyumu dO~Ok, 15-18 yillan arasmda
hizmeti bulunanlarda ise en yOksek doyuma ulastrklan gorOlmO~tOr. Doktora
dOzeyinde egitim gormO~ akademik olmayan personelin i~ doyumlan ise orta
okul dOzeyinde egitim gormO~lerden yOksek olduqu gozlenmi~tir.
Guler (1990) endOstri lscilertnln depresyon

dOzeyleri, durumluk

ve

sOrekli kayg1 dOzeyleri, cinsiyetleri, medeni durumlan, egitim dOzeyleri, hizmet
sOreleri ve yas gibi degi~kenlerin

i~ doyumu ve i~ verimi Ozerindeki etkisini

420 i~<;i Ozerinde J.R. Hackman ve G.R. Oldham'in
doyum ol9egi uygulayarak

lnceledigi cahsmasmda,

(1975) geli~tirdigi

depresyonun,

i~

durumluk

ve sOrekli kayg1 dOzeyinin yOkselmesi i~ doyumunu dusurrnekte, cinsiyet ve
medeni durum etkili degil, ancak cinsiyet, medeni durum ve sOrekli kayg1
degi~kenleri birlikte ele almdiqmda i~ doyumunu etkilediklerini gostermektedir.
SOrekli kayg1s1 dusuk olan bekar kadm ve evli erkeklerde, evli kadm ve bekar
erkeklere gore i~ doyumu daha yOksektir. Egitim dOzeyi yOksek olan lscllerde
i~ doyumunun dO~Ok olduqu gozlenmi~tir.
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Ergin (1997) bir i~ doyumu 6l9egi olan "ls Betimlemesi
TOrkiye'ye uyarlanmasi

cahsmasmda,

Olc;egi'nin"

270 kadrn, 465 erkek, toplam

735

denek Ozerinde uygulama yaprrustrr. Ceviri ve geri ceviri islernlerinden sonra
yapilan uygulamadan elde edilen sonuclar 61c;egin gOvenirlik y6n0nden 6zg0n
formuna

uygun olduqu g6rOlmO~tOr. Fakt6r analizinde

6l9egin orjinal bes

fakt6rl0 yapisma oldukca uygun sonuclar elde edilrnisse de, "sirndiki i~" ve
"genel olarak i~" boyutlanrun
Aynca,

deneklerin

birbirinden yeterince aynlrnadrq: saptanrmsnr,

i~ doyumu

puanlanrun

kamu

ya

da 6zel

sekt6rde

cahsmaya, yasa, cinsiyete ve baz: boyutlarda mesleqe bagll olarak degi~me
g6sterdigi rapor edllrnlstir (Ergin, 1997).
Ataoqlu, lcrneli ve Ozcetin (2000) DOzce ii ve llcelerlnde Sagl1k Ocaqr,
Sosyal

Sigorta

Hastanesi'nde

Kurumu,

Devlet

Hastanesi

ve Tip

FakOltesi Arastirma

g6rev yapan 120 pratisyen, uzman ve akademik hekimlerin

mesleki i~ doyumunu inceledigi calismasmda,

16 soruluk (is, Ocret, terfi, amir

tutumu, arkadas iliskileri ve cahsma ortarru iliskilen ile ilgili 6zellikleri saptayan)
anket formu ile, "Job Description

Index" (Mesleki

i~

Doyumu Olc;egi) ve i~

memnuniyetini olcen 5 dereceli "Minnesota

i~

Bulgularda

yOksek olduqu, ancak olumsuz

gene; yasta mesleki doyumun

Doyum Testi" uyqularmslardrr.

kosullarda cahsan pratisyen hekimlerin i~ doyumlannm dusuk olduqu: cahsrna
sOresi fazla olan ve ilerleme olanaklan

bulunan

akademik

doyumunun

yOksek olduqu

olanaklanrun

olmasi meslek seclmiru cazip krlrnaktadrr, Pratisyen,

akademik

hekim

gruplannda

g6rOlmO~tOr. Akademik

hekimlerde

gelir dOzeylerinin

olumsuz y6nde etkilediqi, sosyal statu, yeteneklerini

hekimlerde

dO~OklOgO

i~

ilerleme
uzman,

i~ doyumunu

kullanabilme 6zg0rl0g0,

yOkselme 6zellikleri meslek secrnede etken fakt6r olmakla, rnesleqln stresli ve
yorucu olrnasi, mesleqi secrnede yanhs karar verme, sosyal olanaklar
arac-qerec

yetersizliqi

i~ doyumunu

ile

olumsuz y6nde etkllediqi g6rOlmO~tOr.

Aynca amir ve arkadas ili~kilerinin esnek ve karsrhkh anlayrs iclnde olmalan i~
tatminini arnran nedenler olarak qozfenmistir.
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2.5.

TC ve KKTC Drsmda i~ Doyumu ile ilgili Yapilan Ara~t,rmalar

Burke (1989) Polislerin i!? yasantrsi ve doyumunun mesleki donemle
iliskisini inceledigi cahsmasmda, meslek donemlen bir yrldan az, 1-5 yrl, 6-15

yrl, 16-25 yrl ve 25 yrl OstO olmak Ozere 5 donerne ayrrmrs, 6-15 yil hizmet
veren polislerde i§ ortarmru daha fazla olumsuz bulduklan ve i§ ile aile
catrsrnasrru daha fazla yasadrklan ve i§ doyumlannrn daha az olduqu
qozlenrnlstlr.
Sergiovanni (1967) Herzberg'in Cift Etmenler Kuramrnrn ogretmenlerin
i§ doyumlan Ozerindeki gecerliligini ve hangi taktorlerin daha etkili olduqunu
ilkokul, ortaokul ve lise dOzeyinde qorev yapan 71 ogretmen Ozerinde
lncelediql cahsrnasmda, yOksek i§ doyumunu olusturan etmenler % 69 basan,
isin kendisi ve tarunrna olduqu, en cok doyum %98 ile ogrencilerle ili§ki,
ogretim

yonternlerinin

secimlnde

serbestlik

ve

ogretmenlerin

sosyal

iliskllerlnde qorulmustur, Toplumun egitime karst tutumu, statu, cahsrna
sartlan, terfi sistemi gibi degi§kenlerde doyumsuzluk saptanrrustm'Serqlovannl,
1997).
-

Obermesik ve Jones (1992) Oniversite ogrencisi olan ve ayru zamanda
cahsan 47'si Ost statOde, 18'i dO§Ok statude olan toplam 65 kisinln i§
doyumlannr inceledigi cahsmasmda, Ost statude olanlarda i§ doyumunun
daha fazla olduqu ve lste ilk yrllarda daha fazla i§ doyumunun olduqu
gozlenmi§tir.
Rabin ve Zanner (1992) israil'de 70 kadm ve 17 erkek sosyal cahsrna
uzrnarun i§ doyumlannr inceledigi cahsrnasmda, hizmet sOreleri arttrkca i§
doyumunun da artt191 saptanrnrs ve i§ ortamrnda atrlgan davrananlann i§
doyumlannrn atrlgan davranmayanlara gore daha fazla oldugu gozlenmi§tir.
Sosyal hizmet kurumlannda cahsanlann Ozerinde yapilan cahsrnalarda i§
doyumu ile mesleki kararlara katihrn, isin yogunlugu, gorevin anlam ve
ce§itliligi, karsilasrlan zorluklar ve isten aynlma arasrnda anlamll lliski
saptanrmstrr, Hizmet sOreleri arttrkca i§ doyumunun da artt191 ve i§ ortamrnda
atrlgan davrananlann i§ doyumlannrn atrlgan davranmayanlara gore daha
fazla olduqu qozlenrnistir.
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TC'de Denetim Odag1 ile ilgili Yaprlan <;ah~malar

2.6.

Canel, 'Ortaokul Seviyesindeki
Dusuncsye

Etkisi' adh cahsrnasrrun sonucunda,

sozel orjinallik,

~ekilsel orjinallik,

denetim odaqirun
sozel

Denetim Odag1 Ozelliklerinin

esneklik

bulunrnustur

ve

sekilsel

yaratrcthqm sozel akrlcrlik,

sekilsel basliklann

bir etkisi bulunamarmstir.

soyutluqu

Yaraticrhqm

zenqinlestirrneye

Yaranci

denetim

boyutlanna

alt boyutlanndan
odaqrnm

etkisi

ve bu boyutlar Ozerinde denetim odaqmm distan denetimlilik

yonunun etkili olduqu ortaya cikrrustrr (Canel, 1993).
Aksoy ve Magden'in (1994) "Lise 2 Son Suuf Ogrencilerinin
Odaqrru

Etkileyen

Bazi

Degi~kenlerin

incelenmesi"

adh

Denetim

cahsmalan

sonucunda, denetim odag1 ile cinsiyet arasmda anlamh bir fark bulunamadrqr,
buna karsrlrk ogrencilerin
antarnh bulunduqu

kardes sayilan

qorulrnustur.

arasmda

Ogrencilerin

farkm istatiksel

sosyo-ekonomik

olarak

duzeyleri

ile

denetim odag1 arasmdaki farkm istatistiksel olarak anlamh olduqu saptanrrus
ve en cok icten denetimlilerin alt sosyo-ekonomik
drstan denetimli ogrencilerin Ost sosyo-ekonomik
Cakar,

lise son strut ogrencilerinin

denetim odag1 duzeylerlnl

duzeyde olduqu ve en cok
duzeyde olduqu belirtilrnistir.

mesleki

olgunluk

kar~1la~t1rd191 cahsrnasmda,

duzeyleri

ogrencilerin

ile

denetim

odag1 puanlanrnn cinsiyete ve yasa gore anlamli bir sekilde tarkhlasrnadrquu
bulmustur, Mesleki olgunluk ile denetim odag1 arasinda ters yonlu bir ilisklnin
olduqu yani denetim odag1 puanlan yukseldikce mesleki olgunluk puanlanrnn
du~tugu ortaya crkrrustrr. Buna gore; distan
olgunluk duzeylerinin

denetimli

bireylerin

mesleki

daha du~Ok olduqu gorulmu~ ve icten denetimlilerin

meslek secirni gibi karar verme asarnalannda

daha kolay, daha etkili ve

isabetli kararlar verebildigi qozlenrnlstir (Cakrr, 1997).

2.7.

TC ve KKTC D1~mda Denetim Odag1 ile ilgili Yapilan Cah~malar

Knoop, okul c;evrelerinde karar verme yetkileri ve sorumluluklan

olan,

hem tcten hem de distan denetimli ogretmenleri lnceternlsttr. Her karar verme
asarnasmdan sonra lcten denetimli ogretmenler, drstan denetimlilere
tatmininde
yonetimden

daha

buyuk

duyulan

bir artrs

tatminin

qosterrnislerdir.

alqrlanrnasmda

Bu artrs,

Iarkhhklan

gore i~

cahsrna

ve

da ic;ermektedir.
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Distan

denetimli

6gretmenler,

tatmini

alqrlamasmda

hicblr

degi~iklik

qostermemistlr (Knoop, 1980).
Feinstein'in 33 ilkokul ve 17 lise 6gretmeninden olusan grupta yapt191
arastirmada, denetim odag1 ve i~ tatmini arasrnda bir ili~ki bulunmarrustir
(Feinstein, 1982).
Anderson ve Maes cahsrnalannda, orta-lise ogretmenlerindeki i~
tatmini olcusunun, ogretmen denetim odag1 ile olan illsklsinl lncelemlslerdir.
Arastrrma bulgulan sonucunda, okul cevreslnde daha 90k klslsel gOven ve
g09 duyan ogretmenlerin, tslerlnden daha tatmin olduklan gorOlmO~tOr. i~
tatmini ile denetim odag1 arasmdaki iliski geni~ olarak incelenmls, icten
denetimli ogretmenlerin islerinde daha tatmin olduklan gorOlmO~tOr. lcten
denetim, daha kolay uyum ve daha az stresle ili~kili bulunmustur. Denetim
odag1, yas, meslekler, kidern, cinsiyet, brans ya da ogrenim dOzeyi gibi
degi~kenlerle ili~kili bulunrnarmstrr (Anderson, 1990).
Chang, 6gretmenlerin denetim odaqmm, i~ davraruslanrun 9e~itli
boyutlan

ve

bir

okulun

orgOtsel ozelliklerinin

alqrlanmasi

ile

ilgili

cahsmasmdaki bulgular, ban toplumlanndaki bulgular ile uyumlu cikrrustrr.
Denetim odaqrrun, ogretmenin i~ tuturnlanru ve orgOtsel alqrlarnalanru gu9IO
bir sekilde

belirledlql qorulrnustur.

lcten

denetimlilik

ozelligine

sahip

ogretmenler, orgOtsel baqhhk, lcten ve drstan tatmin, sosyal tatmin, rol
belirginligi ve lste basanh olma duygusu bakrrrundan daha olumlu i~ tatminine
sahiptir. Aynca, bu tip ogretmenler, okul rnudurunun liderligi, orgOtsel yapi,
ogretmenlerin sosyal normlan, orqutsel kultur ve etkinlik bakirrundan okul
orgOtOnO daha olumlu alqrlarnaktadirlar (Chang, 1994).
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YONTEM
Bu b610mde, arastrrrnarun modeli, calrsma grubu, veri toplama araci ve
verilerin

analiz

edilmesinde

kullarnlan

istatistiksel

teknikler

Ozerinde

durulmustur,

3.1. Araetnrnarun Mode Ii
Bu

arastrrma,

Kuzey

Kibns

Turk

MOdOrlOgOnde gorevli polis mensuplannm
odaklarmm

belirlenerek

Cumhuriyeti

Polis

i~ doyum duzeyleri

degerlendirmesine

yonelik

genel tarama modelinde betimsel bir arastrrmadrr.

Genel

ile denetim

olup, yapilan

cahsma

Genel tarama modelleri;

"cok sayrda elemandan olusan bir evrende, evren hakkrnda genel bir yarg1ya
varmak amaci ile evrenin turnu ya da ondan almacak bir grup, 6rnek ya da
6rneklem Ozerinde yapilan tarama duzenlemelerdtr (Karasar, 2000).

3.2. Evren ve Orneklem
KKTC Polis Genel MOdOrlOgOne bagll Polis MOdOrlOklerinde gorevli

2197 polis mensubu arastrrrnarun evrenini temsil etmektedir.

Polis Genel

MOdOrlOgO ile diger bes llce Polis MOdOrlOklerinde gorev yapmakta olan 742
polis mensubu ise arastrrmarnn orneklemini olusturrnaktadrr.
KKTC Polis Genel MOdOrlOgOne bagl1 Polis MOdOrlOkleri arastirmarun
evrenini temsil etmektedir.

Polis Genel MOdOrlOgO ile diger bes [lee Polis

MOdOrlOkleri ise 6rneklemi olusturrnaktadrr.
Arastrrmarun
Gazlmaqusa,

evrenini,

KKTC

srrurlan

icerisinde

bulunan

Lefkosa,

Girne, GOzelyurt ve Karpaz (lskele) llce Polis MOdOrlOkleri ile

merkezde

bulunan

yapmakta

olan

Polis Genel MOdOrlOgOnde 2008 y1h icerisinde

polis

mensuplanndan

olusmaktadrr,

Her

ilcede

qorev

bulunan
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rnudurluk

birimlerinden

ulasrlrrus

ve

veri

random yonterniyle

toplama

araci

toplam

uyqulanrrustrr.

780 polis mensubuna
Ancak

38

anket

polis

mOdOrlOklerinden geri gelmemi~tir. Boylece arastrrrna 742 polis mensubu ile
tarnamlanrmstrr.
6rnekleme

ahnan mOdOrlOk ve polis mensuplannm

sayrlan

Tablo

3.1 'de verilmektedir.
Tablo 3. 1. Ornekleme Alman Miidiirliik ve Polis Mensuplarmm Dagdnm

Mudurluk Adlan

f

1-Polis Genel MOdOrlOgO

203

2-Gazi Magusa llce Polis MOdOrlOgO

148

s-Lerkosa il9e Polis MOdOrlOgO

154

4-Girne

llce

Polis MOdOrlOgO

110

5-GOzelyurt llce Polis MOdOrlOgO

77

6-Karpaz llce Polis MOdOrlOgO
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3.3.Veri Toplama Arac, ve Verilerin Toplanmas,
Arastrrrnanm
Ol9egi"

ve

verileri,

"Rotter

"Ki~isel

Denetim

Bilgi

Formu",

Odag1 Ol9egi"

ile

"Minnesota

i~ Doyum

toplanrrusnr,

A~ag1da

arastrrrnada kullarulan veri toplama araclan krsaca acrklanrrustrr,
Ki§isel Bilgi Formu: Ba91ms1z degi~kenlerle
arasnrrnaci

tarafmdan

ilgili

bilgi

toplamak

geli~tirilen kisisel bilgi formu kullarulrrustrr.

arnacryla
Ek 1 'de

ornegi verilen Ki~isel Bilgi Formu ile polis mensuplannrn: yas, cinsiyet, medeni
durum, e~ cahsrna durumu, cocuk sayrsi, ogrenim durumu, fiili hizmet sOresi,
rOtbe, 9all~t1g1 birim, 9al1~t191 birim ile ikamet adresi arasrndaki mesafe, para
6d010 veya takdir belgesi alma durumu ve disiplin cezasi alma durumlan ile
ilgili sorular sorulrnustur,
Minnesota i§ Doyum 619egi: Weiss, David, England ve Lofguist (1967)
tarafmdan i~ doyumunu olcrnek arnacryla qelistirilen ve ilk kez Oran (1989)
tarafmdan Turkce'ye

cevrilen 20 sorudan olusan bir olcektir, Her bir soru

lclnde, kisinin isinden duydugu hosnutluk derecesini tarumlayan bes srk vardrr.
Bu siklar; lslmden htc hosnut degilim, lsimden hosnut deqilim, isirnle ilgili
kararsrzrm, isirndem hosnudum ve isirnden 90k hosnudurn sekltndedir.
siklann degerlendirilmesinde,

Bu

sirasryla 1,2,3,4 ve 5 puan verilmistir. Olcekten
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allnabilecek en yOksek puan 100, en dusuk puan 20 olup, orta noktaya dusen
puan olan 60 ise notr doyumu ifade etmektedir. Puanlann 20'ye yaklasmast
doyum

dOzeyinin

g6stermektedir.

dO§tOgOnO,

yaklasrnasi

ise

yOkseldigini

Minnesota i§ Doyum Ol9eginin ingilizce'den Turkce'ye cevlrlsi

Hacettepe Oniversitesi'nden
(Ozyurt,

1 OO'e

2004).

TC'de

Deniz ve GOliz Gokcora tarafmdan

yapilan

arastrrrnada

i9

tutarlihk

yaprlrrustir

Cronbach

Alfa

katsayrsrrun .90 (Yrldrnrn, 1996), TC ve KKTC dismda yapilan arasnrmada
ise, i9 tutarhhk Cronbach

Alfa katsayrsmm

.82 ile .92 arasinda

degi§tigi

bulunrnustur (Erdwins, Buffardi, Casper & O'Brien, 2001 ).
i§ doyum 6l9egi bu cahsrna kapsarnmda 742 kisiye uyqulanrms ve bu
klsllerden

elde edilen veriler

Ozerinde ger9ekle~tirilen

6l9egin i9 tutarlrhk Cronbach alfa katsayrsinm
sonuca gore gOvenirlik degerlerinin

analiz

sonucunda

.928 olduqu bellrlenmlstlr.

Bu

en iyi kabul edilebilir srmrlan icerisinde

olduqunu g6stermektedir.

Rotter Denetim Odag, 6t9egi: Rotter'in Denetim Odag1 Ol9egi, bireyin
kendi basma yarutlayablleceql,
ve $ahin,

kolay uygulanabilir bir olcek olmasi (Savasir

1997) ve geni~ bir alana genelle§tirilmesinden

ve gOnOmOzdeki

lnsarun klsisel cikrnazlan, toplumsal sorunlar acrsmdan bir degi~ken olmasi
6zelligi ta~1d1g1 (Yesilyaprak, 1990) icin secllrnlstlr,
Bu olcekte
bulunmaktadir.

her maddede

Testi

a ve b harfleriyle

g6sterilen

kislden

uygun

yarntlayan

kendisine

iki se9enek

gelen

cOmleyi

secmesl ve bunu lsaretlernesl istenrnistir. 29 maddenin 6's1 dolgu maddesi
(1, 8, 14, 19, 24, 27) olduqu icin puanlanmamaktadrr,

Diger bir deylsle, 6

maddenin 6l9egin amacmi gizlemek icin dolgu olarak yerlestirtlrnis ve diger 23
maddenin

drssallrk

degerlendirilmektedir

y6n0ndeki

seceneklen

1 'er

puan

olarak

(Dag, 1991 ). $6yleki, 2, 6, 7, 9, 16, 17, 18, 20, 21, 23,

25, 29. maddelerin "a" secenekren 1 'er puan; 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 15, 22,
26, ve 28. maddelerin "b" secenekleri de 1 'er puan almaktadrr, B6ylece O ile
23 arasmda bir toplam puan almabilmektedir,

YOkselen puanlar d1~ kontrol

odag1 inancmda artrst g6stermektedir (Savasir ve Sahin, 1997).
Her

madde,

kapsarnaktadrr.

secirne-zorlaruk

yarntlama

turunde

Orneqin, (2a) insanlann yasarnmdaki

ikiser

seceneqi

mutsuzluklann

9ogu,
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biraz da sansrzhklanna baqlidrr. (2b) insanlann talihsizlikleri yaptiklan
hatalann sonucudur (Dag, 1991 ).
Rotter'in it; ve D1~ Denetim Odag1 Ol9eginin test-tekrar test guvenirlilik
katsayrsi .83, Cronbach Alfa it; tutarlrhk katsayrsi .71 dir. Guvenirlilik katsayrsi
.68 olarak bulunrnustur. Olcekte ahnan puanlar 0-23 arasrnda degi~mektedir
ve puanlann yukselrnest d1~ denetim odag1 inancmdakl artrsi gostermektedir.
Arastrrrnada O -11 arasi puanlann lcten denetirnliliqe, 12-23 arasi puanlann
da distan denetimliligi gosterdigi kabul edilmistir (saracaoqlu, Serin, Bozkurt,
2005). Arastrrrna verilerinin toplanmasi it;in t.efkosa'da bulunan KKTC Polis
Genel Mudurlugunden gerekli izin ahnarak, olcekler KKTC'nin 5 bolqesinde
(Lefkosa, Gazi Magusa, Girne, Guzelyurt, Karpaz) bulunan, toplam 6 Polis
Mudurluklerine qonderiltp yansiz ve rastgele yonterniyle 780 polis mensubuna
uyqulandiktan sonra anketler geri toplanrmstrr.

3.4. Verilerin Analizi

Arastrrma ile ilgili elde edilen veriler, SPSS 16.0 program, kullarnlarak
analiz edilrnls, daha sonra tablolar olusturularak yorumlanrrusnr,
Degerlendirmeye alman 742 kisisel bilgi formunda, polis mensuplanrnn;
yas, cinsiyet, medeni durum, e~ cahsrna durumu, cocuk sayisr, ogrenim
durumu, fiili hizmet surest, rutbe, 9all~t191 birim,

9ah~t191 birim ile ikamet

adresi arasmdaki mesafe, para odulu veya takdir belgesi alma durumu ve
disiplin cezasi ahp almama degi~kenlerine gore incelenrnistir. Verilere
istatistiksel cozurnleme olarak aritmetik ortalama, standart sapma, yuzdelik,
korelasyon, t-testi, varyans analizi

ve anlarnh tarkhlrk olan degi~kenler

icerlsinde hangilerinin farkhhk yarattrqtru ogrenmek arnaciyla Tukey ve en
ku9uk onernli fark (LSD) testi yonternlerl uyqulanrrustrr.

BOLUMIV
BULGULAR VE YORUMLAR

Bu b610mde, arastirmarun arnacma y6nelik polis mensuplanrnn

kisisel

bilgileri, i~ doyum dOzeyleri, i~ doyum dOzeyleri ile kislsel bilgileri arasmdaki
iliskl, denetim odag1 alg1lamalan ve arastrrrnarun alt arnaclanna lllskln bulgular
ve yorumlara yer verilmlstlr.

4.1.

Polis Mensuplarmm Ki~isel Bilgilerine Yonelik Bulgular

Polis mensuplanrun kislsel bilgilerine y6nelik yarutlarrus olduklan kisisel
bilgi formu ile polis rnensuplanrun, yas, cinsiyet, medeni durum, es cahsrna
durumu, cocuk sayisi, 6grenim durumu, fiili hizmet sOresi, rOtbe, cahstiklan
birim, cahstrklan birim ile ikamet adresleri arasmdakl mesafe, para 6d010 veya
takdir belgesi alma ve disiplin cezasi almalan ile ilgili verilere yer verilrnistir.

4.1.1. Ya~
Polis mensuplannm

yaslanna

lllskln elde edilen veriler Tabla 4.1 'de

verllrnistlr.
Tablo 4. 1. Polis Mensuplarmm Ya~larma Gore Yiizdelik Oran Dag1hm1

N

%

20-30 yas arasi

193

27.3

31 - 40 yas arasi

349

49.4

41 yas ve Ozeri

164

23.2

y~

Arastrrrnaya katrlan polis rnensuplanrun

% 27.3'0 20-30 yas arasi, %

49.4'0, 31 - 40 yas arasi, ve % 23.2'si 41 yas ve Ozeridir. Arastrrrnaya katilan
polis rnensuplanrun 36's1 ise yasrru belirtrnemistlr.

4.1.2. Ci nsiyet
Polis mensuplannm cinsiyetlerine ili~kin elde edilen veriler Tabla 4.2'de
verllmlstlr.
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Tablo 4. 2. Polis Mensuplarmm Cinsiyetlerine Gore Yiizdelik Oran Dag1hm1

Cinsiyet

N

%

Kadm

40

5.3

Erkek

700

94.7

Arastrrrnaya katilan polis rnensuplannm

% 5.3'0 kadm, % 94.7'si ise

erkektir. Polis mensuplannm 2 ki$isi cinsiyetini belirtmemlstir.

4.1.3. Medeni Durum
Polis rnensuplanrun medeni durumlanna iliskin elde edilen veriler Tablo
4.3'de verilmistir.
Tablo 4. 3. Polis Mensuplarmm Medeni Durum Gore Yiizdelik Oran Dag1hm1

Medeni Durum

N

%

Evli

600

81.2

Bekar

119

16.1

Dul I Bosanrrus

20

2.7

Arastrrrnaya katilan polis mensuplannm
ve % 2.7'si dutbosanrnrstrr.

% 81.2'si evli, % 16.1 'i bekar

Arastirmaya katrlan polis mensuplanndan

3'0 ise

medeni dururnlanru bellrtmemlstlr.

4.1.4. E!} <;ah11ma Durumu
Arastrrmarun arnaclanna

y6nelik olarak polis mensuplannm

eslerinin

cahsrna durumuna iliskin elde edilen veriler ise Tablo 4.4'de verilmistir,
Tablo 4. 4. Polis Mensuplarmm E~lerinin Cah~ma Durumuna Gore Yiizdelik Oran Dag1hmi

E11 <;ah11ma

N

%

Qall$1yor

347

50.4

Cahsrmyor

342

49.6

Durumu

Arastirmaya
49.6'smm

katrlan polis mensuplannm

9al1$mad191

g6r01mektedir.

cahsrna dururnlanru belirtmemlstlr.

Polis

% 50.4'0n0n 8$i cahsirken, %
mensuplanndan

53'0

ise 8$
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4.1.5. <;ocuk Say1s1
Polis mensuplanrnn cocuk sayilanna illskin elde edilen veriler Table
4.5'de g6sterilmektedir.
Tablo 4. 5. Polis Mensuplarmm Cocuk Saydarma Gore Yiizdelik Oran Dagrhrm

<;ocuk Say1s1

N

%

1

172

24.3

2

299

42.3

3

64

9.1

4 ve Ozeri

171

24.2

Arastrrrnaya katilan polis mensuplanrnn % 24.3'0 1 cocuk sahibi, %
42.3'0 2 cocuk sahibi, % 9.1 'i 3 cocuk sahibi, % 24.2'si 4 ve Ozeri cocuk
sahibidir. Aynca arastrrrnaya katrlan polis mensuplanndan 36's1 cocuk
sayrsrru ifade etrnernlstir.
4.1.6. Ogrenim Durumu
Polis mensuplarmm 6grenim durumlanna iliskin elde edilen yOzdelik
oran dag1l1m1 Table 4.6'da verilmistir.
Tablo 4. 6. Polis Mensuplarmm Ogrenim Durumlarma ili~kin Yiizdelik Oran Dag1hm1

N

%

ilkokul Mezunu

10

1.4

Ortaokul Mezunu

68

9.3

Lise Mezunu

511

69.5

Lisans

114

15.5

YOksek Lisans

32

4.4

Ogrenim Durumu

Table

4.6'da

g6r01d0g0 gibi

arastrrrna kapsamma

giren

polis

mensuplanrnn; % 1.4'0 ilkokul mezunu, %9.3'0 ortaokul, %69.5'i lise mezunu,
% 15.5'i ise lisans ve % 4.4'0 yOksek lisans mezunu olmaktadrr. Polis
mensuplannm 7'si ise 6grenim durumlanrn ifade etrnernistir.
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4.1.7. Fiili Hizmet Suresi
Polis mensuplanrnn

fiili hizmet surelerine

iliskin elde edilen veriler

Table 4.7'de verilrnistir.
Tablo 4. 7. Polis Mensuplarmm Fiili Hizmet Siirelerine Gore Yiizdelik Oran Dagrhnu

Fiili Hizmet Suresi

N

%

01-10y1I

260

35.0

11-15y1I

201

27.2

16-20 y1I

157

21.2

122

16.5

21 y1I ve uzerl

Table 4.7'de goruldugu gibi arastirmaya katilan polis mensuplanrnn, %
35'inin 01-10 y1I, % 27.2'sinin 11-15 y1I, % ·21.2'sinin 16-20 y1I, % 16.5'inin 21
y1I ve uzerl fiili hizmet sureslne sahip olmaktadrr, Polis mensuplannm

2'si ise

fiili hizmet surelerlnl bellrtmernistir.

4.1.8. Rutbe
Polis mensuplanrnn rutbe durumlanna illskln elde edilen yuzdel'k oran
dag1l1m1 Table 4.8'de verilrnistir.
Tablo 4. 8. Polis Mensuplarmm Riitbe Durumlarma ili~kin Yiizdelik Oran Dagdnm

N

%

Polis Memuru

559

76.2

Polis Cavusu

92

12.5

Mufetti~ (M.Mv.,Muf.
ve B.Muf)
Mudur-Mudur Muavini

70

9.5

13

1.8

Rutbe

Arastrrma kapsarnma giren polis mensuplannm

rutbelerlne baktrqrrruz

zaman; %76.2'si polis memuru, %12.5'i polis cavusu, %9.5'i mutettis (rnutettls
muavini, rnutettls, basrnutettls), %1.B'i ise rnudur ve rnudur muavini oldugu
gorulmektedir. Polis mensuplannm 8'i ise rutbelerlnl ifade etmernlstir.

4.1.9. <;all~t1klanBirim
Polis mensuplanrnn

c;all~t191 birime llisktn elde edilen yuzdelik oran

daqrhrru Table 4.9'da verilrnistir.
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Tablo 4. 9. Polis Mensuplarmm <;ah~bg1Birime ili~kin Yiizdelik Oran Dag1hrm

<;ah!}t1klar1 Birim

N

%

Polis Genel MOdOrlOgO

203

27.4

t.etkosa Polis MOdOrlOgO

154

20.8

Gazirnaqusa Polis MOdOrlOgO

148

20

Girne Polis MOdOrlOgO

110

14.9

GOzelyurt Polis MOdOrlOgO

77

10.4

Karpaz Polis MOdOrlOgO

48

6.5

Arastrrrna kapsarruna giren polis mensuplannm gorev ifa etmekte
olduklan

mOdOrlOge

MOdOrlOgOnde,

baktiqrrmz

%20.8'inin

zaman;

t.etkosa

Polis

%27.4'0n0n

Polis

MOdOrlOgOnde,

Genel

%20'sinin

Gazlrnaqusa Polis MOdOrlOgOnde, % 14.9' unun Girne Polis MOdOrlOgOnde,
% 10.4'sinin GOzelyurt Polis MOdOrlOgOnde ve %6.5'inin Karpaz Polis
MOdOrlOgOnde qorev yapt1g1 gorOlmektedir. Polis mensuplanrun 2'si 9all$t1g1
birimi ifade etmemlstlr,
4.1.1O.

<;ah!}t1klar1 Birimle ikamet Adresi Arasmdaki Mesafe

Polis mensuplannm 9all$t1g1 birime gore ikamet adresi arasmdaki
mesafeye iliskin elde edilen yOzdelik oran daqrhrm Tablo 4.1 O'da verllrnistir.
Tablo 4. 10. Polis Mensuplarmm ~ah~bg1 Birimle Ikamet Adresi Arasmdaki Mesafeye Iliskin
Yiizdelik Oran Dag_1hm1
I

Birimle lkamet Adresi
Arasmdaki Mesafe
0-1 O km.

N

%

192

26

11-20km.

145

19.6

21-30 km.

121

16.4

31-40 km.

77

10.4

41-50 km.

68

9.2

51 km. ve Ozeri.

136

18.4

Arastrrma kapsarmna giren polis mensuplannm gorev ifa etmekte
olduklan birime gore ikamet adresleri arasmdaki mesafeye baknqrrruz zaman;
%26's1nm 0-10 km., %19.6'sm1n 11-20 km., %16.4'0n0n 21-30 km.,
% 10.4'0n0n 31-40 km., %9.2'sinin 41-50 km. ve % 18.4'0n0n 51 km. ve Ozeri
mesafede oldugu qorulrnektedlr. Polis mensuplanrun 3'0 ise gorev ifa etmekte
olduklan birim ile ikamet adresleri arasmdaki mesafeyi belirtmemlstlr.
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4.1.11.

Para Odulu veya Takdir Belgesi Alma

Polis mensuplanrun para odOIO veya takdir belgesi alma durumuna
gore elde edilen veriler Tablo4.11 'de verilrnistir.
Tablo 4. 11. Polis Mensuplarmm Para Odillii veya Takdir Belgesi Alma Durumlarma Gore
Yiizdelik Oran Dagdmu

••
Para oemo veya
Takdir Belgesi
Alma
Evet Aldrrn

N

%

175

23.8

Hayrr Alrnadrrn

560

76.2

Arastirmaya katilan polis mensuplannm % 23.8'i para veya takdir
belgesi alrmsken, % 76.2'sinin almadiq: qorulrnektedir. Polis rnensuplanrnn
7'si ise para odOIO veya takdir belgesi alma durumlanrn bellrtrnernlstlr.

4.1.12. Disiplin Oezasr Alma
Polis rnensuplanrun disiplin cezast alma durumlanna iliskin elde edilen
veriler Table 4.12'de verllrnlstlr.
Tablo 4. 12. Polis Mensuplarmm Disiplin Cezasi Alma Durumlarma Gore Yiizdelik Oran
Dagslmu

Disiplin Cezasi
Alma
Evet Aldrrn

N

%

188

25.4

Hayir Almadrrn

551

74.6

Arastirmaya katilan polis mensuplannm % 25.4'0 disiplin cezasi
alrmsken, % 74.6'sm1n herhangi bir disiplin cezasi alrnadrq: qorufrnektedir.
Polis mensuplannm 3'0 disiplin cezasi alma dururnlanru bellrtrnernlstlr.

4.2.

Polis Mensuplarmm

i~

Doyum Duzeyleri

Arastrrrnaya katrlan polis rnensuplannm i~ doyum dOzeylerinin genel
ortalamasi Cizelqe 4.1 'de verilmektedir.
v'

Cizelqe 4.1 'de polis rnensuplanrun i~ doyum dOzeylerine yonelik

maddelerin genel ortalarnasi verilrnistir. Olcekten almabilecek en yOksek puan
100, en dO~Ok puan 20 olup, orta noktaya dusen puan olan 60 ise notr
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doyumu

ifade etmektedir.

dO~tOgOnO,

1 OO'e

mensuplannrn

Puanlann

yaklasmasi

i~ doyumuna

20'ye

ise

yaklasrnast

yukseldiqini

yonelik

genel

doyum

duzeyinin

qosterrnektedlr,

ortalamasi

(X=72.60)

Polis
olarak

bellrlenmlsttr, Bu sonuclardan, polis mensuplannrn islerinden hosnut olduklan
gorulmektedir. Ortalama puaru ile elde edilen genel ortalama arasmda anlamh
bir farklrlrk

vardrr.

Polis

mensuplannrn

hosnudurn"

yonune

doqru

ilerlediqi

i~ doyum

ancak

duzeylerinin "islmden

tam olarak

islerinden

hosnut

olrnadrklan bellrlenmlsttr (t=21,845, p<0.00).
<;izelge 4.1. Polis Mensuplarmm

•

20

•

52

36
Hie Hosnut
Degilim

Hosnut
Degilim

Polis mensuplarmm

4.3.

i,

Doyum Duzeylerinin Genel Ortalamas,

60

•

68

•

•

84

Kararsizim

Isimden
Hosnudum

i~ doyum

duzeylerl

100
Cok
Hosnudum

ile degi~kenler

arasmdaki farkhhklar
Polis mensuplannrn yas, cinsiyet, medeni durum, e~ cahsrna durumu,

cocuk sayrsr, ogrenim durumu, fiili hizmet suresl, rutbe, cahstiklan birim,
calistrklan birim ile ikamet adresleri arasrndaki mesafe, para odOIO veya takdir
belgesi alma ve disiplin cezasi almalan ve i~ doyum duzeyleri

Ozerindeki

etkilerine yer verilrnistir.
4.3.1.

Polis mensuplarmm yaslarma gore i~ doyum duzeyleri

Arastrrrnaya
duzeyleri arasmda

kattlan

polis mensuplannrn

yaslanna

anlamlr bir farkrn olup olmadrqiru

yapilan Levene testlerine (F=5,716,
kullarulrrustrr, Tablo 4.13'te

gore

belirlemek

i~ doyum
arnacryla

p>0,5) gore tek yonlO varyans analizi

polis mensuplannrn

yaslanna

gore i~ doyum

duzeylerinden elde edilen verilere yer verilrnistir.
Tablo 4. 13. Polis mensuplarmm ya~larmm i~ doyum diizeyleri sonu£lar1

Ya~
20-30
31-40
41 ve Ozeri
To,elam

N

Orta lama

193
349
164
706

74,264
71,063
74,475
72,730

Stan dart
Sap ma

F

p

A~1klama

4,283

,014

P<0,05
Fark
Anlamlr

13,56
16,06
14,15
15,05
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Yapilan

varyans

analizi sonucunda

ortaya cikan farklilrklann

hangi

gruplar arasinda olduqunu belirlemek lcln Post Hoc Testlerinden Tukey testi
kullarulrrustrr, Tablo 4.13. incelendiqlnde 20-30 yasa (X=74,26)
(><=74,47) yasa sahip olan polis mensuplan
sahip

olan

polis mensuplan

arasmda

ve 41 ve uzeri

lehine 31-40 yasa (X=71,06)

anlamli

bir tarkhhk

qorulmekteolr

(F=4,283, p<0.05).

4.3.2. Polis Mensuplarmm cinsiyetlerine gore i~ doyum duzeylerl
Arastrrrnaya katrlan polis mensuplannm

cinsiyetlerine

gore i~ doyum

duzeyleri arasinda anlamh bir farkm olup olmadrqrru belirlemek icln yapilan
Levene

(F=,287)

hesaplamalan

sonucunda

baqrrnsrz

orneklern

yaprlrnast uygun gorulmu~tur. Tablo 4.14'te polis mensuplannm

t-testi

cinsiyetlerine

gore i~ doyum duzeylerinden elde edilen verilere yer verilmistir.
Tablo 4. 14. Polis mensuplarmm cinsiyetlerinin i~ doyum dilzeyleri sonuslara

Cinsiyet

N

Ortalama Standart
Sa2ma Standart
Hata

t

P

Erkek
700

72,84

14,38

,560
2,084 ,037

Kadm

40

67,74

15,75

A~1klama
P<.05
Fark
Anlamh

2,522

Polis mensuplarnn i~ doyum duzeylerinin kadmlarla (X=67,74)
(X=72,84)

erkekler

arasmda erkeklerin lehine anlamh bir farkhhk olduqu saptanrmstrr

(t=2,084, p<0.05). Yapilan literatur taramasi sonucu Brush, Moch ve Pooyan
(1987), cinsiyetin orgut yaprst ile etkile~erek i~ doyumunun

artmasina yada

azalrnasma neden olduqunu belirterek erkeklerin kadmlara gore ozel sektorde
kamusal
aciklayarak
taratmdan

sektorde

saglad1klanndan

daha

bu bulguyu desteklemektedir.
1996 yihnda

yapilan

fazla

doyum

saqladiklanru

Aynca Guney, Varoqlu ve Aktas

"Ozel ve kamu bankalannda

yapilan

i~

tatminine yonelik bir arastrrma" adh cahsrnada da erkeklerin gelir duzeylerinln
yanmda kadmlara gore daha yuksek olduqunu belirterek cinsiyet taktorunun i~
doyum duzeyine etki ettigini vurqulamaktadrr.

4.3.3. Polis mensuplarmm medeni durumlarma gore i~ doyum
duzeylerl
Arastrrrnaya

katrlan polis mensuplannm

medeni durumuna

gore i~

doyum duzeyleri arasmda anlamh bir Iarkm olup olrnadrqrru belirlemek icin
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varyans analizi kultarulrmsnr. Tablo 4.15'te polis mensuplannm medeni
durumu ile i~ doyum duzeylerinden elde edilen verilere yer verllmlstir.
Tablo 4. 15. Polis mensuplarmm medeni durumlarmm i' doyum diizeyleri sonu5Iar1

Medeni
Ortalama Standart
F
Durum
N
Sa_2_ma
Evli
600 72,86
14,81
Bekar
119 72,05
14,30
1 970
Dul/B0~anm1~ 20
66,25
22,00
'
Toplam
739
72,55
14,98

p

A~1klama
p>0.05
Fark

,140

Anlarnsiz
,~___;.~--~~~,~~--~~~,~~~-

Tablo 4.15'de goruldugu gibi, evli polis mensuplan (X=72,86) ile bekar
.......;..

polis mensuplan (X=72,05)
(X=66,25)'nin

ve dul veya bosanrrus polis mensuplan

medeni durumlannm i~ doyum duzeylerine etki etmemektedir

(F=1,970, p>0.05).
4.3.4. Polis mensuplarmm eslerlnln ~all~ma durumlarma gore i~
doyum duzeylerl
Arastrrrnaya kanlan polis rnensuplanrun eslerinin cahsrna durumlanyla
i~ doyum duzeyleri arasinda anlamh bir farkm olup olmadrqrru belirlemek lcln
t-testi analizi yaprlrmstrr. Tablo 4.16'da polis rnensuplanrun eslertnin cahsrna
durumlanyla i~ doyum duzeylerlnden elde edilen verilere yer verllmlstlr,
Tablo 4. 16. Polis mensuplarmm e,lerinin 5ab,ma durumlarmm i' doyum diizeyleri sonu5lar1

Calu;ma
Durumlari

N

Ortalama

Standart
SaJ)ma

Standart
Hata

t

<;al1~an E~ler
<;al1~mayan
Esler

347

72,91

14,53

,780

342

72,02

15,45

,835

p

A~1klam
a

p>0.05
Fark
,784 ,433 Anlarnsrz

Tablo 4.16'da goruldugu gibi arastrrmaya katilan polis mensuplanndan
cahsan e~lere sahip olanlarla (X=72,91 ), cahsrnayan e~lere sahip olanlann
(X=72,02)

i~ doyum duzeyleri arasmda anlarnh bir farklihk olrnadrqt

saptanrrustir (t=,784, p>0.05).
4.3.5. Polis mensuplarmm sahip olduklan ~ocuk durumlarma gore
i~ doyum duzeylerl
Arastirrnaya

katrlan polis

mensuplannm

sahip

olduklan

cocuk

durumlanyla i~ doyum duzeyleri arasmda anlarnh bir farkm olup olmadrqrru
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belirlemek

icin

varyans

analizi

kultarulrmstrr. Tabla

4.17'de

polis

mansuplannm cocuk durumlanyla i~ doyum duzeyierinden elde edilen verilere

yer verilmistir.
Tablo 4. 17. Polis mensuplarmm sahip olduklari i;ocuk durumlarma gore i~ doyum diizeyleri
sonus_lan

N
~ocuk Durum
172
Bir Cocuk
299
iki Cocuk
64
09 Cocuk
171
Dort ve uzeri
707
To_elam

Ortalama
73,80
72,09
72,96
71,81
72,49

Stan dart
Sar:,_ma
14,15
15,48
14,18
15,69
15, 11

p

F

A~1klama
p>0.05

,983

,416

Fark
Anlarnsiz

Tabla 4.17'de goruldugu gibi, bir cocuqa sahip olan polis mensuplan
(.X=73,80) ile iki cocuqa sahip olan (><=72,09) ve 09 cocuqa sahip olan polis
mensuplanyla (X=72,96), dort ve uzeri cocuqa sahip olan polis mensuplan
.;...;,.;...·

(X=71,81)

arasmda i~ doyum duzeyleri acismdan anlarnh bir tarkhhk

saptanmarrustrr (F=,983, p>0.05).
4.3.6. Polis mensuplarmm ogrenim durumlarma gore i~ doyum duzeylerl
Arastirmaya katilan polis mensuplannm ogrenim durumlanyla i~ doyurn
duzeyleri arasmda anlamll bir tarkm olup oimadtqm: belirlemek i9in varyans
analizi kultarulrrusnr. Tabla 4.18'de polis rnensuplanrun ogrenim durumlanyla
i~ doyum duzeylerinden elde edilen verilere yer verilmlstir.
Tablo 4. 18. Polis mensuplarmm ogrenim durumlarma gore i~ doyum diizeyleri sonu5Iar1

Ogrenim
Durumlan
ilkokul
Ortaokul
Lise
Lisans
Yuksek Lisans
To_elam

Ortalama
N
1O
68
511
114
32
735

66,80
71,76
72,47
75,21
68,81
72,60

Standart
Sar:,_ma
17,91
16,36
15,10
12,32
15,74
14,93

F

P

A~1klama
p>0.05
Fark

1,839,119

Anlamsiz

Tabla 4.18'de goruldugu gibi, ilkokul ogrenim durumuna sahip olan
polis mensuplan (X=66,80)
(X=71,76)

ile ortaokul ogrenim durumuna sahip olan

ve lise ogrenim durumuna sahip" olan polis mensuplanyla
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(X=72,47),

lisans (X=75,21)

(X=68,81)

arasinda

ve yuksek lisansa sahip olan polis mensuplan

i~ doyum

dOzeyleri

acismdan

anlamli

bir tarklrhk

saptanmamistrr (F=1,839, p>0.05).
Yukandaki
olduklan

tablodan

ogrenim

da anlasrlacag:

dururnlanrun

i~ doyum

Ozere polis rnensuplanrun

sahip

dOzeylerine etki etmemesi

son

derece ilgin9 olmaktadir,

4.3.7. Polis mensuplarmm orgutteki fiili hizmet sureslne gore i~ doyum
duzeyler]
Arastirmaya

katrlan polis rnensuplanrun

orgOtteki fiili hizmet sOresine

gore i~ doyum dOzeyleri arasmda anlarnh bir tarkrn olup olmadrqrru belirlemek
amaciyla yapilan Levene testlerine (F=2,358, p>0,5) gore tek yonlO varyans
analizi kullarulrmstrr. Table 4.19'da polis rnensuplanrun

orqutteki fiili hizmet

sOrelerine gore i~ doyum dOzeylerinden elde edilen verilere yer verilrnistlr.
Tablo 4. 19. Polis mensuplarmm orgiitteki fiili hizmet siiresine gore i~ doyum diizeyleri sonu£lari

Orgutteki fiili
hizmet suresl
01-10
11-15
16-20
21 y1I ve
To,elam

y1I
y1I
y1I
Ozeri

N

Ort I
a ama

Standart
Sa2ma

260
201
157
122
740

73,57
69,66
72,71
74,95
72,55

14,35
16,09
14,74
14,14
14,98

Polis mensuplannm
olanla,

P

A~1klama

·

3,991 ,008

P<.05
Fark Anlamll

orqutteki fiili hizmet sOresi 01-10 y1I (X=73,57)

11-15 y1I (.X=69,66)

(X=72,71)

F

fiili hizmet sOresine sahip olan ve 16-20 y1I

ile 21 y1I ve Ozeri (X=74, 95) fiili hizmet sOresine sahip olan polis

mensuplannm

i~ doyum dOzeyleri arasmda

anlamll

bir tarkhhk (F=3,991,

p<0.05) gorulmektedir. Table 4.19'dan da anlasrlacaqi Ozere 01-10 ve 21 y1I
ve Ozeri fiili hizmet sOresine sahip olan polis mensuplannm lehine 11-15 y1I fiili
hizmet sOresine sahip olan polis mensuplan

arasmda anlamll

bir farkhlik

olduqu ortaya crkrmsnr.

4.3.8. Polis mensuplarmm sahip oldugu rutbelerlne

gore i~ doyum

duzeyleri
Arastrrmaya
durumlanna

gore

katilan
i~ doyum

polis

mensuplanmn

dOzeyleri arasmda

sahip
anlarnh

olduklan
bir tarkrn

rutbe
olup
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olrnadrqrru belirlemek amaciyla yapilan Levene testlerine gore (F=1,524,
p>0.05) tek y6nl0 varyans analizi yaprlrrustrr.

Tablo 4.20'de

mensuplannm sahip olduklan rutbe ile i~ doyum duzeylerinden

polis

elde edilen

verilere yer verilrnistir.
Tablo 4. 20. Polis mensuplarmm sahip olduklarmm riitbelerine gore i~ doyum diizeyleri
sonu5.lar1

Ri.itbe
Polis Memuru
Polis Cavusu
Polis Mufetti~i
Polis Mudur ve
Muavini
Toelam

N
559
92
70

Ortalama

Standart
Sa~ma

71,68
73,46
78,42

15,12
14,73
11,81

13

73,69

19,41

734

72,58

14,97

F

p

4,420 ,004

Ac;1klama

P<.05
Fark Anlamh

Polis mensuplanrun sahip olduklan rutbe durumlanna gore i~ doyum
duzeylerine bak1ld1g1 zaman polis memuru rutbesine (X=71,68) sahip olanla,
polis cavusu (><=73,46) ve polis mufetti~i olan (X=78,42) polis mensuplanyla
(X.=73,69) ortalamaya sahip olan polis mudur ve muavinleri arasmda anlarnh
bir tarkhlik (F=4,420, p<0.05) gorulmektedir. Tablo 4.20 lncelendlqinde polis
mensuplanndan polis memuru, polis cavusu ve polis mufettisl (rnufettis
muavini, rnutettls, basrnutettls) rutbesine sahip olanlar arasmda polis rnutettlsl
olanlann lehine anlamh bir tarklrhk beilrlenmistir. Bu bulgulardan polis
mensuplannm sahip olduklan rutbe derecelerinin i~ doyumlanna etki ettigi
gorulmektedir. Ozellikle ast-ust ili~kilerinde emretme yetkisine sahip olmayan
polis memurlannm, bu yetkiye sahip olan polis mutettlsleriyle (mutettis
muavini, rnutettls, basmufettls) aralannda emretme yetkisinden dolayi i~
doyum duzeyleri arasmda tarklrhk olduqu dusunulrnektedir. Aynca polis
cavuslan ile polis mutettlslert arasmda, polis mutettlslerlnln, polis cavuslanna
emretme yetkisi varken polis cavuslanrun rnutettislere emretme yetkisi yoktur.

4.3.9. Polis mensuplannm gorev yapt1klan birimlerine gore i~ doyum
di.izeyleri
Arastirrnaya katrlan polis mensuptannm

gorev yaptiklan birimlerine

gore i~ doyum duzeyleri arasmda anlarnh bir tarkin olup olmadrqrru belirlemek
lcln yapilan Levene (F=5,483, p>0,05) hesaplamalan sonucunda tek yonlu

(/
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varyans

analizi

mensuplanrnn

vaprlmasi

uygun

gorOlmO~tur.

Tablo

4.21 'de

polis

qorev yaptrklan birimlerine gore i~ doyum dOzeylerinden elde

edilen verilere yer verilrnistir.
Tablo 4. 21. Polis mensuplarmm gorev yaptiklan birimlere gore i~ doyum diizeyleri sonu£lan

N

Bi rim

Genel mOdOrlOk 203
154
t.etkosa
148
Magusa
110
Girne
77
GOzelyurt
48
Karpaz
740
Toelam

i~

doyum

zaman

t
0 r a I ama

Standart
Sapma

68,35
77,35
75,27
71,51
71,24
71,43
72,58

15,51
11,62
14,24
14,05
19,05
13,94
14,98

dOzeyleri birimlere

F

P

P<.05
Fark Anlarnh

7,951 ,000

gore tarkhlasmaktarrudrr

Lefkosa birimi lehine (X:=77,35),

Ac;1klama

diye

bakildrq:

Genel MOdOrlOk (><=68,35)

ve

.•......

GOzelyurt

(X=71,24),

arasmda

anlamll

bir

tarklihk , (F=7,951,

p<0.05)

qorulrnektedir.

4.3.1 O. Polis mensuplarmm gorev yapt1klari bi rim ile ikamet adresi
arasmdaki mesafeye gore i~ doyum duzeyleri
Arastrrrnaya katrlan polis mensuplanrnn gorev yaptrklan birim ile ikamet
adresleri arasmdaki mesafe acismdan i~ doyum dOzeyleri arasmda anlamll bir
tarkin olup olmadrqrru belirlemek
4.22'de

polis mensuplannm

icin varyans

analizi kullarulrrustrr, Tablo

qorev yaptiklan birimine gore ikamet adresi

arasindaki mesafe acismdan i~ doyum dOzeylerinden elde edilen verilere yer
verilrnlstir.
Tablo 4. 22. Polis mensuplarmm gorev yaptrklari birimlerine gore ikamet adresi arasmdaki
mesafe apsmdan i~ doyu~ diizeyleri sonu£lan

lkamet-ls arasi
mesafe
01-10 km
11-20 km
21-30 km
31-40 km
41-50 km
51 ve Ozeri
ToQlam

N
192
145
121
77
68
136
739

Ortalama

Standart
Saema

73,58
72,75
71,82
75,27
71,58
70,58
72,57

15,03
15,78
13,89
16,07
15,70
13,88
14,99

F

p

Ac;1klama

P>.05
Fark

1,276 ,272

Anlarnsiz
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Polis mensuplannin qorev yapt1klan birimlerine gore ikamet adresi
arasmdaki mesafe acismdan i§ doyum duzeylerine bak1ld191 zaman polis
mensuplannm 01-10 km arasi mesafe (X=73,58), 11-20 km (X=72,75), 2130 km (X=71,82),31-40 km (X=75,27), 41-50 (X=71,58), ve 51 ve uzeri km
(><=70,58) arasmda

anlamll

bir farkllhk

olmad191 (F=1,276,

p>0.05)

gorulmektedir.
4.3.11. Polis mensuplarmm para odulu veya takdir alma durumlarma
gore i~ doyum duzeyleri
Ara§tirmaya katilan polis mansuplanrun para odulu veya takdir alma
durumuna gore i§ doyum duzeyleri arasmda anlamh bir tarkm olup olmadrqrru
belirlemek i9in t-testi uygulanm1§t1r.Table 4.23'de polis mensuplannm para
odulu veya takdir alma durumu ile i§ doyum duzeylerlnden elde edilen verilere
yer verilmi§tir.
Tablo 4. 23. Polis mensuplarmm para odiilii veya takdir alma durumlarma gore i~ doyum
diizeyleri sonuslar1

Para oduli.i
.
vey_a takdir
Para odulu
veya takdir
a Ian
Para odulu
veya takdir
almayan

N

Ort

I
aama

Standart
Sapma

175

72,85

14, 11

560

72,41

15,30

Standart
Hata

t

p

A~1klama

p>0.05
Fark

1,066
,337 ,736

Antamsrz

,646

Polis mensuplannm para odulu veya takdir alma durumuna gore i§ doyum
duzeylerine bak1ld191 zaman para odulu veya takdir alan polis mensuplan
(><=72,85) ile para odulu veya takdir almayan polis mensuplan {><=72,41)
arasinda anlamll bir tarklilrk olmad191 (t=,337, p>0.05) gorulmektedir.
Literature bak1ld191 zaman 9all§anlann adil bir sistem dogrultusunda
odullendirilmesi i§ doyumunu olumlu yonde etkilemektedir (Erkmen ve
$encan, 1994). Ancak bireylerin motivasyonunu yukselterek 9ah§t1klanalanda
yuksek basan duzeylnln olusrnasun ger9ekle§tiren odulun, elde edilen
bulgularda odul alanla almayan polis mensuplannm i§ doyum derecelerini
etkilemedigi saptanrmstir. Bu nedenle elde edilen bu bulgu oldukca ilgin9tir.
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4.3.12.

Polis mensuplarmm disiplin cezasi alma durumlarma gore i~
doyum duzeyleri
Arastirmaya

katilan

polis

mensuplanrnn

disiplin

cezasi

alma

durumlanna gore i$ doyum dOzeyleri arasinda anlarnh bir olup olmadrqmt
belirlemek icin yaprlan Levene (F=13,350 p>0.05) hesaplamalan sonucunda
baqrrnsrz orneklern t-testi yapilmast uygun gor01m0$t0r. Tablo 4.24'de polis
mensuplanrun disiplin cezasi alma durumlan ile i$ doyum dOzeylerinden elde
edilen verilere yer verilmistir.
Tablo 4. 24. Polis mensuplarmm disiplin cezasi alma durumlarma gore i~ doyum diizeyleri
sonus.Ian

Disiplin
cezasi alma
durumu
Disiplin cezasi
alan

N

Ortalama

Standart
Sapma

Standart
Hata

T

p

Ac;:1klam

P<0.05
188

69,28

16,56

1,208
-3,481 ,001

Disiplin cezasi
almayan

a

551

73,66

14,26

Fark
Anlarnh

,607

Polis rnensuplanrun disiplin cezasi alma durumlanna gore i$ doyum
dOzeylerine bak1ld1g1 zaman disiplin cezasi alan polis mensuplan (X=69,56)
;;.;..;....

ile disiplin cezasi almayan polis mensuplan (><=73,66) arasmda anlarnh bir
farklihk olduqu (t=-3,481, p<0.05) gorOlmektedir.
Tablo 4.23'de odOI ile polis mensuplanrun i$ doyum dOzeyleri acismdan
anlarnh bir fark elde edilmezken, disiplin cezast alan polis mensuplanyla,
disiplin cezasi almayan polis mensuplan arasmda ceza almayanlann lehine
anlarnh bir farklrlrk saptanrmstrr, Polis rnensuplannm odOI alma durumlanrun
i~ doyumu acismdan farklihk yaratmamasi ancak ceza alma durumu
acismdan anlarnh bir fark yaratmas: oldukca dusundurucu bir sonuctur.
4.4. Polis Merisuplarmm Denetim Odag1 Alg1lamalar1
Arastrrmaya katrlan polis rnensuplanrun denetim odag1 puanlan genel
ortalamasi Cizelqe 4.2'de verilmektedir
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Cizelge 4. 2 Polis Mensuplarmm Denetim Odagr Puanlarmm Genel Ortalamasi

111

0

Icten denetim

10,73

11,5

23
Distan denetim

Qizelge 4.2'de polis mensuplannm denetim odag1

puanlanna yonelik

maddelerin genel ortalarnas: verllmlstir. Olcekten allnabilecek en yuksek puan
23, en du~uk puan O olup, olcekte 0-11,5 arasi puanlann icten denettmliltqe,
11 ,5-23 arasi puanlannda drstan denetirnliliqi gosterdigi kabul edilmektedir.
Yukselen puanlar drs kontrol odag1 inancmda artrsi qostermektedir.
Polis mensuptanrun denetim odag1 puanlanna yonelik genel ortalarnasi
.;..;.;.;

(X=10.73) olarak bellrlenrnlstlr. Ortalama puaru ile elde edilen genel ortalama
'

arasmda anlamll bir Iarklrhk vardrr, Polis mensuplanrun ic; denetim odaklanrun
puaru "lcten denetim" yonune dogru ilerledigi ancak tam olarak icten denetimli
olrnadrklan belirienmistir (t=-67,575, p<0.00). Bu sonucta bizlere polis
mensuplannm baskalanndan gelen baskilara boyun egmeye daha az egilimli
olduklan, daha fazla arastmci ve bilgi toplamaya daha yatkm olduklan, sosyal
etkinliklere katrlrna konusunda daha istekli ve aktif olduklan, daha yuksek
basarrna gudusune sahip olduklan, basanya daha fazla 6nem verdikleri ve
ozellikle billssel etkinliklerde daha ustun olduklan, kendi davraruslan icin
sorumluluk yuklenrneye daha egilimli olduklan, sagllgm1 koruma konusunda
(sigaray, brrakma, hastahktan korunma, lyllesrne vb.) daha basanh olduklan,
olumsuz olaylar karsismda daha az psikolojik cokuntuye ugrad1klanni ve
yuksek basarma gudusune sahip olduklan sonucunu vermektedir. Aynca
D6nmez taratmdan yapilan srmflarna 1~1gmda; lcten denetim lnancma sahip
olan polis rnensuplanrun, drstan denetim inancma sahip olan bireylere gore;
kendilerini

daha

olumlu

degerlendirmekte,

daha

uyumlu

davrarus

gostermekte, bir yabanc, ile sozel etklleslrnde bulunmak egiliminde olan,
lslerinl daha fazla seven ve daha verimli olduklan sonucu ortaya cikrnaktadrr,
c..
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4.5. Polis Mensuplannm

it

Doyum Duzeyleri ile Denetim Odaklan

Arasmdaki ilif}ki
Polis mensuplanrnn i§ doyum duzeyleri ile denetim odaklan arasmdaki
ili§kiyi belirlemek i9in Pearson korelasyon katsayrs: hesaplamalan yaprlrmstir.
Tum deneysel ya da tarama turu ara§tirmalarda iki surekli degi§ken
arasmdaki

ili§ki

inceleniyorsa

Pearson

korelasyon

kateayrsmoan

yararlarnlabilir (Buyukozturk, 2004).
Tablo 4. 25 Polis Mensuplannm i, Doyum Diizeyleri ile Denetim Odaklan Arasmdaki in,ki

N

Pearson Korelasyon

Sig (2-tailed)

742

-,293

,000

Tablo 4.25'de goruldugu gibi polis mensuplanrnn i§ doyum duzeyleri ile
denetim odaklan arasmda

negatif yonde anlamll bir ili§ki gorulmektedir

(ili§ki=-293). Bu da polis mensuplanrnn i9 denetim odag1 alg1lamalannm
arttikca i§ doyum duzeylerinin yukseldigini gostermektedir.

BOLOM V

SONU<; ve ONERiLER

Bu bolurnde arastrrmarun sonuclan verilerek bu sonuclara bagll olarak
onerller getirilmi§tir.

5.1 Sonuc;lar
Arastrrmarun cahsrna grubunu olusturan polis mensuplannm i§ doyum
duzeyleri ile denetim odaklan arasmdaki iliskl ve demografik degi§kenlere
yonelik elde edilen sonuclar asaqrda verilmektedir.

•

Polis mensuplannm

i§ doyumuna

yonellk

olarak

islerinden

hosnut

olduklan sonucuna ulasrlrrustrr,
•

Polis mensuplanndan

20-30 yasa sahip olan polis mensuplan ile 31-40

yasa sahip olan ve 41 ve uzeri yasa sahip olanlann i§ doyum duzeylerl
arasinda 20-30 yas ve 41 ve uzeri yasa sahip olan polis mensuplannm
lehine anlarnh bir farklrhk belirlenmistlr.
•

Polis

mensuplannrn

cinsiyetleri

bakrrmndan

i§

doyum

duzeylerl

arasinda erkek polis mensuplannrn lehine anlamll bir fark bulunrnustur.
•

Polis rnensuplannm

medeni durumlannrn

i§ doyum duzeylerine

etki

etmedigi bellrlenmlstir,
•

Polis mensuplannrn

eslerinln

cahsrna

durumlanna

gore

i§ doyum

duzeyleri arasmda anlamll bir Iarkhhk olmadrq: saptanrmstrr.
•

Polis mensuplannrn

sahip olduklan cocuk durumlanna

gore

i§ doyum

duzeyleri arasmda anlamll bir tarkm olmad191 gorulmO§tur.
•

Arastrrmaya

kanlan polis mensuplanrun

ogrenim durumlanna

gore i§

doyum duzeyleri arasrnda anlarnh bir farkrn olrnadrq: belirlenmistir.
•

Polis mensuplannrn

orqutteki

fiili hizmet

suresine

gore i§ doyum

duzeyleri arasmda 01-1 O y1I hizmet surest olan polis mensuplanyla,
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15 y1I ve 21 y1I ve uzeri fiili hizmet suresine sahip olan polis mensuplan
arasmda 01-1 O y1I ve 21 y1I ve uzerl hizmet sureslne sahip olanlann
lehine anlarnh bir farkllllk saptanrrustrr.
•

Polis mensuplanrun sahip olduklan rutbelerine gore i~ doyum duzeyleri
arasinda

polis memuru

rutbeslne,

polis cavusu

rutbeslne sahip olan polis mensuplan

arasmda

ve polis

mutettis

polis mutettislerinin

lehine anlamll bir farklihk belirlenrnistir.
•

Polis

mensuplannm

gorev

yaptiklan

birimlerine

gore

i~

doyum

duzeylerine bak1ld191 zaman ise polislerin qorev yaptrklan birimlerden

Lefkosa Polis Mudurlugu ile Polis Genel Mudurlugu ve Guzelyurt Polis
Mudurlugu arasmda Letkosa Polis Mudurlugu lehine anlamll bir farkhlik
qorulrnektedlr.
•

Polis mensuplannm
mesafe acrsindan

gorev yaptrklan birim ile ikamet adresi arasmdaki
i~ doyum duzeyleri

arasmda

anlamll

bir farkhlik

olmadiq: gorulmektedir.
•

Polis mensuplannm

para odulu veya takdir alma durumlanna

gore i~

doyum duzeylerlne bakrldrq: zaman para odulu veya takdir alan polis
mensuplan

ile para odulu

veya takdir

almayan

polis

mensuplan

arasmda anlamll bir tarkhlrk olmadrq: gorulmektedir.
•

Polis rnensuplanrun

disiplin cezasi alma durumlanna

gore i~ doyum

duzeyleri acismdan,

disiplin cezasi alan polis mensuplan

ile disiplin

cezasi almayan polis mensuplan arasmda ceza almayanlann

lehine

anlamll bir Iarkhhk olduqu qorulrnektedlr.
•

Polis rnensuplanrun

lcten denetim lnancma sahip olduklan sonucuna

ulastlrrustrr.
•

Polis mensuplannm
arasmda

i~ doyum

duzeylerine

gore

denetim

odaklan

negatif yonde anlamh bir iliski saptanrmstrr, Bu durum polis

mensuplannm

i9 denetim

odag1 alqtlamalanrun

duzeylerlnin yukseldiqin] qostermektedlr.

artukca

i~ doyum
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5.2. Oneriler
•

Eide edilen sonuclardan 30-40 yasa sahip olan polis mensuplannm il?
doyum duzeylerinin dusuk olduqu saptanrrustrr, 30-40 yas strurlan
lcerlslnde olan polis mensuplannm il? doyum duzeylerlnin dusmeslne
neden olan etkenleri belirleyecek daha fazla bilimsel cahsrnalar
gerc;eklel?tirilerekgerekli onlernler ahnmahdrr,

•

Gunurnuz toplumunda, erkek polis mensuplannm kadmlara gore sayica
daha fazla olduqu gerc;eklel?tirilenbu arastrrmada da ortaya crkrrusnr.
Kadm polis mensuplannm, erkek polis mensuplanna gore sayica
azmlrkta olmalan ve polislik mesleqinln kacrrulmaz sonucu olan ag1r
fiziksel sartlarda cahsrnarun da etkisiyle kadm polis mensuplannm il?
doyum duzeylerinin dusmeslne neden olmaktadrr. Bu nedenle kadm
polis rnensuplanrun sayrca
yukseltrnek
olabilecekleri

arnaciyla
cahsrna

kadm

artmlmast ve il?
polis

doyum duzeylerini

mensuplanrun

ortamlannda

gorev

daha

yapmalanna

verimli
yonelik

duzenlemeler yapmak gerekmektedir.

•

Eide edilen sonuclarda, orgutteki fiili hizmet surest 11-15 olan polis
rnensuplanrun diger polis mensuplanna gore il? doyum duzeylerinin
dusuk oldugu saptanrrustrr. Bu nedenle, bu fiili hizmet sureslne sahip

olan polis mensuplanrn mesleqe motive edecek etkinlikler ve bilimsel
arasnrrnalar duzenlenmelidlr,
•

Polis mensuplan Ozerinde yapilan arastrrmada ogrenim durumlan
acismdan anlamll farkllllk cikrnamasmrn en onernlt nedeni yuksek
egitim alrms olan polis mensuplannm digerlerine oranla asm doyum
beklentisi lclnde olmalandrr, <;unku Polis yasasinda lisans, on lisans
veya yuksek lisans yapan ve yapacak olanlara yonelik barem ic;i artrs
veya terfi senelerinde avantaj saqlayacak yasal bir duzenlernenln
olmamast ve il? doyumunu artiracak (ucret, terfi) taktorler bulunmarnast
onemli bir etkendir. Bu yonde personelin il? doyumunu ve pertormansiru
artrracak

calismalann

yaprlmasi gerekmektedir.

yapilarak,

gerekli

yasal

degi§ikliklerinde
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•

Polis mensuplannrn, mesleki acidan ilerlemelerini saqtayacak terfi
sistemi ile kadro duzenlenrnesinin bilimsel arastrrmalar ve orqutun
mevcut durumu goz onune ahnarak konunun yasal boyutlannda da
detayll

cahsrnalar

sonucu

gerekli

duzenlernelerin

vapilrnast

gerekmektedir. lste bu noktada yapilacak olan cahsrnada onernle
uzerlnde durulrnasi gereken personel olarak, elde edilen sonuclardan
da gorulecegi gibi polis memuru ve polis cavusu olarak gorev yapan
personelin i~ doyum duzeylerinin polis mutettislerine gore du~uk
olduqundan, polis memuru ve polis cavusu olan personel uzerlnde
durulmahdrr, i~ doyum duzeyi du~uk crkan polis memur ve cavuslanrun
i~ doyumlannr ve performanslannr yukseltmek arnaclanarak, onlan
yaptiklan ise tesvik edici icraatlar ger9ekle~tirilmelidir. Bu noktada
onlan motive edecek oduller verilmesinin yanmda polis memuru ile
polis cavusu rutbeleri ve polis cavusu ile polis mutettis muavini rutbeleri
arasma, ara rutbeler eklenerek polis memuru ve polis cavusu olan
personelin daha kolay ulasabileceqi, hizmet yrllan da (kidern) goz
onunde tutularak belli hizmet yihru dolduran, olumsuz sicil alrnarrus
personel bu ara rutbeleri zarnaru geldiginde alablleceqlni bilerek tesvik
edilecek, statusu yukseltilecek ve hizmet yrllan goz onunde tutularak
cevresi nezninde de onurlandmlrrus olacaktrr, Bu da Polis Orgutunun
buyuk 9ogunlugunu olusturan personelin hem i~ doyum duzeylerinin
yukselrnesl, hemde Polis Orgutunun sagl1kll ve verimli icraatlar
yapabilmesini dolayrsla kamu guvenligi ve toplumsal duzenin de en iyi
sekilde korunmasi anlarruna gelecektir.
•

Genel Mudurluk ve Guzalyurt birimlerinde gorev yapmakta olan polis
mensuplannm i~ doyum duzeylerlnin dusuk olma sebeplerini ortaya
crkaracak bilimsel cahsrnalar qerceklestirilerek bu birimlere yonelik
gerekli onlernler almrnahdrr. 6zellikle Polis Genel Mudurlugune KKTC
srrurlan lcerlsindeki tum Polis Birimlerinin bagl1 olmasmdan delay, asm
i~ yogunlugu polis mensuplannm i~ doyum duzeylerlni dusurrnektedir.
Bu nedenle Polis Genel Mudurlugunde bulunan birim ve personel
sayrsmrn

arttrrilarak

gerekmektedir.

yeni

bir

duzenlemenln

ger9ekle~tirilmesi

74
•

Polis mensuplannm alrms olduklan oduller i~ doyum duzeylerini
etkilememektedir. Bu nedenle polis mensuplanna yonelik geli~tirilen
odul sisteminde yeni duzenlerneler yaprlmahdir. Bunlann basmda odul
alan personelin ald191 odOIOn onernine gore terfisine olumlu katki
saqtarnasi veya verilecek olan para odullerinin artmlmasrmn yarunda
her y1I ttpki terfi torenlerinde olduqu gibi protokol, basin, personel
aileleri ve diger davetliler huzurunda odul almaya hak kazanan
personele yonelik odul torenl yaparak personelin isine olan bagllllg1 ile
moral ve motivasyonunun artmlarak onurlandmlrnasryla, daha etkili ve
hatizada yer edecek bir sekllde odullendirrne yaprlmahdrr.

•

Polis mensuplannm
duzeylerini

olumsuz

alrrus olduklan
yonde

disiplin cezalan

etkilemektedir.

Bu

i~

nedenle

doyum
polis

mensuplanna, rnesleqe yonelik alamnda uzrnanlasrrus klsllerden etkili
konferanslar ve seminerler verilerek mesleki alanda istenmedik
davraruslarm ortadan kaldmlrnast veya azaltrlrnasi saqlanmahdrr.
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BOLUMI
KiSiSEL BiLGi FORMU

...........

1- Yasmiz
2- Cinsiyetiniz:
a.( ) Erkek

b.( ) Kadm

3- Medeni Durumunuz:
a.( ) Evli

b.( ) Bekar

c.( ) Bosanrms

d.( ) Dul

4- Esiniz cahsiyor mu?
a.( ) Evet

b.( ) Hay1r

5- Kac ~ocugunuz var ?
a.( ) 1 b.() 2 c.() 3 d.() 4 ve uzeri
6-0grenim durumunuz.
a.( ) Ilkokul

c.() Lise

b.( ) Orta okul

d.() Lisans

e.() Yuksek Lisans

7-Fiili hizmet siireniz.
a.( )0-10

b.() 11-15

c.() 16-20

d.()21 ve uzeri.

8-Riitbeniz:
a.( ) Polis Memuru
e.( ) Basmufettis

b.( ) Polis Cavusu
f.( ) Mudur Muavini

c.( ) Mufettis Muavini
g.( ) Mudur

d.( ) Mufettis

9-<;ah~hgimz Birim.
a.( ) Polis Genel Mudurlugu,
c.( ) Gazimagusa Polis Mudurlugu,
e.( )Glizelyurt Polis Mudurlugu

b.( ) Lefkosa Polis Mudurlugu
d.( ) Gime Polis Mudurlugu,
f.( )Karpaz Polis Mudurlugu

10- Cahsmakta Oldugunuz Birim ile Ikamet Adresiniz Arasmdaki
Nedir?
a.( ) 0-10 km.
e.() 41-50 km.

b.() 11-20 km.
f.( )51 km. ve uzeri

c.() 21-30 km.

Mesaf e

d.( )31-40 km.

11- Meslek Yasantnnz Boyunca Para Odiilii veya Takdir Belgesi Aldnnz Mi?
a.( ) Evet

b.( ) Hay1r

12- Meslek Yasantnnz Boyunca Disiplin Cezasi Aldmiz Mi?
a.( ) Evet

b.( ) Hayir
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is

BOLUMII
OLCEGi

DOYUM

Asagida belli bazi duygulan ve durumlan iceren ifadeler yer almaktadir, Bu
ifadelerde belirtilen duygu ve durumlan ya~ay1p yasamadigrmzi dusunerek size en
uygun olan sikhk secenegini asagidaki ciimleleri dikkate alarak her ciimle icin en
uygun secenegi (x) isareti koyarak belirtiniz.
1) Beni her zaman mesgul etmesi bakimmdan;
a) Isimden His; Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
Kararsizrm
djlsimden Hosnudum
e jlsimdcn Cok Hosnudum
2) Tek basima cahsma olanagimm olmasi bakimmdan;
a) Isimden His; Hosnut Degilim
b) lsimden Hosnut Degilim
Kararsizim
djlsimden Hosnudum
e jlsimden Cok Hosnudum

c) lsimle ilgili

c) lsimle ilgili

3) Ara sira degisik seyler yapabilme sansimm olmasi bakimmdan;
a) Isimden His; Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
c) Isimle ilgili
Kararsizim
djlsimden Hosnudum
e )i~imden Cok Hosnudum
4) Toplumda "saygm bir kisi" sansini bana vermesi bakimmdan;
a) Isimden His; Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
Kararsiznn
djlsimden Hosnudum
e )i~imden Cok Hosnudum
5) Arnirimin karar vermedeki yetenegi bakimmdan;
a) Isimden His; Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
Kararsiznn
djlsimden Hosnudum
e jlsimden Cok Hosnudum
6) Amirimin ernrindeki kisileri idare tarzi bakmundan;
a) Isimden His; Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
Kararsizim
djlsimden Hosnudum
e jlsimden Cok Hosnudum

c) Isimle ilgili

c) Isimle ilgili

c) Isimle ilgili

7) Vicdamma aykm olmayan seyler yapabilme sansunm olmasi bakimmdan;
a) Isimden His; Hosnut Degilim
b) lsimden Hosnut Degilim
c) Isimle ilgili
Kararsizim
djlsimden Hosnudum
ejlsimden Cok Hosnudum
8) Bana sabit bir is olanagi saglanmasi bakimmdan;
a) lsimden His; Hosnut Degilim
b) lsimden Hosnut Degilim
Kararsizrm
djlsimden Hosnudum
e )i~imden Cok Hosnudum

c) lsimle ilgili

9) Baskalan icin bir seyler yapabilme olanagma sahip olabilmem bakimmdan;
a) Isimden His; Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
c) Isimle ilgili
Kararsrzim
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djlsimden Hosnudum

e jlsimdcn Cok Hosnudum

lO)Ki~ilere ne yapacaklanm soyleme sansma sahip olmam bakimmdan;
a) Isimden Hi9 Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
c) lsimle ilgili
Kararsizim
djlsimden Hosnudurn
ejlsimdcn Cok Hosnudum
11) Kendi yeteneklerimle bir seyler yapabilme sansumn olmasi bakimmdan;
a) Isimden Hi9 Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
c) lsimle ilgili

Kararsizim
djlsimden Hosnudum
ejlsimden Cok Hosnudum
12) i~ ile ilgili alman kararlann uygulanmaya konulmasi bakimmdan;
a) Isimden Hi9 Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
c) lsimle ilgili
Karars1z1m
djlsimden Hosnudum
e )i~imden Cok Hosnudum
13) Y aptigim i~ karsihgmda aldigim ticret bakinundan;
a) lsimden Hi9 Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
Kararsizim
djlsimden Hosnudum
e )i~imden Cok Hosnudum
14) i~ icinde terfi olanagimm olmasi bakimmdan;
a) lsimden Hi9 Hosnut Degilim
b) lsimden Hosnut Degilim
Kararsizim
djlsimden Hosnudum
ejlsimden Cok Hosnudum

c) lsimle ilgili

c) Isimle ilgili

15) Kendi kararlanrm bana uygulama serbestligi vermesi bakimmdan;
a) lsimden Hi9 Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
c) Isimle ilgili
Kararsizim
djlsimden Hosnudum
e jlsimdcn Cok Hosnudum
16) Kendi yeteneklerimi kullanabilme sansiru bana saglanmasi bakimmdan;

a) Isimden Hi9 Hosnut Degilim
Kararsizun
djlsimden Hosnudurn

b) Isimden Hosnut Degilim

c) Isimle ilgili

e )i~imden Cok Hosnudum

17) Cahsrna sartlan bakimmdan;

a) Isimden Hi9 Hosnut Degilim
Kararsizim
djlsimden Hosnudum

b) Isimden Hosnut Degilim

c) lsimle ilgili

e )i~imden Cok Hosnudum

18) Cahsma arkadaslannun birbirleri ile anlasmalan bakimmdan;
a) lsimden Hie Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
c) lsimle ilgili
Kararsizim
djlsimden Hosnudum
e )i~imden Cok Hosnudum
19) Yapugim iyi bir is karsihgmda takdir edilmem karsihgmda;
a) lsimden Hie Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
Karars1z1m
,
djlsimden Hosnudum
ejlsimden Cok Hosnudum

c) lsimle ilgili

86

20) Yaptrgim is karsihgmda duydugum basan hissinden;
a) lsimden Hie Hosnut Degilim
b) Isimden Hosnut Degilim
Kararsizim
djlsimden Hosnudum
ejlsimden Cok Hosnudum

c) lsimle ilgili
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BOLUMIII
DENETiM ODAGI OLCEGi

Bu anketteki her maddede "a" ve " b " harfiyle gosterilen iki secenek
bulunmaktadir. Lutfen, her secenek ciftinde sizin kendi gorti~tintize gore gercegi
yansittigina en 90k inandigmiz cumleyi (yalmz bir ciirnleyi ) seciniz,
Seciminizi yaparken, secmeniz gerektigini dusundugunuz yada dogru
olmasim arzu ettiginiz cumleyi degil, gercekten daha dogru olduguna inandigmiz
ciimleyi seciniz. Bu anket bazi durumlara iliskin, kisisel inanclarla ilgilidir, bu yuzden
dogru yada yanhs cevap diye bir durum soz konusu degildir,
Anketteki cumle ciftlerinde bulunan ilgili sikkm karsismdaki "(X)" seklinde
parantez icerisine isaretleyiniz. Bazi cumleler sizin (statunuze) durumunuza uygun
olmayabilir. Ancak bu anket genel amach oldugu icin kendinizi ilgili maddede
belirtilen durumda algilamaya cahsarak "onun yerinde ben olsaydim" seklinde
dilsiinerek seciminizi yapm1z.
Bazi maddelerde her iki cumleye de inandiguuzi
yada hicbirine
inanmadrgmizi dtisttnebilirsiniz, Boyle durumlarda kendi gorttsunuz acismdan
gercege uygun olduguna daha 90k inandigimz cumleyi seciniz secim yaparken her bir
cumle icin bagimsiz karar veriniz, onceki tercihlerinizden etkilenmeyiniz.
1. a) Ana babalan 90k fazla cezalandirdiklan icin cocuklar 90k problemli oluyor.
b )Gtintimtiz cocuklannm cogunun problemi, ana-babalan tarafmdan asm serbest
birakilmalandir.
2. a) insanlarm yasammdaki mutsuzluklann cogu biraz da sanssrzhklanna baghdir,
b) insanlann talihsizlikleri yaptiklan hatalann sonucudur.
3. a) Savaslann
bashca
nedenlerinden
biri,
halkm
siyasetle
yeterince
ilgilenmemesidir.
b) insanlar savasi onlemek icin ne kadar caba harcarsa harcasm, her zaman savas
olacaktir,
4. a) insanlar bu dunyada hak ettikleri saygiyi er ge9 gorurler,
b) insan ne kadar cabalarsa cabalastn ne yazik ki degeri genellikle anlasilmaz,

5. a) Ogretmenlerin ogrencilere haksizlik yaptigi fikri sacmadir.
b) Ogrencilerin cogu, notlarm tesadufi olaylardan etkilendigini fark etmez.
6. a) Kosullar uygun degilse insan basanh bir lider olamaz.
b) Lider olamayan yetenekli insanlar, firsatlan degerlendirememis

kisilerdir,

7. a) Ne kadar ugrassaruz da bazi insanlar sizden hoslanmazlar.
b)Kendilerini baskalanna sevdiremeyen kisiler, baskalanyla nasil gecinilecegini
bilmeyenlerdir.
8. a) insanm kisiliginin belirlenmesinde en onemli rolu kalinm oynar.
b) insanlarm nasil biri olacaklanm kendi hayat tecrtibeleri belirler.
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9. a) Bir sey olacaksa eninde sonunda olduguna sik sik tanik olmusumdur.
b) Ne yapacagima kesin karar vermek kadere gtivenmemekten daima daha iyidir.
10. a) lyi hazirlanrrus bir ogrenci icin, adil olmayan bir smav hemen hemen soz
konusu olamaz.
b) Smav sorulan derste islenenle cogu kez o kadar iliskisiz oluyor ki calismanm
anlami
kalrruyor.
11. a) Basanh olmak 90k cahsmaya baghdir; sansin bunda ya hie yada 90k kucuk
payr vardir.
b) Iyi bir is bulmak, temelde dogru zamanda dogru yerde bulunmaya baghdir.
12. a) Htiktimetin kararlarmda sade vatandas da etkili olabilir.
b) Bu dtinya giic sahibi birkac kisi tarafmdan yonetilmektedir ve sade vatandasm
bu konuda yapabilecegi fazla bir sey yoktur.
13- a) Yaptigim planlan yurutebilecegimden hemen hemen eminimdir.
b) Cok uzun vadeli planlar yapmak her zaman akilhca olmayabilir, cunku bir 90k
sey zaten i yi yada kotu sans a baghdir.
14. a) Hicbir yonu iyi olmayan insanlar vardir.
b) Herkesin iyi bir tarafi vardir.
15. a) Benim acimdan istedigimi elde etmenin talihle bir ilgisi yoktur.
b) Cogu durumda, yazi tura atarak da isabetli kararlar verebiliriz.
16. a)Kimin patron olacagi genellikle, dogru yerde ilk once bulunma sansma kimin
sahip olduguna baghdir.
b) insanlara dogru seyi yaptirmak bir yetenek isidir; sansm bunda payi ya hie
yoktur yada 90k azdir.
17. a) Dun ya meseleleri soz konusu oldugunda cogumuz, anlayamadigmuz ve kontrol
edemedigimiz guclerin kurbamyiz.
b) insanlar, siyasal ve sosyal konularda aktif rol alarak dtinya olaylanm kontrol
edebilirler.
18. a) Bircok insan, rastlantilann yasamlanru ne derece etkilediginin farkmda
degildir.
b) Aslmda "sans" diye bir sey yoktur.
19. a) insan, hatalanm kabul edebilmelidir.
b) Genelde en iyisi insanmm hatalanm ortbas etmesidir.
20. a) Bir insanm sizden gercekten hoslamp hoslanmadiguu bilmek zordur.
b) Kac arkadasmizm oldugu, ne kadar iyi olduguna baghdir.
21. a) Uzun vadede yasammuzdaki kotu seyler, iyi seylerle dengelenir.
b) Cogu talihsizlikler yetenek eksikliginin, ihmalin, tembelligin ya da her uciinun
birden sonucudur.
22. a) Y eterli cabayla siyasal yolsuzluklan ortadan kaldirabiliriz.

89
b) Siyasetcilerin kapah kapilar ardmda yaptiklan uzerinde halkm fazla bir
kontrolti yoktur
23. a) Ogretmcnlcrin verdikleri notlan nasil belirlediklerini bazen anlarmyorum.
b) Aldigim notlarla calisma derecem arasmda dogrudan bir baglandi vardir.
24. a) Iyi bir lider, ne yapacaklanna halkm bizzat karar vermesini bekler.
b) Iyi bir lider herkesin gorevinin ne oldugunu bizzat belirler.
25. a) Cogu kez basima gelenler uzerinde 90k az etkiye sahip oldugumu hissederim.
b) Sans yada talihin yasammda onemli bir rol oynadigma inanmam.
26. a) insanlar arkadasca olmaya cahsmadiklan icin yalmzdirlar.
b) insanlan memnun etmek icin 90k fazla cabalamamn yaran yoktur, sizden
hoslarursa hoslamrlar.
27. a) Okullarda atletizme gereginden fazla onem veriliyor.
b) Takim sporlan kisiligin olusumu icin mukemmel bir yoldur.
28. a) Basima ne gelmisse kendi yaptiklanmdandir.
b) Y asarrumm alacagi yon uzerinde bazen yeterince kontrolumun olmadiguu
hissedi yorum.
29. a) Siyasetcilerin neden oyle davrandiklanru cogu kez anlarruyorum.
b )Yerel ve ulusal duzeydeki kotu idareden uzun vadede halk sorumludur.
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