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ÖZET 

İnsanlar, iş yaşamlarında yaşadıkları karşısında olumlu veya olumsuz 

etkilenebilmektedirler. Olumsuz etkilenme olarak ifade edilebilen Tükenmişlik, 

özellikle muhasebecilik gibi yüz yüze iletişimin söz konusu olduğu meslek 

gruplarında yaşanabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı, Van ilinde faaliyet 

gösteren muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyini incelemektir. Bu 

amacı gerçekleştirmek üzere çalışmada Tükenmişliğin ölçümünde kullanılan 

Maslach Tükenmişlik Ölçeğinden yararlanılarak anket çalışması yapılmıştır. Anket 

çalışması Van ilinde faaliyet gösteren 71 meslek mensubu üzerine yapılmıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda meslek mensuplarının duygusal tükenme, duyarsızlaşma 

ve kişisel başarı tükenmişlik boyutlarının normal düzeyde olduğu belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Meslek Mensubu, Tükenmişlik, Van. 
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ABSTRACT 

People are influenced both negatively and positively by what they come 

across in their work lives. Burnout, which can be expressed as being influenced 

negativly, is more common in occupational groupsin which face to face 

communication is necessary, such as accounting. The main aim of this work is to 

examine the burnout level of accounting profession members in business in the city 

of  Van. In order to attain this aim in the work, a survey has been conducted based on 

the Maslach Burnout Inventory which is used to measure the burnout. The survey has 

been conducted on 71 members of the profession in business in Van. As a result of 

the survey, It has been determined that the emotional exhaustion, desensitization and 

personal success of the  profession members are at a normal level.   
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GİRİŞ 

 

Çağımızda yaşanan hızlı gelişmeler sonucu ortaya çıkan yoğun rekabet 

ortamı, işletme yapıları ile beraber çalışma koşullarını da değiştirmiştir. Tarafların 

beklentilerinin yükselmesi değişim isteğinin doğmasındaki temel faktörlerden biri 

olarak görülebilir. Yüksek beklentiler ise toplumun her kademesinde, farklı 

seviyelerde görülebilen “Tükenmişlik” kavramını hayatımıza sokmuştur (Özkan ve 

Aksoy, 2015). 

Modern çalışma hayatının en önemli konularından birisi olarak karşımıza 

çıkan tükenmişlik kavramı, son yıllarda araştırmacılar tarafından ilgi duyulan 

örgütsel konulardan birisi olmuştur. Sözlük anlamı olarak tükenmişlik “gücünü 

yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu olarak tanımlanır. Örgütsel açıdan 

bakıldığında ise tükenmişlik “duygusal, zihinsel ve fiziksel yorgunluk durumlarını 

ifade eden ve zaman içerisinde sinsice gelişen bir süreç olmakla birlikte, duygusal 

taleplerin yoğun olduğu ortamlarda uzun süre çalışmaktan kaynaklanan fiziksel 

yıpranma, işyerinde iş görenlere ve yaşama karşı olumsuz tutumlar geliştirilmesi gibi 

belirtilerin ortaya çıktığı bir durum” olarak tanımlanabilir (Güven ve Sezici, 2016: 

113). 

Son dönemlerin önemli kavramlarından biri olarak ön plana çıkan 

tükenmişlik terimi, ilk defa İngiliz yazar Graham Greene’nin 1961 yılında 

yayınlandığı “A Burn-Out Case: Bir Tükenmişlik Olayı” adlı romanında yer almıştır. 

Söz konusu romanda, tükenmişlik kavramı; “aşırı derecede bitkinlik ve bireyin işi 

için hissettiği öfke duygusu ile birlikte idealizmini kaybetmesi” şeklinde 

tanımlanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tükenmişlik kavramının 
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araştırmalara konu olmadan önce öneminin kavranmış olup hem uygulayıcılar hem 

de eleştirmenler tarafından sosyal bir problem olarak üzerinde durulmasıdır (Balaban 

ve Konyalı, 2016: 191). 

Tükenmişlikle ilgili günümüzde en yaygın kabul gören tanım, konuyla ilgili 

çalışan araştırmacılar arasında en önemli isim olarak anılan ve Maslach Tükenmişlik 

Envanterini geliştiren Christina Maslach’a aittir. Maslach, tükenmişlik kavramını; 

duygusal tükenme (emotional exhaustion), duyarsızlaşma (depersonalization) ve 

kişisel başarıya (personel accomplishment) ilişkin duyguları kategorize eden üç ayrı 

boyutta ele almaktadır. Başka bir deyişle Maslach’a göre tükenmişlik “İşi gereği 

insanlarla yoğun bir ilişki içerisinde olanlarda görülen duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı hissi” şeklinde tanımlanmaktadır (Budak ve 

Sürgevil, 2005: 96).  

İnsanlarla birebir iletişim gerektiren mesleklerde daha fazla ortaya çıkan 

mesleki tükenmişlik, muhasebecilerin de sıklıkla yaşadıkları bir sorun olarak çalışma 

performansını etkileyen önemli faktörlerden biridir (Hacıhasanoğlu ve Karaca, 

2012). 

Muhasebe mesleği yapılan işin kapsamının çeşitliliği sebebiyle yoğun stres 

altında gerçekleştirilen meslek dallarından biri olarak görülmektedir. Türkiye’de 

faaliyette bulunan muhasebeciler zamanla iş koşulları gereği, meslekten umduğunu 

bulamama, işlerine karşı duydukları özverinin azalması, mükelleflerine karşı 

tutumlarının değişmesi ve ekonomik olanaklarının yetersizliği gibi sebeplerle 

mesleklerinden soğumayla karşı karşıya kalmaktadırlar. Diğer taraftan 

muhasebeciler; müşterilerinin bazen birbiriyle çelişen talepleri, asli görevi olmayan 
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ancak müşterileri memnuniyeti adına yapmak zorunda kaldıkları birçok önemsiz işler 

ve mesleğin toplumdaki imajı ile ilgili sorunlar nedeniyle bir rol çelişkisi içerisine 

girmektedirler. Bir taraftan devlet kamu yararına korumak adına muhasebecilere bazı 

yasal sorumluluklar yüklemekteyken diğer taraftan ise mükellefler yasalardaki 

boşluklardan yararlanarak en az vergiyi ödeme ve devletle olan her türlü bürokratik 

işlerini onun adına yerine getirmelerini beklemektedirler. Muhasebeciler ise 

birbiriyle çelişen bu iki talep arasında sıkışıp kalmaktadırlar. Ayrıca müşterilerden 

bazıları yasal yükümlülüklerini yerine getirme noktasında muhasebeciden destek 

istemekte iken, bazıları yönetim kararlarına destek olma yönünde, bazıları ise 

tamamen daha az vergi ödemesini sağlama ve her türlü bürokratik işlerini onun adına 

gerçekleştirme yönünde beklenti içerisinde bulunmaktadır (Dalğar ve Tekşen, 2014). 

Yukarıdaki teorik tartışmalardan hareketle, bu çalışmanın amacı, Van ilinde 

faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyleri 

araştırmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Van ilinde faaliyette bulunan 71 

muhasebe meslek mensubu üzerinde bir anket çalışması yapılmıştır. Çalışmada 

literatür kısmında özetlenen çalışmalarda kullanılan, Maslach Tükenmişlik 

Ölçeğinden yararlanılmıştır. Yaptığımız incelemelere göre Van özelinde ilk defa 

yapılan bir çalışma olması nedeniyle son derece önemli olan bu çalışma üç bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde Tükenmişlik kavramı hakkında bilgi içeren kavramsal 

çerçeve açıklanmıştır. İkinci bölümde muhasebe meslek mensuplarının sorunları ve 

tükenmişlik düzeyleri üzerine daha önce yapılan literatür çalışmaları özetlenmiştir. 

Üçüncü bölümde ise ampirik çalışma yapılmıştır. 
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I. BÖLÜM 

1 KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1  TÜKENMİŞLİK KAVRAMI 

Kişiler, özel ve iş yaşamlarında birtakım zorluk ve sorunlarla 

karşılaşabilmektedir. Bu zorluk ve sorunlar bazen kişileri çaresiz bir durumda 

bırakabilmektedir. Kendini çaresiz hisseden kişilerin sorunlarına çözüm bulamaması 

sonucunda ise öncelikle kendilerine ve daha sonra çevresindeki kişilere faydasız 

olmaları söz konusu olabilmektedir. Bu durum, kişilerin iş yaşamlarını da 

etkilemektedir. Kişilerin, işlerine harcamış oldukları enerjiyi arttıran, buna rağmen 

işlerinden daha az doyum alarak ulaşmış oldukları nokta “tükenme” olarak ifade 

edilmektedir Tükenmişlik kavramı sözlükte; “enerji, güç veya var olan kaynakların 

aşırı talep sonucunda tükenmesi, yorulma ve başarısız olma” olarak belirtilmiştir. Bir 

başka tanıma göre tükenmişlik, “kişinin kendisine büyük hedefler belirlemesine 

rağmen, istediklerini elde edememesi halinde hayal kırıklığına bağlı olarak 

yorgunluk ve enerjisinin tükendiğini hissettiği durum” olarak tanımlanmıştır (Deran 

ve Beller, 2014: 69). 

Modern çalışma hayatının en önemli konularından birisi olarak karşımıza 

çıkan tükenmişlik kavramı, son yıllarda araştırmacılar tarafından ilgi duyulan 

örgütsel konulardan birisi olmuştur. Sözlük anlamı olarak tükenmişlik “gücünü 

yitirmiş olma, çaba göstermeme durumu olarak tanımlanır. Örgütsel açıdan 

bakıldığında ise tükenmişlik “duygusal, zihinsel ve fiziksel yorgunluk durumlarını 

ifade eden ve zaman içerisinde sinsice gelişen bir süreç olmakla birlikte, duygusal 
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taleplerin yoğun olduğu ortamlarda uzun süre çalışmaktan kaynaklanan fiziksel 

yıpranma, işyerinde iş görenlere ve yaşama karşı olumsuz tutumlar geliştirilmesi gibi 

belirtilerin ortaya çıktığı bir durum” olarak tanımlanabilir (Güven ve Sezici, 2016: 

113). 

Tükenmişlik olgusu, sosyal bir sorun olarak öneminin anlaşılmasıyla birlikte 

araştırmacılar tarafından ilgi duyulan bir araştırma konusu olmuştur. İngilizce’de 

‘job burnout’ ya da ‘staff burnout’ olarak tanımlanan kavram Türkçe’de 

‘tükenmişlik-tükeniş sendromu–mesleki tükenmişlik’ kavramları ile ifade 

edilmektedir (Aslan ve Etyemez, 2015: 484). 

Son dönemlerin önemli kavramlarından biri olarak ön plana çıkan 

tükenmişlik terimi, ilk defa İngiliz yazar Graham Greene’nin 1961 yılında 

yayınlandığı “A Burn-Out Case: Bir Tükenmişlik Olayı” adlı romanında yer almıştır. 

Söz konusu romanda, tükenmişlik kavramı; “aşırı derecede bitkinlik ve bireyin işi 

için hissettiği öfke duygusu ile birlikte idealizmini kaybetmesi” şeklinde 

tanımlanmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, tükenmişlik kavramının 

araştırmalara konu olmadan önce öneminin kavranmış olup hem uygulayıcılar hem 

de eleştirmenler tarafından sosyal bir problem olarak üzerinde durulmasıdır (Balaban 

ve Konyalı, 2016: 191). 

Tükenmişlik ile ilgili ilk çalışmalar 1970’lerde Amerika Birleşik 

Devletleri’nde başlamıştır. Öncü çalışmaların hedefi bu fenomeni tanımlamak, 

adlandırmak ve bu fenomenin olağandışı bir tepki olmadığını ortaya koymaktı. Bu 

anlamda ilk çalışmalar sosyal hizmetler ve sağlık sektörü çalışanları ile yapılmıştır 

(Kutanis ve Karakiraz, 2013: 14).  
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Tükenmişlikle ilgili ilk çalışmalar bir sağlık hizmetleri kurulusunda psikolog 

olarak çalışan Freudenberger ve bir sosyal psikolog olan ve is yerlerinde duyguları 

araştıran Maslach tarafından yapılmıştır (Deliorman ve diğerleri, 2009: 78).  

Freudenberger’e göre “tükenmişlik, enerjinin kullanılması ve bitmesidir. 

“Kişinin enerjisini, iç kaynaklarını ve savaşma mekanizmalarını tüketen, aşırı 

isteklerinden doğan bitkinliktir (Güneş ve diğerleri, 2009: 482). 

Tükenmişlik ile ilgili günümüzde en yaygın kabul gören tanım, konuyla ilgili 

çalışan araştırmacılar arasında en önemli isim olarak anılan ve Maslach Tükenmişlik 

Envanterini geliştiren Maslach’a aittir. Maslach’a göre tükenmişlik, “bireylerin isleri 

gereği karşılaştıkları insanlara karsı duyarsızlaşmaları, duygusal yönden kendilerini 

tükenmiş hissetmeleri ve kişisel başarı ve yeterlilik duygularının azalmasıdır” 

seklinde tanımlanmıştır (Kasap ve diğerleri, 2013). 

1.1.1 Tükenmişlik İle İlgili Kavramlar 

1.1.1.1 Stres 

Tükenmişlik kavramı ile ilişkili kavramlardan bir diğeri ise çağımızın en 

önemli sorunlarından biri olan ve birçok problemin temelinde yatan stres kavramıdır 

(Hacıhasanoğlu ve Karaca, 2012). Stres, organizmanın her türlü değişime karşı 

ortaya koyduğu tepkidir. Başka bir ifade ile stres, organizmanın gereksinimlerinin, 

organizmanın kaynaklarını aştığında ortaya çıkan durum olarak tanımlanmıştır Stres, 

bir hastalık ya da sendrom değildir. Hayatımızın olmazsa olmaz doğal bir parçasıdır. 

Hayatınızın bir dönemi için keyifli ve heyecan verici bir olay, başka bir dönemi için 

ağır bir strese yol açabilir Stresi, geçmişte doğanın getirdikleri yaratırken; bugün 

stresi insanın yaşadıkları yaşatmaktadır. Bireylerin işini kaybetme endişesi, arkadaşın 



7 
 

ve eşin olumsuz davranışlarının zihne takılması gibi yüzlerce sebep her gün bize 

stres tepkisini yaşatmaktadır (Yıldırım ve Taşmektepligil, 2011: 132). 

Yaşadığımız birçok sorunun kaynağı olan stres hem yaşanılması kaçınılmaz 

hem de olumsuzlukları ile mücadele edilmesi gereken bir olgudur. Çağımızın 

hastalığı olarak bilinse bile stres insanlığın başlangıcıyla varlık göstermiştir. Çağın 

gereklerine göre stresin boyutları ve insanlar üzerindeki olumsuz etkisi de 

artmaktadır( Sürvegil, 2014:13-14) 

Stresle ilgili tanımlara bakıldığında; Uyarıcı tanımlar, Tepki tanımları 

,Uyarıcı – Tepki tanımlar olarak üçlü bir ayırım yapılmıştır. 

- Uyarıcı tanımlarına göre stres; Stres yaratabilecek olası durumlar 

olaylardır ve bu olaylar bireyde stres yaratır. Aynı stres yaratan uyarıcılar 

farklı kişilerde aynı gerilimi göstermeyeceği için stresin tek bir dış 

uyarıcıya bakarak açıklanamayacağını göstermektedir. 

- Tepki tanımlarına göre stres; bireyin stres yaratan uyarıcılara karşı 

göstermiş olduğu fiziksel ya da psikolojik tepkidir. Bireye özgü içsel bir 

tepki olduğu için stresi açıklamak için tek başına yeterli değildir.  

- Uyarıcı – Tepki tanımlarına göre stres; burada çevre ve birey 

arasındaki ilişki ortak noktadır. Stres, birey üzerinde fiziksel veya 

psikolojik talepler yaratan herhangi bir dış faaliyet durumu veya olay 

sonucu olan ve bireysel farklılıklar ve psikolojik süreçlerle bir uyum 

belirtisi denebilir( Sürgevil:2014,16). 
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1.1.1.2 İş Doyumu ve Doyumsuzluğu 

İş doyumu, 1930 yıllarında Elton Mayo’nun Howthorne deneyleriyle 

araştırmalara konu olmaya başlamış ve örgütlerin rekabet avantajı elde edebilmesi 

için elindeki en önemli kaynağın “insan kaynağı” olduğu fikrinin taraftar bulmaya 

başlamasıyla literatürde önem kazanmıştır (Karapınar ve Gürbüz, 2015). İş doyumu, 

çalışanların işlerinden duydukları memnuniyeti ya da memnuniyetsizliği tanımlayan 

iki uçlu bir kavramdır. (Ertürk ve Keçecioğlu, 2012: 40). Başka bir ifade ile iş 

doyumu, çalışanların sahip oldukları işteki rollerine karşı gösterdikleri duygusal 

tepkilerdir. İşe karşı gösterilen pozitif tepki iş doyumu, negatif tepki ise iş 

doyumsuzluğu olarak adlandırılabilir İlk kez 1920’lerde ortaya atılan iş doyumu 

kavramı, hem birey hem de örgütsel açıdan önemlidir. İş doyumsuzluğu, çalışanın 

genel yaşam doyumunu, fiziksel ve ruhsal sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir. İş 

doyumsuzluğu aynı zamanda işe devamsızlık, kayıtsızlık, olumsuzluk, işi 

yavaşlatma, işten ayrılma vb. hizmeti olumsuz etkileyecek örgütsel sonuçlara yol 

açmaktadır (Sat ve Ay, 2010: 48). 

Tükenmişlik ve iş doyumsuzluğu her ikisi de negatif kavramlardır. İş doyumu 

ve doyumsuzluğu tükenmişliğe etki eden nedenler arasındadır ancak tükenmişlikle 

aynı şey değildir. Tükenmişlik işe karşı duyulan ilginin azalması, duyarsızlaşma ve 

enerji azalmasıyken, iş doyumu ve doyumsuzluğu işten beklentilerinin farklılaşması 

ve gereksinimlerinin karşılanamaması sonucu ortaya çıkan negatif duygu 

patlamasıdır (Sürgevil: 2014: 22). 
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1.1.2 Tükenmişliğin Belirtileri 

Tükenmişlik, verilen hizmetin niteliğinde ve niceliğinde bozulmaya yol açtığı 

gibi hizmeti veren bireylerin sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Tükenmişlik 

sendromu aniden ortaya çıkan bir durum değildir, aksine yavaş ve sinsice gelişen bir 

belirtiler yumağıdır. Tükenmişlik belirtilerinin göz ardı edilmesi de onun 

ilerlemesine ve başa çıkılmaz hale gelmesine neden olmaktadır. Bu sebeple 

tükenmenin sinsi sürecinin belirtilerinin iyi bilinmesi ve zamanında teşhis edilerek 

gerekli önlemlerin alınması çok önemlidir. Tükenmişlik belirtileri kişiden kişiye 

farklılık göstermekle birlikte, genel olarak fiziksel, psikolojik ve davranışsal belirtiler 

olmak üzere üç başlık altında incelenmektedir (Ardıç ve Polatçı, 2008): 

1.1.2.1  Fiziksel Belirtiler 

Fiziksel belirtiler arasında; yorgunluk ve bitkinlik hissi, sık baş ağrıları, uyku 

bozuklukları, solunum güçlüğü, uyuşukluk, kilo kaybı, genel ağrı ve sızılar, yüksek 

kolesterol, koroner kalp rahatsızlığı, çok sık görülen soğuk algınlığı ve gripler, 

sindirim sistemi hastalıklar, hızlı kalp atması, enfeksiyonlara karşı direncin azalması, 

hafıza problemleri sayılabilir. 

1.1.2.2  Davranışsal Belirtiler 

Davranışsal belirtiler arasında; değişimlere karşı tepki gösterme, sık sık hata 

yapma, işleri erteleme ya da sürüncemede bırakma, işe karşı coşkunun ve ilginin 

azalması, aşırı iş yüklenildiğinin hissedilmesi, işe geç gelme, neden belirterek ya da 

nedensiz işe gelmeme, iş yapmada isteksizlik, işi bırakma eğilimi, hizmetin 

kalitesinde bozulma, ilişkilerinde bozulma, kaza ve yaralanmalarda artış, alaycı ve 

negatif davranışlar gösterme, gerilim ve tartışmaların artması, iş dışındaki başka 
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şeylerle vakit geçirme, başarı ve üretkenlikte azalma, kuruma ilginin kaybı 

sayılabilir.  

1.1.2.3  Psikolojik Belirtiler 

Psikolojik belirtiler arasında; duygusal yönden bittiğini hissetme, çabuk 

öfkelenme, abartılı tepki gösterme, aşırı heyecanlılık, mutsuzluk, huzursuzluk, 

bilişsel becerilerde güçlükler yaşama, hayal kırıklığı, sabırsızlık, öz güvenin ve 

benlik saygısının azalması, kendini değersiz hissetme, eleştirilere karşı 

tahammülsüzlük, nezaket, saygı ve arkadaşlık gibi pozitif duygulanımlarda azalma, 

gerilim ve tartışmaların artması, karar vermekte yetersizlik, dikkatini toplamada 

güçlük, boşluk ve anlamsızlık hissi, ümitsizlik sayılabilir. 

 

1.1.3 Tükenmişliğe Etki Eden Faktörler 

Tükenmişliğin oluşumunda hem bireysel faktörler hem de örgütsel faktörler 

etkili olmaktadır (Özkan ve Aksoy, 2015: 25): 

1.1.3.1 Bireysel Faktörler 

Bireysel faktörler, örgüt içerisindeki kişilerden kaynaklanan ve tükenmeye 

neden olan özelliklerdir. Diğer yandan bu faktörler, örgütsel özelliklerin bireyler 

üzerindeki etkisini de pozitif veya negatif yönde etkilemektedir (Ardıç ve Polatçı, 

2009: 23-24).  Yaş, medeni durum, çocuk sayısı, ise bağlılık, kişisel beklentiler, 

güdülenme, profesyonel olmayan bir yönetimin varlığına inanma, sorumluluk ve 

yetki arasındaki dengesizlik, bireysel yaşantıda karşılaşılan stresler, yetersiz ücret 

düşüncesi, is doyumsuzluğu, fiziki çalışma koşullarının olumsuzluğu, üstlerinden 
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destek görmeme, inisiyatif kullanamama, güvensizlik ve grup içi çatışmalar, bireysel 

nedenler baslığı altında ele alınabilir (Güneş ve diğerleri, 2009: 484). 

1.1.3.2 Örgütsel Faktörler 

Tükenmişlik kavramının ilk kez tanımlandığı yıllarda, tükenmişliğin daha çok 

“bireysel özellikler kaynaklı” bir sorun olduğu kabul görmüştür. Bu geleneksel bakış 

açısına göre, sorun bireydedir ve çözüm bireyin sorunlarını ortadan kaldırmak ya da 

bireyden kurtulmaktadır. Fakat ilerleyen yıllarda yapılan çalışmalarda tükenmişliğin 

sadece birey odaklı bir sorun olmadığı ortaya çıkmıştır (Ardıç ve Polatçı, 2009: 25).  

Tükenmişliğe etki eden örgütsel faktörler şu şekilde sıralanabilir (Ardıç ve 

Polatçı, 2008: 72-73): 

• Örgütsel çatışma  

• Kararlara katılamama  

• Çalışma saatlerinin uzunluğu  

• Örgütsel iletişimsizlik  

• Sosyal desteğin olmaması  

• Rol çatışması (role conflict)  

• Rol belirsizliği (role ambiguity)  

• Çalışma alanının olumsuz fiziksel koşulları  

• İlerleme fırsatlarının olmaması  

• İşyerinde duygusal ve cinsel taciz (mobbing),  

• İş güvenliğinin olmaması  

• Örgüt yapısına uygun olmayan liderlik tipleri  

• İş standardizasyonunun olmaması  

• Örgüt kültürü  
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• Yeniden yapılandırma (restructuring)  

• Küçülme (downsizing) şeklinde sıralanabilir. 

1.1.4 Tükenmişliğin Evreleri 

Tükenmişlik dört evre ile tanımlanmıştır. Bu evreler tükenmeyi anlamayı 

kolaylaştıran bir bakış açısı sağlamaktadır. Aslında tükenme bir kişinin bir evreden 

diğerine geçtiği kesikli bir süreç değil, sürekli bir olgudur (Üngüren ve diğerleri, 

2010: 2924): 

Birinci Evre (Şevk ve Çoşku Evresi‐Enthusiasm): Bu evrede yüksek bir 

umutluluk, enerjide artma ve gerçekçi olmayan boyutlara varan mesleki beklentiler 

sergilenmektedir. Kişi için mesleği her şeyin önündedir, uykusuzluğa, gergin çalışma 

ortamlarına, kendine ve yaşamın diğer yönlerine zamanını ve enerjisini 

ayıramayışına karşı üstün bir uyum sağlama çabasındadır  

İkinci Evre (Durağanlaşma Evresi‐Stagnation): Bu evrede artık istek ve 

umutlulukta bir azalma olur. Mesleğini uygularken karşılaştığı güçlüklerden daha 

önce umursamadığı ya da yadsıdığı bazı noktalardan giderek rahatsız olmaya 

başlamıştır. Sorgulanmaya başlanan ‘işten başka bir şey yapmıyor olmaktır  

Üçüncü Evre (Engellenme‐Frustration): İnsanlara yardım ve hizmet etmek 

için çalışmaya başlamış olan kişi, insanları, sistemi, olumsuz çalışma koşullarını 

değiştirmenin ne kadar zor olduğunu anlar. Yoğun bir engellenmişlik duygusu yaşar. 

Bu noktada kişi üç yoldan birini seçmektedir. Bunlar; adaptif savunmalar (uyum 

sağlayıcı), maladaptif savunmalar (uyum göstermeyen) ve tükenmişliği ilerletme, 

durumdan kendini çekme veya kaçınmadır  
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Dördüncü Evre (Umursamazlık Evresi‐ Insouciance) Bu evrede, çok derin 

duygusal kopma, derin bir inançsızlık ve umutsuzluk gözlenmektedir. Mesleğini 

ekonomik ve sosyal güvence için sürdürmekte, ondan zevk almamaktadır. Böyle bir 

durumda iş yaşamı kişi için bir tatmin ve kendini gerçekleştirme alanı olmaktan çok, 

kişiye ancak sıkıntı ve umutsuzluk veren bir alan olacaktır  

1.1.5 Tükenmişliğin Sonuçları 

Tükenmişliğin sonuçları; kişisel sonuçlar, örgütsel sonuçlar ve ailesel 

sonuçlar olmak üzere üç baslık altında, incelenebilir. 

1.1.5.1 Kişisel Sonuçlar 

Bir stres türevi olan tükenmişlik sendromu bireyleri pek çok açıdan 

etkilemektedir. Bireyin tükenmişlik nedeniyle yaşadıkları, fiziksel açıdan yorulup 

yıpranmasına neden olmaktadır. Ancak bireyin yaşadığı yorgunluk hissinin asıl 

kaynağı, iş ortamında yaşadığı gerginliktir. İş ortamında sürekli devam eden bu 

gerginlik, bireyin uykusunu bölen kabuslar görmesine, uykusuzluk nedeniyle oluşan 

halsizlik ve huzursuzluk yaşamasına, sık sık bir şeylerin ters gideceği düşüncesine 

kapılmasına neden olmaktadır. Diğer yandan kronikleşen yorgunluk ve gerginlik; 

grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara yakalanma olasılığını ve baş ağrılarını 

artırmakta, bu tip rahatsızlıkların uzun süre atlatılamamasına neden olmaktadır 

Tükenmişliğin en önemli ve en gözle görülür sonuçlarından birisi de, tüm bunlar 

nedeniyle yaşanan, enerjideki düşüştür  

Diğer yandan strese bağlı olarak gelişebilecek fizyolojik kökenli 

rahatsızlıklar; dolaşım sistemi ve kalp damar hastalıkları, solunum sistemi 

hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, üreme sistemi hastalıkları, iç salgı bezi 
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hastalıkları, deri hastalıkları, hareket sistemi hastalıkları ve migren gibi hastalıkların 

tükenme yaşayan bireylerde görülme ihtimali, tükenmişlikle stresin ilişkisi nedeniyle 

oldukça yüksektir Tükenmişliğin ortaya çıkardığı fizyolojik sonuçlara karşı birey, 

bazı duygusal tepkiler geliştirerek, kendisini korumaya çalışacaktır. Bireyin tükenme 

süreci içerisinde karşı karşıya kaldığı fizyolojik sorunlar, onun psikolojik düzenini 

de bozma eğilimi gösterecektir. Bu gibi durumlarda yaşanan depresyon, kaygı, 

çaresizlik ve öz güvenin kaybolması gibi belirtiler, tükenmişliğin başlı başına 

“ruhsal bir hastalık” olduğunun göstergesidir Fiziksel ve psikolojik alanda yaşanan 

bu ve benzeri sorunlar birey üzerinde olumsuz etki yaratmakta, bireyin başarı 

duygusunu ve kendisine olan saygısını yitirmesine neden olmaktadır. Bu tarz 

duygular içerisindeki birey, kendisini işe yaramaz hissetmeye, işini iyi yapamadığını 

düşünmeye başlayacaktır. Çalıştığı kurum için kendisini değersiz hisseden bireyin 

performansı düşmekte, kendisini sürekli başarısız hissetmekte ve kendisini suçlama 

eğilimi içerisine girmektedir. Bu eğilim, bireyin iş ortamındaki iletişimin 

zayıflamasına, kendini insanlardan soyutlamasına neden olmaktadır. Yukarıda 

sayılan nedenlerle kendisini duygusal yönden bitkin hisseden ve insanlara karşı 

hoşnutsuzluğu büyüyen kişi çok daha kolay sinirlenir, önemsiz bir hataya karşı bile 

ani bir öfkeyle karşılık verebilir. Ortaya çıkan tedirginlik ve öfke sadece diğer 

kişilere duyulan negatif hisleri değil, aynı zamanda şüphecilik/paranoya tavrını da 

besler. Tükenmişlik yaşayan kişi, etrafındaki herkesin onun hayatını zorlaştırmak 

için çalıştığını düşünmeye başlar Tükenme yaşayan bireyler, müşterilere veya iş 

ortamında karşılaştıkları kişilere olumsuz davranışlar sergilerler Diğer yandan işten 

ayrılma, verimi düşürücü davranışlar, kişilerarası zayıf iletişim, düşük iş tatmini 

ortaya çıkar (Ardıç ve Polatçı, 2009). 
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1.1.5.2 Örgütsel Sonuçlar 

Tükenmişlik, ilk başta bireysel düzeyde etkisini gösteren bir sendromdur.  

Ancak bu durum zaman içinde bireysel boyutları aşmaktadır. Bireyin sağlığını 

kaybetmesine ve moralinin bozulmasına neden olan tükenmişlik, çalışma hayatı 

üzerinde de bazı olumsuz etkilere sahiptir. Maslach ve Zimbardo’ya (1982) göre 

tükenmişlik çalışma hayatı üzerinde en fazla etkiyi, bireyin performansında düşüş 

meydana getirmesi sebebiyle yapmaktadır. Bu düşüş genellikle yapılan işin 

niteliğinde ve kalitesinde kendisini göstermektedir. Düşük performansın bir sonucu 

olarak motivasyon düşmekte ve birey kendisini engellenmiş hissetmeye 

başlamaktadır. Bu durumdaki birey yaptığı işi artık umursamamakta daha başarılı 

olma gibi bir kaygı taşımamaktadır. Dolayısıyla işi için daha fazla çaba 

göstermemektedir Bireyin işe olan tavrındaki bu değişiklikler, işteki başarısının 

düşmesine, sonuç olarak da örgütsel başarının düşmesine neden olmaktadır. Bu 

durumun hem çalışanlara hem de örgüte ağır maliyetler getirdiğini söylemek 

mümkündür  

Tükenmişliğin çalışma hayatı üzerindeki bir diğer olumsuz etkisi ise, hizmet 

verilen insanlara/müşterilere karşı yetersiz ilgi gösterilmesine neden olmasıdır. 

Tükenmişlik yaşayan birey, diğer insanlara bakış açısını değiştirerek etrafındaki 

insanları bir nesne gibi görmeye başlar. Böylece birey, hizmet verdiği 

insanların/müşterilerin ihtiyaçlarına önem vermemeye, onlara nezaketsiz bir şekilde 

hizmet vermeye başlamaktadır Bireyin bu şekilde kalitesiz hizmet vermesi ve 

insancıl olmayan tavırlar sergilemesi hizmet verilen insanları/müşterileri negatif 

etkilemektedir. Bu durum tükenmişliğin duyarsızlaşma boyutu ile ilişkilidir. Öfkeli, 

şüpheci, kavgacı tavırları ve işi yavaşlatması sebebiyle bulaşıcı bir hastalık gibi 
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yayılan tükenmişlik örgütün diğer çalışanlarını da etkilemektedir Bu ise düşük 

performans ve yüksek işgücü devir oranına neden olduğundan örgütün verimlilik ve 

etkinliğini düşürmektedir. Tükenmişliğin çalışma hayatı üzerindeki etkilerinden 

birisi de çalışanın iş doyumu üzerindeki etkisidir. Yaptığı işten tatmin olmayan ve 

örgüt içerisinde istediği huzurlu çalışma ortamını bulamayan bireyde, yüksek 

düzeyde moral ve motivasyon bozukluğu görülmektedir Tükenmişliğin örgüt 

üzerindeki olumsuz sonuçlarından bir diğeri de tükenme yaşayan bireyin işten 

ayrılmayı istemesi ancak bunu gerçekleştirmeye enerjisi ve kendine güveni yeterli 

olmadığından, gönülsüz bir şekilde işte kalmaya devam etmesidir Örgütte zorunlu 

olarak kalan bireylerde ortaya çıkan devamsızlık, yalancı hastalık, savurganlık ve iş 

kazaları da, örgütün büyük ölçüde maddi kaybına sebep olmaktadır. Bu durumda 

oluşacak iş tatminsizliği, örgütsel bağımlılıktan yoksunluk ve işe karşı duyulan 

duyarsızlık örgütsel başarıyı ve verimliliği önemli ölçüde düşürecektir (Ardıç ve 

Polatçı, 2009). 

1.1.5.3 Ailesel Sonuçlar 

Tükenmişliğin sonuçları birey ve çalışma hayatı üzerinde yaptığı olumsuz 

etkilerle bitmemekte, tükenmişlik sonucu ortaya çıkan ruhsal sıkıntılar, davranış 

bozukluklarına ve kişilerarası anlaşmazlıklara yol açtığından aile hayatını da 

olumsuz etkilemektedir Birey, işinde karşılaştığı sorunlardan dolayı tükenme 

yaşadığında, bunun etkileri özel hayatta da kendisini ciddi bir şekilde göstermektedir. 

Yaşanan tükenme duygusu ile eve gelen bireyin eşi, çocukları veya anne-babası 

kendilerini ihmal edilmiş ve yalnız hissetmekte, bireyin kendileri ile birlikte 

olmaktan dolayı memnuniyetsizlik yaşadığını düşünmektedirler. Bu nedenle de 

bireyi suçlamaktadırlar. Zaten yaşadığı tükenmişlikten kaynaklanan suçluluk 
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duygusuna sahip olan birey, ailesi tarafından da bu tarz bir suçlama ile daha ciddi 

sorunlara itilerek aile içi çatışmaların yaşanmasına, aile fertlerinin birbirlerinden 

uzaklaşmalarına, boşanma veya ayrı evde yaşamalara, çocuk ve ebeveynin 

birbirinden kopmasına neden olmaktadır. 

Diğer yandan çalışma hayatında içerisindeki kadınlar, mesai saatlerinin 

bitimden sonra evlerinde eşleri, çocukları, aile büyükleri ve ev işleriyle ilgili olan 

sorumlulukları da taşımaları nedeniyle iki vardiyalı bir çalışma sistemi yürütmek 

zorunda kalmaktadırlar. Bu da kadınların çalışma hayatındaki başarılarını 

etkilemekte, aile hayatı ile ilgili sorumluluklarını tam anlamıyla yerine 

getirebilmelerini zorlaştırmaktadır (Ardıç ve Polatçı, 2009).  

1.1.6 Tükenmişlikle Mücadele Yöntemleri 

Tükenmeyi önlemek ve onunla başa çıkmak için uygulanabilecek örgütsel ve 

bireysel düzeydeki yöntemler aşağıda özetlenmiştir. Örgütsel koşulları iyileştirmek 

için alınabilecek her türlü önlem tükenmişliği önleyici veya örgüt içerisindeki 

tükenmişliği azaltıcı etkiye sahiptir. Örgütsel düzeyde başa çıkma yöntemleri, hem 

bireysel düzeydekilere göre daha kalıcıdır, hem de tükenmişliğin örgüt için önemli 

bir problem olduğu ve önlenmesi gerektiği düşüncesini pekiştirmektedir. Diğer 

yandan örgütsel düzeyde yürütülen başa çıkma yöntemleri, tükenmişliğin örgüt 

bütününde kabul edilmesini ve tükenmişlikle başa çıkma konusunda daha bilgili ve 

dayanıklı çalışan grupların oluşmasını da sağlamaktadır. Bu yöntemler aşağıda 

sıralanmıştır (Ardıç ve Polatçı, 2008: 76):  
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1.1.6.1  Kişisel Yöntemler 

∗ Tükenmişlikle ilgili bilgi sahibi olmak, 

∗ Kendini iyi tanımak ve ihtiyaçlarını belirlemek, 

∗ İşle ilgili gerçekçi beklenti ve hedefler geliştirmek, 

∗ Kişisel gelişim ve danışmanlık gruplarına katılmak, 

∗ Nefes alma ve gevşeme tekniklerini öğrenmek, rahatlamak için müzik 

dinlemek, spor yapmak, 

∗ Kişinin insan olarak sınırlılıklarını bilmesi ve kabullenmesi, 

∗ Hobi edinmek, 

∗ İşe başlamadan önce işin zorlukları ve riskleri ile ilgili bilgi edinmek, 

∗ Zaman yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, 

∗ Tatile çıkmak, 

∗ İşte ve özel hayattaki monotonluğu azaltmak, 

∗ Huzurlu bir yaşam tarzı belirlemek, 

∗ İşe ara vermek veya iş değişikliği yapmak 

∗ Kendisini stresle başa çıkma konusunda geliştirmek 

1.1.6.2 Örgütsel Yöntemler 

∗ Gerektiğinde yardımcı personel ve ek donanıma başvurmak, 

∗ Serbest karar verme imkanlarını ve kararlara katılımı artırmak, 

∗ İşin gerektirdiği sorumluluk miktarını belirleyip, yetki ve sorumluluğu 

denkleştirmek, 
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∗ Adil bir ödül sistemi geliştirmek, 

∗ İş yükünün aynı kişilerde birikmesini önlemek için zor işlerin eşit olarak 

dağıtılmasını sağlamak, 

∗ Örgütsel değişimi sağlamak, 

∗ Takım çalışmalarını desteklemek, 

∗ Örgütsel bağlılığı sağlamak, 

∗ Örgüt içerisinde düzenli işleyen bir çatışma yönetim sistemi kurmak, 

∗ Görev tanımlarını açık ve net olarak belirlemek, 

∗ Kişisel gelişim ve dinlenmeye önem vermek, çalışma saatleri içerisinde 

bunlara yeterli zamanı ayırmak, 

∗ Örgüt içi iletişimin yeterli düzeyde ve kaliteli olmasını sağlamak, 

∗ Öğle yemeği ve dinlenme aralarını rahatlatıcı ve iş ortamından uzaklaştırıcı 

yerlerde vermek, 

∗ Kişileri yeni görevlere atamak, 

∗ Üst yönetimin desteğini sağlamak, 

∗ Yetki devri ile astların yaptıkları iş konusunda yönetsel beceri sahibi 

olmalarını sağlamak, 

∗ Sık sık pozitif geri bildirim vermek, 

∗ Uzun çalışma saatlerini kısaltmak, 

∗ Örgüt içi danışmanlık hizmeti vermek, 
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∗ Yerinde bir terfi politikası izlemek 

∗ Tatil ve sosyal etkinlik imkanlarını artırmak, 

∗ Hizmet içi eğitimler planlamak, 

∗ İşyerinde sosyal destek amaçlı gruplar kurmak, 

∗ Kariyer için fırsat tanımak. 

1.2 TÜKENMİŞLİK MODELLERİ 

Tükenmişlik kavramı, 1970'lerden günümüze farklı yaklaşımlar ve 

yöntemlerle incelenmiş ve bu kavram ile ilgili değişik bilim adamlarının birçok 

model oluşturdukları görülmüştür. Bu modellerden başlıcaları; Freudenberger 

Modeli (1974), Edelwich ve Brodsky Tükenmişlik Modeli (1980), Cherniss 

Tükenmişlik Modeli (1980), Pearlman ve Hartman Tükenmişlik Modeli (1982), 

Meier Tükenmişlik Modeli (1983), Golembiewski Tükenmişlik Modeli (1983), 

Suran ve Sheridan Tükenmişlik Modeli (1985), Pines Tükenmişlik Modeli (1988), ve 

Maslach Modeli (1981)’dir (Güven ve Sezici, 2016: 114). 

1.2.1  Masclach Modeli 

Günümüzde kabul gören en yaygın tükenmişlik modeli, Maslach ve 

arkadaşları tarafından yapılan ve tükenmişliği üç boyutlu bir kavram olarak ele alan 

modeldir (Güven ve Sezici, 2016: 115). 

Maslach, tükenmişliği; “işi sebebiyle insanlarla sürekli etkileşim halinde 

hizmet verilen mesleklerde çalışan kişilerde meydana gelen; duygusal tükenme, 
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duyarsızlaşma ve kişisel başarı hissinde oluşan düşme sendromu” olarak 

tanımlamıştır (Deran ve Beller, 2015: 72). 

Maslach modeline göre tükenmişliğin, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve 

kişisel başarı duygusunun azalması olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır (Dalğar ve 

Tekşen, 2014: 40). 

Duygusal Tükenme: tükenmişliğin bireysel stres boyutunu ve çalışanların 

kendilerini fiziksel ve duygusal açıdan yorgun ve aşırı yıpranmış hissetmelerini ifade 

etmektedir (Sat ve Ay, 2010: 49). Duygusal tükenme, tükenmişlik durumunun 

başlangıcı, en önemli unsuru ve çoğunlukla is stresi ile ilgilidir. Duygusal yönden 

yoğun bir çalışma temposu içinde bulunan birey, kendisini zorlamakta ve diğer 

insanların çeşitli talepleri karsısında güç durumda kalmaktadır. Bu duruma tepki 

gösteren insan duygusal tükenme sonucuyla karşılaşmaktadır. Duygusal tükenmenin 

ortaya çıkmasında en temel neden fazla çalışma ve işyerinde ortaya çıkan çatışmadır  

(Altay ve Akgül, 2010: 89)  

Duygusal tükenmeyi yaşayan kimseler, hizmet verdiği kişilere geçmişte 

olduğu kadar verimli ve sorumlu davranamadığını düşünmekte ve gerginlik, stres ve 

engellenmişlik duygularıyla yüklü olup ertesi gün tekrar işe gitme konusunda endişe 

yaşamaktadırlar (Ertürk ve Keçecioğlu, 2012: 42). 

Duyarsızlaşma: Tükenmişliğin kişiler arası boyutu olarak nitelendirilen 

duyarsızlaşma müşterilere karşı olumsuz tutum ve işe karşı tepkisizleşmeyi 

belirtmektedir (Şıklar ve Tunalı, 2012: 76). Maslach’a göre tükenmişliğin üç 

bileşeninden duyarsızlaşma alt boyutu, en problemli boyut olarak görülmektedir (Sat 

ve Ay, 2010: 49). Maslach ve Jackson duyarsızlaşmayı; kişinin hizmet verdiklerine 
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karşı, onların kendilerine özgü birer varlık olduklarını dikkate almaksızın duygudan 

yoksun şekilde davranması olarak tanımlamıştır.  

Duyarsızlaşma içerisinde bulunan kişiler, hizmet verdikleri kişilere, 

karşılarında insan değil de nesne varmış gibi davranmaktadırlar Budak ve Sürgevil 

(2005)’e göre duyarsızlaşma, tükenmişliğin kişiler arası boyutunu temsil eden, hiz-

met verilenlere yönelik negatif, katı tutumları içeren işe karşı tepkisizleşmedir. 

(Ertürk ve Keçecioğlu, 2012: 42). 

Düşük Kişisel Başarı Hissi: Maslach Model’inde öngörülen üçüncü 

tükenmişlik bileşeni, düşük başarı hissidir. Diğer insanlar hakkında geliştirilen 

olumsuz düşünceler sonucunda birey, kendisine yönelmekte ve kendisi hakkında da 

olumsuz düşünceler geliştirmektedir. Başkalarına ilişkin olumsuz düşünce ve 

davranışlarından dolayı kendisini suçlu hissetmekte, kimse tarafından sevilmediği, 

müşterileriyle ilgilenmede yetersiz kaldığı ve işinde başarılı olmadığı düşüncesine 

kapılmaktadır. Tüm bunların sonucunda çalışan, kendisine olan saygısını 

kaybedebilmekte ve depresyona girebilmektedir. Bu noktada, tükenmişliğin üçüncü 

aşaması olan düşük kişisel başarı hissi ortaya çıkmaktadır (Sat ve Ay, 2010: 49).  

Bu boyut tükenmişliğin bireysel değerlendirme boyutunu temsil etmektedir. 

Kişinin is ortamında yeterlilik ve verimlilik konusunda kendi başarısının düştüğünü 

hissetmesidir. Kişisel yeterlilikteki düşüklük, depresyon ve iste yetersizlikle 

ilişkilendirilmektedir. Çalışanlar kendilerinin müşterilere yararlı olamadıkları 

konusunda artan bir yetersizlik hissi yasamaktadırlar (Altay ve Akgül, 2010: 89) 

Kişisel başarısızlık hissi; depresyon, düşük moral, kişiler arası ilişkilerde geri 

çekilme, üretkenliğin azalması, baskılar ile baş edebilmede yetersizlik, başarısızlık 
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duygusu, kişinin kendisine ve kişisel başarısına ilişkin olumsuz tutumlarla 

karakterizedir (Ertürk ve Keçecioğlu, 2012: 42). 

Maslach’ın tükenmişlik modelindeki birbirini izleyen aşamaları aşağıdaki 

gibidir: (Yılmaz, 2013): 

 Duygusal Tükenme + Duyarsızlaşma - Kişisel Başarı 

Tükenmişlik düzeyinin yüksek olması; duygusal tükenmişlik ve 

duyarsızlaşma değerlerinin yüksek ve kişisel başarı puanının düşük olmasını 

gerektirir. Tükenmişlik düzeyinin düşük olması ise duygusal tükenmişlik ve 

duyarsızlaşma değerlerinin düşük ve kişisel başarı puanının yüksek olmasını 

gerektirir. 

1.2.2 Chernis Modeli 

1980 yılında bu modeli Cary Cherniss öne sürmüştür. Bu modelde 

tükenmişliği; işten kaynaklanan stres faktörlerine gösterilen tepki ile başlayan, 

oluşan stres ile başa çıkma davranışlarını içeren ve iş ile olan bağlantıyı kesme ile 

sonuçlanan bir süreç olarak tanımlamıştır. Bu model örgütsel, kültürel ve kişisel 

faktörleri bir bütün olarak ele almaktadır. Tükenmişlik, başarısızlıkla sonuçlanan 

başa çıkma stratejilerinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır Yazara göre 

çalışanların beklentileri ile iş yaşamının gerçekleri arasındaki uçurum tükenmişliğin 

nedenidir. Rol belirsizliği, aşırı is yükü, insanlarla yüz yüze ilişkiye dikkat çeken 

yazar, tükenmişliği zamana yayılmış bir süreç sonucunda ortaya çıkan bir durum 

olarak ele almaktadır ve bu durum iş ile ilgili stres kaynaklarına karşı tepki olarak 

başlayan, psikolojik olarak ilişki kesmeyi içeren ve başa çıkma davranışıyla son 
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bulan bir süreçtir Bu sürecin sonucu olarak; motivasyonda düşme, müşteri, is 

arkadaşları ve yöneticilere karsı olumsuz tutumlar geliştirme, iş yaşamına ilişkin 

hedeflerde küçülme, iş doyumsuzluğu gibi durumlar ortaya çıkmaktadır (Altay ve 

Akgül, 2010: 91). 

1.2.3  Pines Modeli 

Bu modelde tükenmişlik “Bireyleri duygusal anlamda sürekli olarak tüketen 

ortamların; bireyler üzerinde yol açtığı fiziksel, duygusal ve zihinsel bitkinlik 

durumu” olarak tanımlanmaktadır. Bu modele göre tükenmişliğin üç boyutu vardır 

(Taysı, 2012: 8): 

• Fiziksel Bitkinlik: Enerji azalması, kronik yorgunluk ve güçsüzlük gibi, 

• Duygusal Bitkinlik: Çaresizlik, umutsuzluk, kapana kısılmış olma, 

aldanmışlık ve hayal kırıklığı gibi, 

• Zihinsel Bitkinlik: Bireyin kendisine, yaptığı işe, diğer insanlara ve yaşama 

karşı olumsuz tutumlar sergilemesi gibi.   

Bu modele göre tükenmişliğin temelinde bireyi sürekli duygusal baskı altında 

tutan iş ortamları vardır Güdülenme düzeyi yüksek olan bireyler, iş çevresini 

destekleyici olarak algılarlar. Böylece bu bireyler, beklentilerini ve dolayısıyla 

kendini gerçekleştirme şansını da beraberinde yakalamaktadırlar. Ancak, iş 

çevresinde stres boyutunun yüksek, destek ve ödül boyutunun düşük olduğu 

durumlarda yaşanılan başarısızlık, tükenmişliğin en önemli nedenini oluşturmaktadır. 

Bir kez tükenmişlik yaşandığında güdülenme düzeyleri giderek azalmaktadır. Bu 

durum bazı bireylerde işten ayrılma veya iş değişikliği ile sonuçlanmaktadır 
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Tükenmişliğin fiziksel, duygusal ve zihinsel bitkinlik durumu olarak ifade 

edilmesinden yola çıkarak oluşturulan Pines ve Aranson tarafından geliştirilen 

tükenmişlik ölçeği, araştırmalarda en fazla başvurulan Maslach Tükenmişlik 

Ölçeği’nden sonra kullanılan en yaygın ölçek olarak kabul edilmektedir (Taysı, 

2012: 8). 

1.2.4 Eldewich ve Brodsky Modeli 

Edelwich (1980) tükenmişliği, fiziksel ve duygusal enerjinin azalmasıyla 

meydana gelen yorgunluk ve bitkinlik hali olarak tanımlamakta ve dört aşamada 

gerçekleştiğini savunmaktadır. Bunlar (Akt. Özer, 2013: 14):  

İdealist coşku: Kişide enerjinin, umudun ve beklentilerin yüksek olduğu 

dönemdir. Mesleğin amaçlarına ulaşmak için yüksek bir motivasyon vardır. Bu 

aşamada kişi övgü beklerken, ön yargılı tutumlarla, mesleki ilkeleri ve amaçları 

zedeleyen engeller ve sorunlarla karşılaştıkça yavaş yavaş durgunluk aşamasına 

girmeye başlar. Bu süre çoğunlukla çalışmaya başlanıldıktan sonraki bir yıl içinde 

ortaya çıkar  

Durgunluk: Kişi kendisini artık enerji dolu hissedememektedir ve idealizmini 

kaybetmiştir. Hayal kırıklıkları yaşamaya başlamıştır ve durağanlaşmıştır. Artık işten 

çok diğer aktivitelere ilgi duymaya başlamıştır.  

Engelleme: Bu aşamada kişi artık iyice mesleğiyle ilgili engellemeler 

yaşadığını düşünür. Bu engellemeler iki şekildedir. Birincisi kişinin karşısındakilerin 

isteklerini gerçekleştiremediğinden engellenmesi diğeri ise kişinin kendinin 

engelleniyor olduğu düşüncesidir.  



26 
 

Apati: Bu son aşamada ise kişi artık işten tamamıyla kopma eğilimi 

göstermektedir. İşe geç gelmeler, erken ayrılmalar ve hatta bazen rapor ve izinlerle 

hiç gelmeme durumları söz konusudur. Kişi işe olan ilgisini kaybetmiştir. 

1.2.5 Perlman ve Hartman Modeli 

Bu modelde tükenmişlik, kronik duygusal strese verilen üç bileşenli bir 

yanıttır. Modelde tükenmişliği üç boyutu (fizyolojik, duygusal ve bilişsel ve 

davranışsal stres belirtileri) üç büyük stres belirtisini yansıtmaktadır Tükenmişlik, 

strese verilen bir tepki sonucu gelişmektedir. Model, tükenmişlikle ilgili bireysel ve 

örgütsel değişkenleri tanımlamaktadır. Bireyin kişisel özellikler, is ve sosyal çevresi, 

tükenmişlikle mücadele konusunda etkilidir (Altay ve Akgül, 2010: 91). Yaklaşımın 

dört aşaması bulunmaktadır (Oruç, 2007: 14-15): 

1.Aşama: Durumun strese götürme derecesi: Hangi durumun strese yol 

açtığını gösteren bir aşamadır. Stresin oluşumunda iki temel durum mevcuttur. 

Birinci durum bireyin beceri ve yetenekleri, algısal ve gerçek organizasyonel 

talepleri karşılamak için yetersiz olabilir. İkincisi bireyin işi, istek, ihtiyaç ve 

değerleri ile örtüşmeyebilir. 

2.Aşama: Algılama stres düzeyi: Bireyin algıladığı stres düzeyini 

içermektedir. Strese yol açan bir çok durum, bireyin kendini stres altında algılaması 

ile sonuçlanır. 

3.Aşama: Strese verilen tepki: Bu aşama strese verilen üç temel tepki 

kategorisini içermektedir. Fizyolojik, bilişsel ve davranışsal belirtilerden hangisinin 

ortaya çıkacağını, kişisel ve örgütsel değişkenleri belirlemektedir. 
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4.Aşama: Strese verilen tepkinin sonucu: Bu aşamada tükenmişlik, kronik 

duygusal stresin yaşanması ile oluşur. 

1.2.6 Meier Modeli 

Bu modele göre tükenmişlik; is görenin isinde anlamlı pekistireç, kontrol 

edilebilir yaşantı veya kişisel yeterliliğin az olmasından dolayı, küçük ödül ve büyük 

ceza beklentisinden kaynaklanan bir durum seklinde ifade edilmektedir Bu modelde 

tükenmişlik, tekrarlanan is deneyimleri ile sonuçlanan bir durum olarak 

nitelendirilmiş ve üç aşamada açıklanmıştır. Birinci asama, isle ilgili olumlu 

pekistireç beklentisinin düşük, ceza beklentisinin ise yüksek olmasıdır. _kinci asama, 

var olan pekistireçleri kontrol etme beklentisinin yüksek olmasıdır. Üçüncü asama 

ise, pekistireçleri kontrol etmek için gerekli olan davranışları sergilemede kişisel 

yeterlilik beklentisinin düşük olmasıdır. Beklenti düzeyi düşük olan bireylerde korku 

ve anksiyete gibi olumsuz duygular ortaya çıkmaktadır. Düşük ödül veya ceza 

beklentisinin yüksek olması: iş gören yaptığı isle ilgili geçmiş deneyimlerinden yola 

çıkarak düşük ödül veya ceza beklentisine kapılmakta bu durum da onu tükenmişliğe 

sürüklemektedir. Kontrol edilebilir yaşantı beklentisinin az olması: Bu beklenti 

dolayısıyla is gören özellikle cezadan kaçınması gereken durumlarında çaresizlik 

yasamaktadır. Ödül ve cezanın dış güçler aracılığıyla gerçekleşeceğine; dolayısıyla 

kişisel çaba ve davranışların öneminin kalmadığına inanmaktadır. Kişisel yeterlilik 

duygusunun az olması: is görenin kontrol için gerekli davranışları sergilemede kişisel 

olarak kendisini yetersiz görmesi onun tükenmişliğine neden olmaktadır. (Altay ve 

Akgül, 2010: 91). 
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1.2.7 Suran ve Sheridan Modeli  

Suran ve Sheridan Tükenmişlik Modeli, gözlem ve deneyimlere bağlı bir 

model olup, Ericson’un kişilik gelişimi kuramı temel alınarak açıklanmıştır. Erken ve 

orta yetişkinlik süresince gelişimsel açıdan benzer özellikler gösteren dört basamağın 

detaylı olarak incelenmesi konusunda girişimde bulunan modeldeki birinci basamak; 

kimlik ve rol, ikinci basamak; yeterlilik, yetersizlik, üçüncü basamak; verimlilik, 

durgunluk ve dördüncü basamak ise yeniden oluşturma, hayal kırıklığıdır. Her bir 

basamak, tükenmişliğin oluşumunda etkili olan hayat tarzını içermektedir. Suran ve 

Sheridan (1985)’a göre tükenmişlik, her basamakta yaşanma ihtimali bulunan 

çatışmaların doyumsuz kalması ile ortaya çıkmaktadır (Güven ve Sezici, 2016). 

Aşağıdaki Tablo 1’de tükenmişlik modellerinin karşılaştırılması 

görülmektedir. 

Tablo 1. 1: Tükenmişlik Modellerinin Karşılaştırılması  

Modelin Adı  Modele Göre Tükenmişliği Ortaya 
Çıkaran Nedenler  

Olası Sonuçlar  

Freudenberger Modeli  
(1974)  

İşgörenleri başarıya ve eyleme sevk 
eden içsel kaynaklarındaki bitkinlik, 
isteksizlik hissinin varlığı.  

Fizyolojik bitkinlik-yorgunluk-ağrı 
hissi, sindirim sistemi rahatsızlıkları, 
nefes almada yaşanan güçlükler, 
duygusal dengesizlik, engellenme 
duygusuna kapılma, kronikleşmiş 
tabloda ise güvensizlik, paranoya ve 
değişime tahammül edememe vb.  

Edelwich ve Brodsky Modeli  
(1980)  

Örgütsel koşullar, müşteri yoğunluğu, 
düşük ücret, bürokratik ve politik 
baskılar, uzun çalışma saatleri veya 
yüksek idealler ile ulaşılabilen nokta 
arasındaki farklılıktan kaynaklanan 
enerji kaybı ve amacın yitirilmesiyle 
birlikte kendini göstermekte, 
ilerleyen süreçte bireyde hayal 
kırıklığı yaratmaktadır.  

Modele göre tükenmişliğin gelişim 
süreci birbirini izleyen “idealistik 
coşku, durgunluk, engelleme ve 
duyarsızlaşma” aşamalarından 
oluşmaktadır.  

Cherniss Modeli  
(1980)  

Müşterilerle yoğun ve yakın temas, 
tanımsız hedefler, örgütsel desteğin 
zayıf oluşu ve yönetim ile ilgili 
sorunlar, rol belirsizliği, işgörenlerin 
kişilik özellikleri ve yaşam kalitesi 
özetle; örgütsel ve bireysel 
özelliklerin sunduğu tablo, örgütsel 
ve bireysel beklentileri 
karşılayamamasına bağlı olarak 
yaşanan stresle birlikte ortaya 

İlk olarak stresi oluşturan kaynak 
birey tarafından ortadan kaldırılmaya 
çalışılır. Şayet başarısız olunursa 
kişisel stresle başa çıkma teknikleri 
denenerek rahatlama yoluna 
gidilecektir. Fakat bu tekniklerde bir 
sonuç vermezse birey iş ile arasında 
oluşan psikolojik bağı keserek 
olumsuz tutum ve davranışların 
ortaya çıkması söz konusu olacaktır.  
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çıkmaktadır.  

Pearlman ve Hartman Modeli  
(1982)  

Stres iki ana kaynağa bağlı olarak 
ortaya çıkmaktadır. İlk kaynak 
bireyin yeteneklerinin, beklentiler 
karşısında yetersiz kalmasıdır. 
İkincisi ise; yapılan işin, bireyin 
beklentilerini ve ihtiyaçlarını 
karşılayamamasıdır. Bir başka 
ifadeyle, bu boyutta stresin 
derecesini; bireysel ve örgütsel 
değişkenler arasındaki uyumsuzluğun 
derecesi belirlemektedir.  

Bu aşamada bireyin işine karşı 
duyarsızlaşması, işten çıkartılması ya 
da işten ayrılması, sağlık sorunları 
yaşaması durumları görülmektedir.  

Meier  
Modeli  
(1983)  

Tükenmişlik, iş deneyimlerinin 
tekrarı ile sonuçlanan bir durum 
(iyimser beklentilerin düşük, 
karamsar beklentilerin ise yüksek) 
olarak ele alınmaktadır.  

Korku ya da anksiyete gibi olumsuz 
duygu durumları ortaya çıkmaktadır.  

Golembiewski Modeli  
(1983)  

İş yerinde sürekli devam eden stres 
ya da baskı sonucu ortaya 
çıkmaktadır.  

Kronik, fiziksel, duygusal ve zihinsel 
yıpranma görülmektedir.  

Suran ve Sheridan  
Modeli  
(1985)  

Erken ve orta yetişkinlik süresince 
gelişimsel açıdan benzer özellikler 
gösteren fenomenlerde (kimlik, rol 
karmaşası, yeterlilik, yetersizlik vb.) 
yaşanan çatışmaların ya da 
doyumsuzluk durumunun varlığına 
bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.  

Birey, hayata ve işine karşı tamamen 
olumsuz duygular beslemekte, 
mesleği ile ilgili stres baskılarına 
hoşgörü ile yaklaşamamakta ve iş 
doyumsuzluğu, işten ayrılma 
eğiliminde artış, kararlara katılımda 
azalma, olumsuz duygu durumlarında 
artış ve verimlilikte düşme eğilimleri 
görülebilmektedir.  

Pines  
Modeli  
(1988)  

İş ortamındaki başarısızlıklar 
çerçevesinde bireyi devamlı bir baskı 
altında tutan çalışma koşullarıdır. Bu 
durumun belirleyicisi ise bireyin 
motivasyon düzeyinin yüksek 
(tükenmişlik yüksek) ya da düşük 
(tükenmişlik düzeyi düşük) olmasına 
bağlı olarak gelişme göstermektedir.  

Kronik yorgunluk, enerji azalması, 
bezginlik ve çaresizlik, umutsuzluk, 
hayal kırıklığı, işe yaramama, 
değersizlik, suçluluk duyguları ve 
kendine karşı olumsuz tutumlar 
içinde olma vb.  

Maslach Modeli  
(1981)  

Yorgunluk ve duygusal yönden 
kendilerini aşırı yıpranmış hissetme 
ile kendini göstermektedir.  

Fiziksel yorgunluk ve bitkinlik hissi, 
iş ve hizmet verilenlerden soğuma, 
kendi kendinden şüphelenmeye varan 
ruhsal yorgunluk.  

Kaynak: Güven ve Sezici, 2016: 117-118. 

 

 

 

 

 

 



30 
 

II. BÖLÜM 

2 LİTERATÜR TARAMASI 

Çalışmanın bu bölümünde öncelikle muhasebecilik mesleği hakkında bilgi 

verilmiş ve muhasebecilerin yaşadığı sorunlara ilişkin yapılan bazı çalışmalar 

özetlenmiştir. Daha sonra muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyleri 

üzerine literatürde yer alan çalışmalar hakkında bilgi verilmiştir. 

2.1 MUHASEBECİLİK MESLEĞİ 

13.06.1989 tarih ve 20194 sayılı Resmi Gazete ile çıkarılan “3568 Sayılı 

Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanunu” 

Türkiye’de muhasebecilik mesleğinin şartlarını ve çalışma konularını belirlemiştir. 

Söz konusu kanunda, muhasebe meslek mensupları iki unvana ayrılmaktadır. Bunlar: 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 

Yeminli Mali Müşavir 

Meslek Mensubu Olma Şartları 

Genel Şartlar 

Meslek mensubu olabilmek için öncelikle bir takım genel niteliklere sahip 

olunması gerekir. Bunlar; 

• TC vatandaşı olmak 

• Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak 

• Kamu haklarından mahrum bulunmamak 

• Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak 
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• Ceza veya disiplin soruşturması nedeni ile memuriyetten çıkarılmış 

olmamak 

• Mesleğin şeref ve haysiyetine uymayan durumları olmamak 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Olmanın Özel Şartları 

• Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi 

ve siyasal bilimler dallarında lisans seviyesinde mezun olmak  

• En az üç yıl staj yapmış olmak 

• Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanarak ruhsat almak 

Yeminli Malî Müşavir Olmanın Özel Şartları 

• En az on yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmak 

• Yeminli malî müşavirlik sınavını kazanarak ruhsat almak 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Görev ve Yetkileri 

Gerçek ve tüzel kişi işletmelerinin; 

• Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve ilgi mevzuat hükümleri 

gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer 

belgelerini düzenlemek vb. işlerini yapmak 

• Muhasebe sistemini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, 

finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu 

konularda müşavirlik hizmetleri yapmak 

• Yukarıda belirtilen konularda,  belgelere dayanarak inceleme, tahlil, 

denetim yapmak, mali tablo ve beyannameler ile ilgili konularda yazılı görüş 

bildirmek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik işlemleri yapmak 
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Yeminli Mali Müşavirlerin Görev ve Yetkileri 

Gerçek ve tüzel kişi işletmelerinin; 

•  Muhasebe sistemini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, 

finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işleri düzenlemek veya bu 

konularda müşavirlik hizmetleri yapmak 

• Yukarıda belirtilen konularda belgelere dayanarak inceleme, tahlil, 

denetim yapmak, malî tablo ve beyannameler ile ilgili konularda yazılı görüş 

bildirmek, rapor düzenlemek, tahkim, bilirkişilik işlemleri yapmak 

• Mali tablo ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe 

prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğu, hesapların denetim standartlarına 

uygunluğu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmek 

Yeminli mali müşavirler, muhasebe ile ilgili defter tutamazlar, muhasebe 

büroları açamazlar ve bu bürolara ortak olamazlar. 

3568 sayılı yasa kapsamında muhasebecilik mesleği örgütlenmiştir. Serbest 

muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin odaları ayrı kurulmuştur. 

Bu odalar; 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) 

Yeminli Mali Müşavirler Odası (YMMO) unvanını taşırlar.  

Meslek mensupları, SMMMO, YMMO ve bu odaların üst kuruluşu olarak 

kurulan Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler 

Odaları Birliği (TÜRMOB) çatısı altında örgütlenmişlerdir. Birlik, tüzel kişiliğe 

sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. Birliğin merkezi Ankara’dadır. 

Meslek yasasında birliğin organları, görev ve sorumlulukları belirtilmiştir.  
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TÜRMOB, staj programlarının hazırlanması, uygulanması ve denetlenmesi 

ile görevli bir Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali 

Müşavirler Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) kurmuştur. Merkez; staj 

programlarının her yıl yenilenmesine, stajların düzenli ve disiplinli yapılmasına, 

stajların denetlenmesine yönelik tedbirleri hazırlar ve odalara bildirir. 

2.1.1 Muhasebecilerin Sorunları 

Tüm mesleklerde olduğu gibi muhasebe mesleğinde çalışan kişilerin de 

çözülmesi gereken birtakım sorunları bulunmaktadır. Bu sorunları aşağıdaki gibi 

sıralamak mümkündür (Deran ve Beller, 2014):  

 Bağımsızlık ile ilgili sorunlar,  

 Mesleki disiplin ve meslek uygulama hukuku ile ilgili sorunlar,  

 Meslek ünvanları arasındaki çatışma ile ilgili sorunlar,  

 Meslekle bağdaşmayan işlerin tanımlanması ile ilgili sorunlar,  

 Meslek etiğinin uygulanması konusunda yaşanan sorunlar,  

 Ön denetim, denetim ve tasdik teknikleri, ilke ve standartları geliştirme 

çalışmaları ile ilgili sorunlar,  

 Haksız rekabet ile ilgili sorunlar,  

 Tahsilat ile ilgili sorunlar,  

 Muhasebe paket programının kullanımı ile ilgili sorunlar,  

 Tekdüzen Muhasebe Sistemi ve uygulaması ile ilgili sorunlar,  

 Kariyer ilerlemesi ile ilgili sorunlar,  
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 Mükelleflerin zamanında ve yeterli bilgi vermemeleri,  

 Mükelleflerin muhasebe mesleğine yeteri kadar önem vermemeleri,  

 Mükelleflerin kanun dışı davranışlarda bulunma önerileri,  

 Mükellefler adına ödenen vergi, sigorta gibi çeşitli ödemelerin 

zamanında yapılmamasıdır.  

Muhasebecilik mesleğinin öneminin artmasına paralel olarak bu mesleği 

yapanların karşılaştıkları sorunlara yönelik ilgi artmıştır. Aşağıda meslek 

mensuplarının sorunlarına ilişkin bazı çalışmalar özetlenmiştir. 

Uzay ve Güngör (2004) Kayseri ve Nevşehir üzerine yaptıkları çalışmaları 

sonucunda meslek mensuplarının önemli sorunları olarak, haksız rekabet, tahsilat 

sorunu, bürokratik işlemlerin fazlalığı tespit edilmiştir.  

Yereli (2006) tarafından kapsamlı olarak yapılan çalışma sonucunda meslek 

mensuplarının en önemli sorunları olarak nitelikli personel sıkıntısı, asgari ücret 

tarifesi uygulaması, uzun çalışma süreleri, ilişkili kurum ve kuruluşlardan 

memnuniyetsizlik, mevzuatlarda sürekli yapılan değişiklikler, düzenli tahsilat 

yapamama ve haksız rekabet ön plana çıkmaktadır. 

Isparta ili özelinde yaptıkları çalışmalarında Kalaycı ve Tekşen (2006) 

muhasebecilere yönelik algı, kanunlarda yapılan sürekli değişmeler, haksız rekabet, 

iş yükünün fazlalığı, düşük ücret düzeyi en temel sorunlar olarak tespit edilmiştir.  

Alagöz ve Ceran (2007) Konya ili özelinde yaptıkları çalışmaları sonucunda 

meslek mensuplarının yaşadığı sorunlar olarak, mesleğin toplumda yeterince 

tanınmaması, bürokratik uygulamaların yoğun olması, kamu kurumları, mükellefler 

ve mevzuatta yaşanan sorunlar, ücret kaynaklı sorunlar olarak sıralamışlardır. 
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Doğu Anadolu’daki meslek mensupları üzerine yaptığı çalışmasında Bilen 

(2008) muhasebe meslek mensuplarının yaşadıkları en önemli sorunlar olarak, yoğun 

ve haksız rekabet, tahsilat ve düşük ücret düzeyi olarak tespit etmiştir. 

Özulucan ve diğerleri (2010) karşılaşılan sorunlar olarak, mevzuatın sürekle 

değişmesi, kalifiye eleman, ücret tatminsizliği, ilişkili kurumlardan kaynaklanan 

sorunlar olarak tespit edilmiştir. 

Biyan (2012) meslek mensuplarının karşılaştıkları başlıca sorunları; uzun 

çalışma süreleri, tatil yapamama, tahsilat sıkıntısı, mesleğe saygı duyulmaması, 

haksız rekabet, tahsilat sorunu ve ilişkili kurum ve kuruluşlardan olan 

memnuniyetsizlik olarak tespit etmiştir.  

2.2. LİTERATÜR TARAMASI 

Tükenmişlik kavramının öneminin artması ile birlikte konuya ilişkin farklı 

sektörlerde çok sayıda ampirik çalışma yapılmıştır. Çalışmanın bu kısmında 

muhasebe meslek mensupları üzerine Türkiye’de yapılan çalışmalar özetlenmiştir. 

Taysı (2012) Kırklareli ili özelinde yaptığı çalışmasında muhasebe meslek 

mensupları üzerinde tükenmişlik sendromunu incelemiştir. 140 meslek mensubu 

üzerine yapılan çalışma sonucunda tükenmişlik düzeyinin duyarsızlaşma ve kişisel 

başarı alt boyu açısından yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. 

Okutan ve diğerleri (2013) yaptıkları çalışmalarında Finans ve Muhasebe 

çalışanlarının tükenmişlik düzeyini araştırmışlardır. Sakarya ili özelinde ve 300 kişi 

üzerine yapılan çalışma sonucunda meslek elemanlarının tükenmişlik düzeyinin 

düşük, duyarsızlaşma düzeylerinin normal, kişisel başarı düzeylerinin ise yüksek 

olduğu belirlenmiştir. 
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Deran ve Beller (2015) Giresun ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek 

mensupları üzerinde tükenmişlik sendromunu araştırmışlardır. 34 meslek mensubu 

üzerine yapılan çalışmada, meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyinin duygusal 

tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutları açısından yüksek seviyeye 

karşılık geldiğini tespit etmişlerdir.  

Özkan ve Aksoy (2015) Gaziantep ilinde faaliyette bulunan muhasebe meslek 

mensupları üzerine yaptıkları çalışmalarında tükenmişlik sendromunu 

araştırmışlardır. 236 meslek mensubu üzerine yapılan çalışma sonucunda meslek 

mensuplarının tükenmişlik düzeylerinin yüksek olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Öztürk ve diğerleri (2011) Ankara ili üzerine yaptıkları çalışmalarında 

muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyini ile işe bağlılıkları arasındaki 

ilişkiyi araştırmışlardır. 462 meslek mensubu üzerine yapılan çalışma sonucunda 

tükenmişlik düzeyi ile işe bağlılık arasında negatif bir ilişki tespit etmişlerdir. 

Dağlar ve Tekşen (2014) yaptıkları çalışmalarında muhasebecilerin mesleki 

tükenmişlik düzeyi ile rol çelişkisi arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. 27 il ve 466 

meslek mensubu üzerine yapılan çalışmada muhasebecilerin rol çelişkisi arttıkça 

mesleki tükenmişlik düzeylerinin de arttığı ve kişisel başarılarının azaldığı sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Ay ve Avşaroğlu (2010) yaptıkları çalışmalarında muhasebecilerin mesleki 

tükenmişlik, iş doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 1494 

meslek mensubu üzerine yapılan çalışma sonucunda muhasebe çalışanlarının 

cinsiyetlerine göre, duygusal tükenmede önemli düzeyde farklılaşırken, 
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duyarsızlaşma ve kişisel başarı puanlarında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit 

edilmiştir.  

Gürel ve Gürel (2015) Aydın ili özelinde yaptıkları çalışmalarında muhasebe 

meslek mensuplarının tükenmişlik düzeylerinin yaşam doyumu üzerine etkisini 

incelemişlerdir. 149 meslek mensubu üzerine yapılan çalışma sonucunda duygusal 

tükenmişlik ile yaşam doyumu arasında negatif bir ilişki bulunmuştur. Buna karşın 

duyarsızlaşma ve kişisel başarısızlık ile yaşam doyumu arasında anlamlı bir ilişki 

tespit edilememiştir.  

Güllüce ve Kaygın (2013) Kars ilinde faaliyette bulunan banka çalışanları 

üzerine yaptıkları çalışmalarında çalışanların demografik değişkenleri açısından 

tükenmişlik düzeyini araştırmışlardır. 173 banka çalışanı üzerine yapılan çalışma 

sonucunda demografik değişkenler ile tükenmişlik düzeyleri arasında anlamlı 

farklılıklar tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra banka çalışanlarının tükenmişlik 

düzeylerinin orta derecede olduğu belirlenmiştir.   

Sat ve Ay (2010) Alanya’da faaliyet gösteren banka çalışanları üzerine 

yaptıkları çalışmalarında banka çalışanlarının iş doyumu ve tükenmişlik düzeylerini 

incelemişlerdir. 232 çalışan üzerine yapılan çalışma sonucunda iş doyumu ile 

tükenmiş düzeyleri arasında negatif ilişkinin bulunduğu görülmüştür. 

Ersoy ve Utku (2005) yaptıkları çalışmalarında konaklama işletmeleri 

muhasebe müdürlerinde tükenmişlik sendromunu araştırmışlardır. Antalya’da 

faaliyette bulunan oteller üzerine yapılan 101 muhasebe müdürüne yapılan çalışma 

sonucunda genel tükenmişlik puanları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. 
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Nazlıoğlu (2009) Kayseri ilinde faaliyet gösteren muhasebe mensupları 

üzerine yaptığı çalışmasında, tükenmişlik sendromunu araştırmıştır. 120 meslek 

mensubu üzerine yapılan çalışma sonucunda tükenmişlik boyutlarının yüksek 

olmadığını tespit etmiştir.  

Ardahan ve Ağyar (2012) yaptıkları çalışmalarında Antalya ilinde faaliyet 

gösteren muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyini incelemişlerdir. 197 

meslek mensubu üzerine yapılan çalışma sonucunda meslek mensuplarının duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma konusunda sorun yaşamadıkları buna karşın kişisel başarı 

duygularının ise yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. 

Hacıhasanoğlu ve Karaca (2012) muhasebe meslek mensuplarının 

tükenmişlik, iş tatmini ve stres düzeylerinin belirlenmesine yönelik bir çalışma 

yapmışlardır.  Yozgat ilinde faaliyet gösteren 102 meslek mensubu üzerine yapılan 

çalışma sonucunda bağımsız çalışan muhasebe meslek mensuplarının duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma düzeylerinin orta, kişisel başarı düzeylerinin ise yüksek 

çıktığı; stres düzeyinin yüksek olmasına karşın, iş tatminin de yüksek olduğu 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Yılmaz (2014) Samsun ili üzerine yaptıkları çalışmalarında serbest 

muhasebeci mali müşavirlerin mesleki tükenmişlik düzeyleri ile işe bağlılık düzeyleri 

arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. 213 kişi üzerine yapılan çalışma sonucunda 

duygusal tükenme ile işe bağlılık düzeyi arasında negatif, kişisel başarı hissi ile işe 

bağlılık arasında ise pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.  

Büyükyılmaz ve Gürkan (2014) mesleki tükenmişliğin muhasebe meslek 

mensuplarının etik tutumları üzerindeki etkisini incelemişlerdir. İstanbul, Ankara, 
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İzmir ve Bursa ilinde faaliyet gösteren 260 meslek mensubu üzerine yapılan çalışma 

sonucunda mesleki tükenmişliğin üç boyutunun da idealist etik tutumlar üzerinde 

olumsuz etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, mesleki tükenmişliğin 

duygusal tükenmişlik ve başarısızlık hissi boyutlarının muhasebe meslek 

mensuplarının rölativist etik tutumlarını arttırıcı bir etkisinin bulunduğu, fakat 

duyarsızlaşma boyutunun ise anlamlı bir etkisinin bulunmadığı belirlenmiştir. 

Güner ve diğerleri (2014) banka çalışanlarının mesleki stres ve tükenmişlik 

düzeylerinin iş tatmini ve yaşam doyumu arasındaki ilişkisini araştırmışlardır. 159 

banka çalışanı üzerine yapılan çalışma sonucunda mesleki stres ve tükenmişlik 

düzeylerinin iş tatmini ve yaşam doyumu arasında negatif bir ilişkinin olduğu tespit 

edilmiştir. 

Gürbüz ve Karapınar (2014) İstanbul’da farklı bankalarda çalışan 301 kişi 

üzerine yaptıkları çalışmalarında sektördeki çalışanların tükenmişlik düzeylerini 

incelemişlerdir. Yapılan çalışma sonucunda duygusal tükenme ve duyarsızlaşma alt 

boyutlarında orta düzeyde, kişisel başarısızlık alt boyutunda ise az tükenmişlik 

yaşandığı belirlenmiştir. 

Kasap ve diğerleri (2013) Kırklareli ili üzerine yaptıkları çalışmalarında 

banka çalışanlarının tükenmişlik düzeyini incelemişlerdir. 134 katılımcı üzerine 

yapılan çalışma sonucunda kişisel başarı düzeyinin yüksek, diğer düzeylerin orta 

seviyede olduğu tespit edilmiştir. 
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III. BÖLÜM 

3 MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ TÜKENMİŞLİK 
DÜZEYİNİN İNCELENMESİ: VAN İLİ ÖRNEĞİ 

Bu bölümde, araştırmanın amacı, yöntemine, bulgularına ve verilerin analizi 

sonucu elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. 

3.1 Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Bu araştırmanın amacı, Van ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek 

mensuplarının tükenmişlik düzeylerini alt boyutlarıyla (duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma ve kişisel başarıda düşme hissi) belirlemektir.  

Muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyini belirlemek amacıyla 

literatür kısmında da açıklandığı üzere farklı illerde çok sayıda çalışma mevcuttur. 

Ancak yapılan incelemede Van ili özelinde bir çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu 

bağlamda çalışma önemlidir. 

3.2  Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini Van ilinde faaliyet gösteren ve bağımsız olarak çalışan 

muhasebe meslek mensupları (serbest muhasebeci mali müşavirler) oluşturmaktadır. 

Çalışmaya Van ilinde faaliyet gösteren 71 muhasebe meslek mensubu katılmıştır.  
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3.3 Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmada anket yöntemi uygulanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. 

Birinci bölümde, demografik faktörler ve mesleğe bakış açısını irdeleyen sorular, 

ikinci bölümde ise Maslach ve Jackson tarafından 1981’de geliştirilmiş olan Maslach 

Tükenmişlik Ölçeğine ait sorular bulunmaktadır.  

Anket uygulaması gerçekleştikten sonra elde edilen veriler, anketin birinci 

bölümünde yer alan demografik faktörler ve mesleğe bakış açısı ile ilgili sorular 

yüzde ve sıklık yöntemiyle çözümlenmiştir. İkinci bölümde yer alan “Mesleki 

Tükenmişlik” düzeyinin belirlenmesine yönelik her bir ifadeye ilişkin katılımcı 

görüşleri, yüzde, sıklık, ortalama ve standart sapma hesaplanarak analiz edilmiştir. 

Maslach Tükenmişlik Ölçeği; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel 

başarı hissi olmak üzere kavramın 3 alt boyutunu ölçmek amacıyla geliştirilen 5’li 

Likert tipi 22 sorudan oluşan bir ölçektir. Sorularda katılımcıların ifadeleri hissetme 

sıklıkları (1) Hiçbir Zaman ile (5) Her Zaman arasında değişecek şekilde 

puanlanmaktadır. Ölçekte duygusal tükenmişlik boyutu 9 maddeden 

(1,2,3,6,8,13,14,16,20) oluşmaktadır. Duygusal tükenme ölçeğindeki yüksek puanlar 

yüksek tükenmişlik düzeyini gösterir. 5 maddelik (5,10,11,15,22) duyarsızlaşma 

ölçeğinde de yüksek puanlar yüksek tükenmişlik düzeyini gösterir. Kişisel başarı 8 

maddeden (4,7,12,17,18,19,21) oluşmaktadır ve katılımcıların bu maddelerden 

aldıkları düşük puanlar yüksek tükenmişlik düzeyinin belirtisidir. Maslach 

Tükenmişlik Ölçeği’nde elde edilen puanlar yorumlanırken aşağıdaki tablodan 

yararlanılmaktadır (Izgar, 2001: 90): 
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Tablo 3. 1:Tükenmişlik Ölçeği Puanlarının Yorumlanma Tablosu 

 TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ 
DÜŞÜK NORMAL YÜKSEK 

Duygusal Tükenmişlik 0-16 17-26 27 ve üzeri 
Duyarsızlaşma 0-6 7-12 13 ve üzeri 
Kişisel Başarı 39 ve üzeri 32-38 0-31 
 

3.4 Güvenilirlik Analizi 

Araştırmada kullanılan Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nin alt boyutlarının 

güvenilirlik analizleri, Cronbach Alpha katsayılarının hesaplanmasıyla yapılmıştır. 

Hesaplama sonucu alt boyutların güvenilirliği ile ilgili sonuçlar aşağıdaki gibidir: 

Tablo 3. 2: Tükenmişlik Alt Boyutlarının Cronbach Alfa Katsayıları 

 Madde Sayısı Cronbach Alfa Katsayıları 
Duygusal Tükenmişlik 9 0,718 
Duyarsızlaşma 5 0,645 
Kişisel Başarı 8 0,732 

Tablo 3’den görüldüğü gibi üç alt boyutun güvenilirliği de 0,6’dan büyük 

çıkmıştır. Duyarsızlaşma alt boyutunun güvenilirlik değeri diğer boyutlara oranla 

düşük olsa da, bu değer kabul edilebilir sınırlar içerisinde bir değerdir. 

Duyarsızlaşma alt ölçeğinin güvenilirliğinin düşük çıkmasının nedeni boyuttaki 

madde sayısının azlığı veya bu boyutta anlatılmak istenenin tam olarak ifade 

edilememesi olabileceği gibi, örneklem tarafından soruların yanlış anlaşılması da 

olabilir. 
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3.5 Araştırma Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

3.5.1 Demografik Faktörlerin Değerlendirilmesi 

Tablo 3. 3: Demografik Faktörler 

  SIKLIK % 
 
CİNSİYET 

KADIN 8 11,3 
ERKEK 63 88,7 

TOPLAM 71 100 
 
 
YAŞ 

21-30 4 5,6 
31-40 17 23,9 
41-50 13 18,3 
50 ÜSTÜ 37 52,1 

TOPLAM 71 100 
 
EĞİTİM 

LİSE 7 9,9 
ÖNLİSANS 13 18,3 
LİSANS 51 71,8 

TOPLAM 71 100 
 
MEDENİ DURUM 

EVLİ 53 74,6 
BEKAR 18 25,4 

TOPLAM 71 100 

Tablo 4’de ankete katılanlara ilişkin demografik faktör sonuçları yer 

almaktadır. Tablodan görüldüğü gibi ankete toplam 71 meslek mensubu katılmıştır. 

Ankete katılanların 63’ü erkek ve 8 ise kadındır. Ankete katılanların yaş dağılımına 

bakıldığında % 52,1’i 50 ve üstü iken % 23,9’u 31-40 yaş aralığındadır. Eğitim 

durumları incelendiğinde katılımcıların önemli bir kısmı (% 71,8) Lisans mezunudur. 

Son olarak katılımcıların medeni durumları incelendiğinde % 75’inin evli % 25’inin 

ise bekar olduğu görülmektedir. 

3.5.2  Mesleğe Bakış Açısı ile İlgili Sonuçların Değerlendirilmesi 

Tablo 3. 4: Mesleğe Bakış Açısı ile İlgili Sonuçlar 

İFADELER Sıklık % 
Yaptığınız işle yetenek ve becerileriniz arasındaki ilişki nasıldır?   
İşimle yeteneklerim tam anlamıyla bağdaşır 33 46,5 
İşim benden yeni yetenekler ister 18 25,4 
Yeteneklerimi tam olarak kullanamıyorum 10 14,1 
İşim yeteneklerimi köreltiyor 10 14,1 
Görevinizde ne ölçüde bağımsızsınız?   
İşimle ilgili kendim karar alıp uygulayabilirim 66 93 
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İşimle ilgili bazı kararlar alabilirim 5 7 
İşinizin niteliği açısından işiniz……….?   
Sorumluluk isteyen bir iştir 55 77,5 
Görevimin rutin olduğu yanları olduğu gibi sıra dışı işlerde var 6 8,5 
Değişik yetenek ve becerileri kullanmayı gerektiriyor 5 7 
Sıkıcı ve tekrarlanan bir iştir 5 7 
Seçme imkanınız olsa……….?   
Kendi adıma çalışıyor olmaktan son derece memnunum 39 54,9 
Tamamen farklı bir iş yapmak isterdim 30 42,3 
Özel bir firmada muhasebe müdürlüğü yapmak isterdim 2 2,8 
İşe başladığınız gün ile şu anki durumunuzu kıyaslarsanız…………   
İlerlediğime inanıyorum 68 95,8 
Herhangi bir gerileme ve ilerleme olmadı 3 4,2 
Meslek ilkelerine…….   
Gönülden bağımlıyımdır 55 77,5 
Kimi zaman kanunlar dışında uygulanmasını isterim 14 19,7 
Çoğu zaman meslek ilkelerine uymam 2 2,8 
Çalışanlarınıza yetki devrediyor musunuz?   
Kısmen devrediyorum 36 50,7 
Evet devrediyorum 33 46,5 
Çalışanlarım yetki devredecek kadar yeterli değiller 2 2,8 
 

Tablo 5’de meslek mensuplarının mesleğe bakış açısı ile ilgili sorulan 

sorulara yanıtları görülmektedir. Tablodan görüleceği üzere meslek mensuplarına 

sorulan “yaptığınız işle yetenek ve becerileriniz arasındaki ilişki nasıldır” sorusuna 

katılımcıların önemli bir kısmı (%46,5) işi ile yeteneklerinin tam anlamıyla 

bağdaştığı yönünde yanıt vermiştir. Bunun yanı sıra katılımcıların % 25’lik kısmı ise 

mesleğin yeni yetenekler istediğini belirtmiştir. Buna karşın mesleğin yetenekleri 

tam olarak kullanamadığına ve işin yeteneklerini körelttiği sorularına ise yanıtları % 

14 olmuştur. Katılımcılara sorulan “görevinizde ne ölçüde bağımsızsınız” sorusuna 

ise % 93 gibi büyük bir oranda bağımsız olduklarını ifade etmişlerdir. “işin niteliği” 

sorusuna ise katılımcıların % 77,5’lik kısmı muhasebe mesleğinin sorumluluk 

isteyen bir iş olduğunu belirtmişlerdir. Katılımcılara “seçme imkanınız tekrar olsa bu 

mesleği seçer misiniz” sorusu sorulmuş ve yaklaşık % 55’lik kısmı bu soruya olumlu 

yanıt verirken % 42’lik kısmı ise olumsuz yanıt verdiği görülmektedir. Katılımcıların 

% 95,6’lık kısmı işe başladığından bu güne ilerlediğini, % 77,5’lik kısmı meslek 
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ilkelerine bağlı olduklarını beyan etmişlerdir. Son olarak yetki devri sorulmuş ve 

katılımcıların % 50,7 kısmen, % 46,5’lik kısmı ise kesinlikle yetki devrettiğini ifade 

etmişlerdir. 

3.5.3 Meslek Mensuplarının Tükenmişlik Düzeylerinin Tespit Edilmesi 

Tablo 3. 5: Meslek Mensuplarının Tükenmişlik Düzeyleri 

 Duygusal Tükenme Duyarsızlaşma Kişisel Başarı 
Katılımcı Sayısı 71 71 71 
Ortalama 23,40 9,94 32,47 
Düzey Normal Normal Normal 
Standart Sapma 5,31 2,87 4,10 

Tükenmişlik ölçeğinden elde edilen puan ortalamaları, tükenmişlik ölçeği 

puanlarının yorumlama tablosuna göre değerlendirildiğinde; örneklemin normal 

(orta) düzeyde duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarıya sahip olduğu 

görülmektedir. Bu da örneklemin tüm alt boyutları açısından orta düzeyde 

tükenmişlik yaşadığını göstermektedir.  

Tablo 3. 6:Tükenmişlik Düzeyi İle İlgili Frekans Tablosu 

İFADELER Hiçbir Zaman Çok Nadir Bazen Çoğu Zaman Her Zaman Ortalama St.Sapma 
Sıklık  % Sıklık  % Sıklık  % Sıklık  % Sıklık  % 

İşimden soğuduğumu 
hissediyorum 

12 16,9 11 15,5 35 49,3 10 14,1 3 4,2 2,7324 1,04140 

İş dönüşü kendimi ruhen 
tükenmiş hissediyorum 

10 14,1 12 16,9 35 49,3 12 16,9 2 2,8 2,7746 0,98846 

Sabah kalktığımda bir gün 
daha bu işi 
kaldıramayacağımı 
hissediyorum 

31 43,7 19 26,8 15 21,1 4 5,6 2 2,8 1,9718 1,06867 

Bütün gün insanlarla 
uğraşmak benim için 
gerçekten çok yıpratıcıdır 

  4 5,6 3 4,2 48 67,6 16 22,5 4,0704 0,70354 

Yaptığım işten yıldığımı 
hissediyorum 

48 67,6 10 14,1 11 15,5   2 2,8 1,5634 0,95218 

İşimin beni kısıtladığını 
hissediyorum 

14 19,7 5 7 39 54,9 11 15,5 2 2,8 2,7465 1,03811 

İşimde çok fazla çalıştığımı 
düşünüyorum 

    6 8,5 37 52,1 28 39,4 4,3099 0,62316 

İnsanlarla doğrudan 
doğruya ilişki kurmayı 
gerektiren bir işimin olması 
bende stres yapıyor 

14 19,7 17 23,9 32 45,1 6 8,5 2 2,8 2,5070 0,99819 

İşimde yolun sonuna 
geldiğimi ve tükendiğimi 
hissediyorum 

4 5,6 4 5,6 8 11,3 29 40,8 26 36,6 3,9718 1,10805 

İşimin gereği karşılaştığım 19 26,8 26 36,6 19 26,8 7 9,9   2,1972 0,95048 
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kişilerin ne hissettiğini 
kolayca anlayabilirim 
İşimin gereği karşılaştığım 
insanların sorunlarıyla 
yakından ilgilenirim 

22 31,0 17 23,9 25 35,2 4 5,6 3 4,2 2,2817 1,09783 

İşim aracılığıyla insanların 
yaşamına katkıda 
bulunduğuma inanıyorum 

    14 19,7 27 38,0 30 42,3 4,2254 0,75965 

Kendimi enerjik 
hissediyorum 

18 25,4 10 14,1 23 32,4 14 19,7 6 8,5 2,7183 1,27820 

İşimin gereği karşılaştığım 
insanlarla aramda rahat bir 
hava yaratırım 

3 4,2 6 8,5 19 26,8 32 45,1 11 15,5 3,5915 0,99395 

İşimin gereği karşılaştığım 
insanlarla çalıştıktan sonra 
kendimi dinç hissediyorum 

46 64,8 16 22,5 8 11,3   1 1,4 1,5070 0,80841 

İşimde pek çok kayda değer 
başarı elde ettim 

16 22,5 13 18,3 35 49,3 3 4,2 4 5,6 2,5211 1,06716 

İşimden kaynaklanan 
duygusal problemlerin 
soğukkanlılıkla üstesinden 
gelirim 

    10 14,1 33 46,5 28 39,4 4,2535 0,69113 

İşim gereği karşılaştığım 
insanlara sanki birer 
nesneymişler gibi 
davrandığımı hissediyorum 

2 2,8 9 12,7 19 26,8 21 29,6 20 28,2 3,6761 1,10550 

Bu işe başladığımdan beri 
insanlara karşı daha hissiz 
olduğumu düşünüyorum 

2 2,8 2 2,8 11 15,5 42 59,2 14 19,7 3,9014 0,84777 

Bu işin beni duygusal 
olarak katılaştırmasından 
endişe ediyorum 

40 56,3 10 14,1 16 22,5 3 4,2 2 2,8 1,8310 1,09526 

İşlerini yürüttüğüm 
mükelleflerin işle ilgili 
konularda başlarına ne 
geldiği beni ilgilendirmiyor 

2 2,8 2 2,8 13 18,3 26 36,6 28 39,4 4,0704 0,97576 

İşlerini yürüttüğüm 
mükelleflerin işle ilgili bazı 
problemleri nedeniyle beni 
suçladıklarını hissediyorum 

16 22,5 20 28,2 28 39,4 5 7,0 2 2,8 2,3944 1,00682 

 
Tablo 3. 7: İşimden soğuduğumu hissediyorum 

 
  

SIKLIK YÜZDE 
 GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 12 16,9 16,9 16,9 

ÇOK NADİR 11 15,5 15,5 32,4 

BAZEN 35 49,3 49,3 81,7 

ÇOĞU ZAMAN 10 14,1 14,1 95,8 

HER ZAMAN 3 4,2 4,2 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 8’de “işimden soğuduğumu hissediyorum” sorusuna ilişkin yanıtlar yer 

almaktadır. Tablodan görüldüğü üzere katılımcıların yaklaşık % 18’lik kısmının bu 

ifadeye katıldığı görülmektedir. Buna karşın katılımcıların % 32’lik kısmı ise bu 
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ifadeye katılmadıkları görülmektedir. Sonuçlar bir bütün halinde dikkate alındığında 

katılımcıların işinden soğumadıkları söylenebilir. 

Tablo 3. 8: İş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 10 14,1 14,1 14,1 

ÇOK NADİR 12 16,9 16,9 31,0 

BAZEN 35 49,3 49,3 80,3 

ÇOĞU ZAMAN 12 16,9 16,9 97,2 

HER ZAMAN 2 2,8 2,8 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 9’da “iş dönüşü kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum” sorusunun 

yanıtları yer almaktadır. Tablodan görüldüğü üzere katılımcıların  % 31’lik kısmı bu 

ifadeye katılmadıklarını buna karşın yaklaşık % 20’lik bir kısım ise katıldıklarını 

ifade etmişlerdir. Bu ifadeye bazen katıldıklarını ifade edenlerin oranı ise yaklaşık % 

50’dir. 

Tablo 3. 9: Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı 
hissediyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
 GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 31 43,7 43,7 43,7 

ÇOK NADİR 19 26,8 26,8 70,4 

BAZEN 15 21,1 21,1 91,5 

ÇOĞU ZAMAN 4 5,6 5,6 97,2 

HERZAMAN 2 2,8 2,8 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 10’da “sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı 

hissediyorum” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Tablo sonuçları incelendiğinde 

katılımcıların çok önemli bir kısmı (%72,5) bu ifadeye katılmadıklarını 
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belirtmişlerdir. Katılımcıların %8.5’lik kısmının ise bu ifadeye katıldıkları 

görülmektedir. 

Tablo 3. 10: Bütün gün insanlarla uğraşmak benim için gerçekten çok 
yıpratıcıdır 

  

SIKLIK YÜZDE 
GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 ÇOK NADİR 4 5,6 5,6 5,6 

BAZEN 3 4,2 4,2 9,9 

ÇOĞU ZAMAN 48 67,6 67,6 77,5 

HER ZAMAN 16 22,5 22,5 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 11’de “bütün gün insanlarla uğraşmak benim için gerçekten çok 

yıpratıcıdır” sorusunun yanıtı yer almaktadır. Tablo incelendiğinde katılımcıların 

yaklaşık % 90’lık kısmı bu ifadeye katıldıkları görülmektedir.  

Tablo 3. 11: Yaptığım işten yıldığımı hissediyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
 GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 48 67,6 67,6 67,6 

ÇOK NADİR 10 14,1 14,1 81,7 

BAZEN 11 15,5 15,5 97,2 

HER ZAMAN 2 2,8 2,8 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 12’de “yaptım işten yıldığımı hissediyorum” sorusunun yanıtları yer 

almaktadır. Tablodan görüldüğü gibi katılımcıların yaklaşık % 82’lik kısmının bu 

ifadeye katılmadıkları görülmektedir. Buna karşın bu soruya her zaman yanıtını 

verenlerin oranı ise % 2,8’dir. 
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Tablo 3. 12: İşimin beni kısıtladığını hissediyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
 GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 14 19,7 19,7 19,7 

ÇOK NADİR 5 7,0 7,0 26,8 

BAZEN 39 54,9 54,9 81,7 

ÇOĞU ZAMAN 11 15,5 15,5 97,2 

HER ZAMAN 2 2,8 2,8 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 13’de “işimin beni kısıtladığını hissediyorum” sorusunun yanıtları yer 

almaktadır. Tablodan görüldüğü gibi katılıcıların % 19,7’si bu soruya hiçbir zaman 

% 7’si ise çok nadir ifadesini uygun görmüştür. Buna karşın katılımcıların % 15,5’i 

çoğu zaman ve % 2,8’i ise her zaman ifadesini işaretlemiştir. 

Tablo 3. 13: İşimde çok fazla çalıştığımı düşünüyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 BAZEN 6 8,5 8,5 8,5 

ÇOĞU ZAMAN 37 52,1 52,1 60,6 

HER ZAMAN 28 39,4 39,4 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 14’de “işimde çok fazla çalıştığımı düşünüyorum” sorusunun yanıtları 

yer almaktadır. Tablodan görüldüğü üzere katılımcıların tamamına yakını bu ifadeye 

olumlu görüş bildirmişlerdir. Bu durum muhasebe meslek mensuplarının çok yoğun 

bir biçimde çalıştıklarını göstermektedir. 
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Tablo 3. 14: İnsanlarla doğrudan doğruya ilişki kurmayı gerektiren bir işimin 
olması bende stres yapıyor 

  

SIKLIK YÜZDE 
 GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 14 19,7 19,7 19,7 

ÇOK NADİR 17 23,9 23,9 43,7 

BAZEN 32 45,1 45,1 88,7 

ÇOĞU ZAMAN 6 8,5 8,5 97,2 

HER ZAMAN 2 2,8 2,8 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 15’de “insanlarla doğrudan doğruya ilişki kurmayı gerektiren bir işimin 

olması bende stres yapıyor” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Sonuçlar 

incelendiğinde katılımcıların yaklaşık % 44’ü bu soruya olumsuz görüş bildirmiştir. 

Buna karşın bazen diyenlerin oranı % 45,1 olarak tespit edilmiştir. 

Tablo 3. 15:  İşimde yolun sonuna geldiğimi ve tükendiğimi hissediyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
 GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 4 5,6 5,6 5,6 

ÇOK NADİR 4 5,6 5,6 11,3 

BAZEN 8 11,3 11,3 22,5 

ÇOĞU ZAMAN 29 40,8 40,8 63,4 

HERZAMAN 26 36,6 36,6 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 16’da “işimde yolun sonuna geldiğimi ve tükendiğimi hissediyorum” 

sorusunun yanıtları yer almaktadır. Sonuçlar incelendiğinde katılımcıların yaklaşık % 

77’lik kısmı bu soruya olumlu görüş bildirmiştir. Buna karşın olumsuz görüş 

bildirenlerin oranı % 11,2’dir. Elde edilen bu sonuç son derece anlamlıdır. 

 



51 
 

Tablo 3. 16: İşimin gereği karşılaştığım kişilerin ne hissettiğini kolayca 
anlayabilirim 

  

SIKLIK YÜZDE 
GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 19 26,8 26,8 26,8 

ÇOK NADİR 26 36,6 36,6 63,4 

BAZEN 19 26,8 26,8 90,1 

ÇOĞU ZAMAN 7 9,9 9,9 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 17’de “işimin gereği karşılaştığım kişilerin ne hissettiğini kolayca 

anlayabilirim” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Sonuçlar incelendiğinde 

katılımcıların önemli bir kısmı (% 63,4) bu soruya olumsuz görüş bildirmişlerdir. 

Buna karşın olumlu görüş bildirenlerin oranı yaklaşık % 10’dur. 

Tablo 3. 17: İşimin gereği karşılaştığım insanların sorunlarıyla yakından 
ilgilenirim 

  

SIKLIK YÜZDE 
 GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 22 31,0 31,0 31,0 

ÇOK NADİR 17 23,9 23,9 54,9 

BAZEN 25 35,2 35,2 90,1 

ÇOĞU ZAMAN 4 5,6 5,6 95,8 

HERZAMAN 3 4,2 4,2 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 18’de “işimin gereği karşılaştığım insanların sorunlarıyla yakından 

ilgilenirim” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Tablo sonuçları incelendiğinde 

katılımcıların yaklaşık % 55’lik kısmı bu soruya hiçbir zaman ve çok nadir ifadesine 

katılmıştır. Buna karşın bu ifadeye katıldıklarını ifade edenlerin oranı ise yaklaşık 

%10’dur.  
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Tablo 3. 18: İşim aracılığıyla insanların yaşamına katkıda bulunduğuma 
inanıyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
 GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 BAZEN 14 19,7 19,7 19,7 

ÇOĞU ZAMAN 27 38,0 38,0 57,7 

HERZAMAN 30 42,3 42,3 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

 

Tablo 19’da “işim aracılığıyla insanların yaşamına katkıda bulunduğuma 

inanıyorum” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Tablo sonuçları incelendiğinde 

katılımcıların % 80 gibi önemli bir çoğunluğu bu ifadeye katıldıkları görülmektedir.  

Tablo 3. 19: Kendimi enerjik hissediyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 18 25,4 25,4 25,4 

ÇOK NADİR 10 14,1 14,1 39,4 

BAZEN 23 32,4 32,4 71,8 

ÇOĞU ZAMAN 14 19,7 19,7 91,5 

HER ZAMAN 6 8,5 8,5 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 20’de “kendimi enerjik hissediyorum” sorusunun yanıtları yer 

almaktadır. Tablo sonuçları incelendiğinde katılımcıların % 25,4’lük kısmı hiçbir 

zaman, % 14,1’lik kısmı ise çok nadir seçeneklerini benimsemiştir. Buna karşın 

katılımcıların yaklaşık % 28’lik kısmı ise bu ifadeye katılmıştır. 
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Tablo 3. 20: İşimin gereği karşılaştığım insanlarla aramda rahat bir hava 
yaratırım 

  

SIKLIK YÜZDE 
GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 3 4,2 4,2 4,2 

ÇOK NADİR 6 8,5 8,5 12,7 

BAZEN 19 26,8 26,8 39,4 

ÇOĞU ZAMAN 32 45,1 45,1 84,5 

HER ZAMAN 11 15,5 15,5 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 21’de “işim gereği karşılaştığım insanlarla aramda rahat bir hava 

yaratırım” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Sonuçlar incelendiğinde katılımcıların 

% 60’ından fazlası insanlarla aralarında rahat bir hava yarattıklarını ifade etmişlerdir. 

Buna karşın katılımcıların yaklaşık % 13’lük kısmının ise bu ifadeye katılmadıkları 

görülmektedir. 

Tablo 3. 21: İşimin gereği karşılaştığım insanlarla çalıştıktan sonra kendimi dinç 
hissediyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
 GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 46 64,8 64,8 64,8 

ÇOK NADİR 16 22,5 22,5 87,3 

BAZEN 8 11,3 11,3 98,6 

HER ZAMAN 1 1,4 1,4 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

 

Tablo 22’de “ işimin gereği karşılaştığım insanlarla çalıştıktan sonra kendimi 

dinç hissediyorum” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Tablodan elde edilen sonuca 

bakıldığın da katılımcıların %87’si dinç hissetmediklerini ifade etmiştir. Kendini 

dinç hisseden katılımcı oranı ise %1.4’dur.   
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Tablo 3. 22: İşimde pek çok kayda değer başarı elde ettim 

  

SIKLIK YÜZDE 
GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 16 22,5 22,5 22,5 

ÇOK NADİR 13 18,3 18,3 40,8 

BAZEN 35 49,3 49,3 90,1 

ÇOĞU ZAMAN 3 4,2 4,2 94,4 

HER ZAMAN 4 5,6 5,6 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

 

Tablo 23’de” işimde pek çok kayda değer başarı elde ettim” sorusunu verilen 

yanıtlar incelendiğinde %22,5 hiçbir zaman ve %18,3 çok nadir cevapları öne 

çıkmaktadır. Başarı elde ettiğine inanan katılımcıların oranı %9,8 olup %49,3 de 

bazen ifadesini tercih etmiştir. 

Tablo 3. 23: İşimden kaynaklanan duygusal problemlerin soğukkanlılıkla 
üstesinden gelirim 

  

SIKLIK YÜZDE 
GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 BAZEN 10 14,1 14,1 14,1 

ÇOĞU ZAMAN 33 46,5 46,5 60,6 

HER ZAMAN 28 39,4 39,4 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 24’de “ işimden kaynaklanan duygusal problemlerin soğukkanlılıkla 

üstesinden gelirim” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Tablo sonuçları 

incelendiğinde katılımcıların çok önemli bir kısmının (%86) bu ifadeye olumlu görüş 

belirttikleri görülmektedir.  
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Tablo 3. 24: İşim gereği karşılaştığım insanlara sanki birer nesneymişler gibi 
davrandığımı hissediyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 2 2,8 2,8 2,8 

ÇOK NADİR 9 12,7 12,7 15,5 

BAZEN 19 26,8 26,8 42,3 

ÇOĞU ZAMAN 21 29,6 29,6 71,8 

HER ZAMAN 20 28,2 28,2 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 25’de “işim gereği karşılaştığım insanlara sanki birer nesneymişler gibi 

davrandığımı hissediyorum” ifadesinin sonuçları yer almaktadır. Tablo sonuçları 

incelendiğinde katılımcıların % 30’luk kısmı bu ifadeye çoğu zaman, % 28,2’lik 

kısmı her zaman % 12,7’lik kısmı çok nadir % 2,8’lik kısmı hiçbir zaman ve % 

26,8’lik kısmı ise bazen yanıtını vermişlerdir. 

Tablo 3. 25: Bu işe başladığımdan beri insanlara karşı daha hissiz olduğumu 
düşünüyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 2 2,8 2,8 2,8 

ÇOK NADİR 2 2,8 2,8 5,6 

BAZEN 11 15,5 15,5 21,1 

ÇOĞU ZAMAN 42 59,2 59,2 80,3 

HER ZAMAN 14 19,7 19,7 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 26’da “bu işe başladığımdan beri insanlara karşı daha hissiz olduğumu 

düşünüyorum” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Sonuçlar incelendiğinde 

katılımcıların yaklaşık % 80’lik kısmı bu ifadeye olumlu görüş bildirmişlerdir.  
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Tablo 3. 26: Bu işin beni duygusal olarak katılaştırmasından endişe ediyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 40 56,3 56,3 56,3 

ÇOK NADİR 10 14,1 14,1 70,4 

BAZEN 16 22,5 22,5 93,0 

ÇOĞU ZAMAN 3 4,2 4,2 97,2 

HER ZAMAN 2 2,8 2,8 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 27’de “bu işin beni duygusal olarak katılaştırmasından endişe 

ediyorum” sorusunun yanıtları yer almaktadır. Sonuçlar incelendiğinde katılımcıların 

% 56,3’lük kısmı bu ifadeye hiçbir zaman, % 14,1’lik kısmı ise çok nadir 

katılmadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo 3. 27: İşlerini yürüttüğüm mükelleflerin işle ilgili konularda başlarına ne 
geldiği beni ilgilendirmiyor 

  

SIKLIK YÜZDE 
GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 2 2,8 2,8 2,8 

ÇOK NADİR 2 2,8 2,8 5,6 

BAZEN 13 18,3 18,3 23,9 

ÇOĞU ZAMAN 26 36,6 36,6 60,6 

HERZAMAN 28 39,4 39,4 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

Tablo 28’de “işlerini yürüttüğüm mükelleflerin işle ilgili konularda başlarına 

ne geldiği beni ilgilendirmiyor” sorusuna ilişkin yanıtlar yer almaktadır. Sonuçlar 

incelendiğinde katılımcıların önemli bir kısmı (% 76) bu soruya olumlu görüş 

belirtmişlerdir.  
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Tablo 3. 28: İşlerini yürüttüğüm mükelleflerin işle ilgili bazı problemleri 
nedeniyle beni suçladıklarını hissediyorum 

  

SIKLIK YÜZDE 
 GEÇERLİ 
YÜZDE 

KÜMÜLATİF 
YÜZDE 

 HİÇBİR ZAMAN 16 22,5 22,5 22,5 

ÇOK NADİR 20 28,2 28,2 50,7 

BAZEN 28 39,4 39,4 90,1 

ÇOĞU ZAMAN 5 7,0 7,0 97,2 

HERZAMAN 2 2,8 2,8 100,0 

TOPLAM 71 100,0 100,0  

 
Tablo 29’da “işlerini yürüttüğüm mükelleflerin işle ilgili bazı problemleri 

nedeniyle beni suçladıklarını hissediyorum” sorusunun yanıtları yer almaktadır. 

Sonuçlara bakıldığında katılımcıların yarısının bu soruya olumsuz görüş bildirdikleri 

görülmektedir. 

3.5.4 Demografik Faktörler ile Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki 

Çalışmanın bu kısmında demografik faktörler ile tükenmişlik alt boyutları 

arasında anlamlı bir farklılığın olup olmadığını tespit etmek amacıyla fark analizleri 

yer almıştır. Aşağıdaki tablolarda sonuçlar gösterilmiştir. 

Tablo 3. 29:  Cinsiyet ve Tükenmişlik Alt Boyutları Arasındaki İlişki 

 

CİNSİYET Gözlem  Ortalama F İstatistiği 

Anlamlılık (p 

değeri) 

DUYGUSAL ERKEK 63 2,6014 2,324 0,898 

KADIN 8 2,5833   

DUYARSIZLAŞMA ERKEK 63 2,0349 0,729 0,057 

KADIN 8 1,6250   

KİŞİSELBAŞARI ERKEK 63 4,0794 2,607 0,651 

KADIN 8 4,0179   
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Tablo 30’da cinsiyet ile tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin sonuçları 

yer almaktadır. Tablo incelendiğinde sadece Duyarsızlaşma düzeyinde cinsiyete göre 

bir farklılığın olduğu görülmektedir. Duyarsızlaşma alt boyutunun erkeklerde 

ortalama değeri 2,0349 iken kadınlarda 1,6250’dir. Bu sonuç erkek meslek 

mensuplarının kadınlara göre duyarsızlaşma tükenme düzeylerinin daha yüksek 

olduğu söylenilebilir. 

 
Tablo 3. 30. Medeni Durum ve Tükenmişlik Alt Boyutları Arasındaki İlişki 

 

MEDENİ Gözlem  Ortalama F İstatistiği 

Anlamlılık (p 

değeri) 

DUYGUSAL EVLİ 53 2,5723 1,371 0,432 

BEKAR 18 2,6790   

DUYARSIZLAŞMA EVLİ 53 1,9434 0,053 0,287 

BEKAR 18 2,1222   

KİŞİSELBAŞARI EVLİ 53 4,0863 3,986 0,648 

BEKAR 18 4,0317   

Tablo 31’de medeni durum ile tükenmişlik alt boyutları arasındaki ilişkinin 

sonuçları yer almaktadır. Tablodan görüleceği üzere medeni durum ile tükenmişlik 

alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık söz konusu değildir. 
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Tablo 3. 31. Yaş ve Tükenmişlik Alt Boyutları Arasındaki İlişki 

  Karelerin 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi Ortalama Karesi F 

Anlamlılık 

(p değeri) 

DUYGUSAL Gruplar Arası 1,992 3 ,664 1,982 ,125 

Gruplar İçi 22,440 67 ,335   

TOPLAM 24,432 70    

DUYARSIZLAŞMA Gruplar Arası 1,997 3 ,666 2,105 ,108 

Gruplar İçi 21,194 67 ,316   

TOPLAM 23,191 70    

KİŞİSELBAŞARI Gruplar Arası ,917 3 ,306 1,281 ,288 

Gruplar İçi 15,976 67 ,238   

TOPLAM 16,893 70    

 
Tablo 32’de yaş ile tükenmişlik alt boyutları arasındaki ilişkinin sonuçları yer 

almaktadır. Tablo sonuçları incelendiğinde yaş ile tükenmişlik alt boyutları arasında 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir.  

Tablo 3. 32.  Eğitim ile Tükenmişlik Alt Boyutları Arasındaki İlişki 

  Karelerin 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi Ortalama Karesi F 

Anlamlılık 

(p değeri) 

DUYGUSAL Gruplar Arası ,146 2 ,073 ,204 ,816 

Gruplar İçi 24,286 68 ,357   

TOPLAM 24,432 70    

DUYARSIZLAŞMA Gruplar Arası 2,491 2 1,246 4,092 ,021 

Gruplar İçi 20,700 68 ,304   

TOPLAM 23,191 70    

KİŞİSELBAŞARI Gruplar Arası ,212 2 ,106 ,431 ,651 

Gruplar İçi 16,681 68 ,245   

TOPLAM 16,893 70    
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Tablo 33’de eğitim ile tükenmişlik alt boyutları arasındaki ilişkinin sonuçları 

yer almaktadır. Tablo sonuçları incelendiğinde sadece duyarsızlaşma alt boyutunda 

istatistiksel anlamlı bir farklılığın olduğu görülmektedir. Sonuçların detaylarının 

incelendiğinde Lise mezunu olan meslek mensuplarının lisans mezunu olanlara göre 

duyarsızlaşma alt boyutunda tükenmişlik düzeyinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

Tablo 3. 33: Deneyim ile Tükenmişlik Boyutları Arasındaki İlişki 

  Karelerin 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi Ortalama Karesi F 

Anlamlılık 

(p değeri) 

DUYGUSAL Gruplar Arası ,621 2 ,310 ,887 ,417 

Gruplar İçi 23,811 68 ,350   

TOPLAM 24,432 70    

DUYARSIZLAŞMA Gruplar Arası ,268 2 ,134 ,397 ,674 

Gruplar İçi 22,923 68 ,337   

TOPLAM 23,191 70    

KİŞİSELBAŞARI Gruplar Arası ,500 2 ,250 1,038 ,360 

Gruplar İçi 16,393 68 ,241   

TOPLAM 16,893 70    

 
Tablo 34’de deneyim ile tükenmişlik alt boyutları arasındaki ilişkinin 

sonuçları yer almaktadır. Tablo incelendiğinde deneyim ile tükenmişlik alt boyutları 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. 
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4 SONUÇ 

Zaman içerisinde yoğunlaşan rekabet koşulları ve gelişen teknolojinin 

çalışma şartları üzerindeki olumsuz etkisi ile tükenmişlik sendromu günümüz iş 

dünyası için önemli bir problem haline gelmiştir (Ardıç ve Polatçı, 2008). 

İlk kez 1970’li yıllarda tanımlanan Tükenmişlik (Burnout) olgusu, sosyal bir 

problem olarak öneminin anlaşılmasıyla birlikte; araştırmacılar tarafından ilgi 

duyulan bir çalışma konusu olmuştur. En yalın haliyle “Ruhsal ve fiziksel açıdan 

enerjinin tükenişi” olarak tanımlanabilen tükenmişliğin, “Çalışma ortamıyla bireyin 

etkileşiminin bir sonucu olduğu” varsayımına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar; 

olgunun hem birey hem de örgütler açısından olumsuz etkilerini gözler önüne 

sermesi ve tükenmişlik kaynaklı olumsuzlukları azaltabilecek koşulların belirlenmesi 

adına oldukça önemlidir (Budak ve Sürgevil, 2005). 

İnsanlarla birebir iletişim gerektiren mesleklerde daha fazla ortaya çıkan 

mesleki tükenmişlik, muhasebecilerin de sıklıkla yaşadıkları bir sorun olarak çalışma 

performansını etkileyen önemli faktörlerden biridir (Hacıhasanoğlu ve Karaca, 

2012). 

Muhasebe mesleği yapılan işin kapsamının çeşitliliği sebebiyle yoğun stres 

altında gerçekleştirilen meslek dallarından biri olarak görülmektedir. Türkiye’de 

faaliyette bulunan muhasebeciler zamanla iş koşulları gereği, meslekten umduğunu 

bulamama, işlerine karşı duydukları özverinin azalması, mükelleflerine karşı 

tutumlarının değişmesi ve ekonomik olanaklarının yetersizliği gibi sebeplerle 

mesleklerinden soğumayla karşı karşıya kalmaktadırlar (Dalğar ve Tekşen, 2014). 
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Bu çalışmanın temel amacı, muhasebe meslek mensuplarının tükenmişlik 

düzeyini incelemektir. Bu amacı gerçekleştirmek üzere Van ilinde faaliyet gösteren 

71 meslek mensubu üzerine çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmada konuya ilişkin 

daha önce yapılan ve literatür kısmında özetlenen Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nden 

yararlanılmıştır. Çalışmada kullanılan anket formu 3 bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde demografik faktörler; ikinci bölümde mesleğe bakış açısıyla ilgili sorular ve 

üçüncü bölüm ise Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nde oluşmaktadır. Elde edilen 

sonuçlar genel olarak şöyle özetlenebilir: 

a) Demografik Faktörler 

• Çalışmaya 71 meslek mensubu katılmıştır. Cinsiyetler açısından 

bakıldığında katılımcıların 63’ü erkek ve 8’i ise kadındır. Katılımcıların % 70’lik 

kısmı 40 yaş ve üzeri olduğu görülmektedir.  

• Katılımcıların eğitim düzeyleri açısından bakıldığında % 72’sinin 

Lisans mezunu olduğu görülmektedir.  

b) Mesleğe Bakış Açısı 

• Katılımcıların % 47’lik bir kısmı yaptığı iş ile yeteneklerinin tam 

anlamıyla bağdaştığını ifade etmişlerdir.  

• Katılımcıların % 93’lük kısmı işinde bağımsız olduğu ve kendi 

kararlarını uyguladıklarını ifade etmişlerdir. 

• Katılımcıların % 77,5’lik kısmı muhasebecilik mesleğinin sorumluluk 

isteyen bir iş olduğunu belirtmişlerdir. 

• Seçme imkanınız olsa idi bu mesleği tekrar seçer misiniz? Sorusu 

önemlidir. Katılımcıların % 55’lik kısmı bu soruya olumlu yanıt verirken % 42’lik 

kısmı ise olumsuz yanıt vermiştir. Elde edilen bu sonuçlar son derece anlamlıdır. 
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• Katılımcıların % 77,5’lik kısmı meslek ilkelere bağımlı olduğunu 

ifade etmişlerdir.  

c) Tükenmişlik Düzeyleri 

Çalışmada daha öncede ifade edildiği gibi Maslach Tükenmişlik Ölçeği 

kullanılmıştır. Maslach Tükenmişlik Ölçeği; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve 

kişisel başarı hissi olmak üzere kavramın 3 alt boyutunu ölçmek amacıyla geliştirilen 

5’li Likert tipi 22 sorudan oluşan bir ölçektir. 

Ölçekte duygusal tükenmişlik boyutu 9 maddeden (1,2,3,6,8,13,14,16,20) 

oluşmaktadır. Duygusal tükenme ölçeğindeki yüksek puanlar yüksek tükenmişlik 

düzeyini gösterir. 5 maddelik (5,10,11,15,22) duyarsızlaşma ölçeğinde de yüksek 

puanlar yüksek tükenmişlik düzeyini gösterir. Kişisel başarı 8 maddeden 

(4,7,12,17,18,19,21) oluşmaktadır ve katılımcıların bu maddelerden aldıkları düşük 

puanlar yüksek tükenmişlik düzeyinin belirtisidir. Maslach Tükenmişlik Ölçeği’nde 

elde edilen puanlar yorumlanırken aşağıdaki tablodan yararlanılmaktadır:  

 TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ 
DÜŞÜK NORMAL YÜKSEK 

Duygusal Tükenmişlik 0-16 17-26 27 ve üzeri 
Duyarsızlaşma 0-6 7-12 13 ve üzeri 
Kişisel Başarı 39 ve üzeri 32-38 0-31 

Yapılan çalışma sonucunda tükenmişlik düzeylerine ilişkin aşağıda gösterilen 

puanlar elde edilmiştir: 

 Duygusal Tükenme Duyarsızlaşma Kişisel Başarı 
Katılımcı Sayısı 71 71 71 
Ortalama 23,40 9,94 32,47 
Düzey Normal Normal Normal 
Standart Sapma 5,31 2,87 4,10 

Yukarıdaki puanlardan görüleceği üzere Van ili özelinde yapılan bu çalışma 

sonucunda meslek mensuplarının tükenmişlik düzeyinin duygusal tükenme, 
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duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutları açısından normal seviyeye karşılık 

geldiği tespit görülmektedir. 

d) Demografik Faktörler ile Tükenmişlik Alt Boyutları Arasındaki İlişki 

Çalışmada son olarak demografik faktörler ile tükenmişlik boyutları 

arasındaki ilişkiye yönelik analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda cinsiyet 

ile duyarsızlaşma alt boyutunda farklılık tespit edilmiştir. Erkek meslek 

mensuplarının duyarsızlaşma alt boyutunda tükenmişlik düzeyleri kadın meslek 

mensuplarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra eğitim ile 

duyarsızlaşma alt boyutunda anlamlı bir farklılığın olduğu görülmüştür. Lise mezunu 

meslek mensuplarının lisans mezunlarına göre duyarsızlaşma alt boyutu 

ortalamalarının daha yüksek olduğu sonucu elde edilmiştir. Bunların dışındaki 

demografik faktörler (medeni durum, yaş ve mesleki deneyim) ile tükenmişlik alt 

boyutları arasında anlamlı bir farklılık tespit edilememiştir. 

Daha önce ifade edildiği gibi Tükenmişlik sendromu üzerine farklı illerde 

yapılan çok sayıda çalışma mevcuttur. Yapılan incelemede Van ili özelinde bir 

çalışmaya rastlanılmamıştır. Bu anlamda son derece önemli olan çalışma bazı 

sınırlılıkları da içermektedir. Çalışma Van ili sınırlıdır. Bu nedenle elde edilen 

sonuçların Türkiye genellemesi doğru bir yaklaşım olmaz. Elde edilen sonuçların 

genelleştirilebilmesi için anketin Türkiye genelinde değişik illerde yapılması 

gerekmektedir.  
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