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ÖZET 

 

AKADEMİDE İSTİHDAM EDİLEN ARAŞTIRMA 

GÖREVLİLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI VE YAŞAM 

MEMNUNİYETLERİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA 

 

Bu çalışmanın amacı, akademide istihdam edilen araştırma görevlilerinin 

çalışma koşulları ve yaşam memnuniyetlerini belirlemeye yöneliktir. Bu amaca uygun 

olarak bir anket hazırlanmış ve uygulanmıştır. Ayrıca bu konu ile ilgili literatürdeki 

araştırmalarda incelenmiştir.  

İstanbul, Marmara, Yıldız Teknik ve İstanbul Teknik Üniversitesinde görevli 

olan araştırma görevlilerine toplamda 47 sorudan oluşan online anket yapılmıştır. 

Yapılan anketlerde veriler, Likert tipi skala, çoktan seçmeli ve açık uçlu cevaplar 

şeklinde toplanmıştır. Daha sonra veriler Excel’de düzenlenip EViews ve SPSS 

programlarına aktarılıp analiz edilerek değerlendirilmiştir.  

Hazırlanmış olan anket “sosyo-ekonomik yapı ve yaşam memnuniyeti”, 

“bilimsel yayınlar”, “çalışma koşulları ve iş güvencesi” ve “demografik yapı” olmak 

üzere dört başlıktan oluşmaktadır. Birinci kısım “sosyo-ekonomik yapı ve yaşam 
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memnuniyeti” bölümünde yaşam memnuniyeti, gelir, sosyal sınıflarla kıyaslama gibi 

sorular sorulmuştur. İkinci kısım olan “bilimsel yayınlar” kısmında deneklerin kitap, 

dergi ve makale bilgileri öğrenilmiştir. Üçüncü kısım olan “çalışma koşulları ve iş 

güvencesi” kısmında formel veya enformel baskı olup olmadığına yönelik sorular 

sorulmuştur. Son kısım olan “demografik yapı” kısmında ise görevli olduğu üniversite, 

yaş, cinsiyet gibi demografik bilgiler sorulmuştur. 

Araştırma görevlilerine yönetilen sorular ve alınan cevaplar ışığında araştırma 

görevlilerinin hangi çalışma koşulları altında çalıştıkları ve diğer etmenler karşısında 

yaşam memnuniyetlerinin hangi düzeyde olduğu hakkında detaylı bilgiler elde 

edilmiştir. Sonuçların bir kısmı beklendiği gibi olsa da bazı sonuçlar ise sürpriz 

niteliğindedir.  
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ABSTRACT 

 

LIFE SATISFACTION AND WORKING CONDITIONS OF 

RESEARCH ASSISTANTS AT THE UNIVERSITIES 

 

Aim of this study, investigation of life satisfaction and working conditions for 

to employment research assistants at different universities. The survey were prepared 

and applied for this purpose. Also, studies were investigated in literature about this 

subject. 

There were 47 questions in the survey. The survey’s questions were asked to 

research assistants worked at Istanbul, Marmara, Yildiz Technical and Istanbul 

Technical University by online. Answers were collected by likert type scale, multiple 

choice and open-ended questions. Then, the data were organized by Excell, trransfered 

to Eviews and SPSS and analyzed. 

There were four topics in survey: “socio-economic structure and life 

satisfaction”, “scientific publications”, “working conditions and job security” and 

“demographic structure”. There were questions about life satisfaction, salaries, 

comparision of social status in first part  “socio-economic structure and life 
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satisfaction”. The second part were contained questions about “scientific publications” 

knowledge. At the third part which is decrbided as working conditions and job security 

the questions about formal and informal oppression were asked. At the last part, 

“demographic structure” part demographic informations such as age, gender, university 

were questioned.  

When the all answers were evaluated, detailed results were obtained about 

“working conditions” and “life satisfaction” for research assistants. The part of results 

were expected but some results were surprised. 
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ÖNSÖZ 

Yüksek lisans tez konusunu belirlemek belki de tez yazmaktan daha sancılı 

geçen bir süreçtir. Çünkü yaklaşık olarak bir yılınızın tamamını sadece bir konu 

üzerinde yoğunlaşarak ve sürekli literatür taraması yaparak geçirmeniz gerekir. Tez 

konumu seçerken özellikle sıkılmadan zevk alarak iktisadın hangi alanı ile çalışırım 

sorusuna cevap aradım ve en sonunda çalışmak istediğim konunun “Mutluluk 

Ekonomisi” ile alakalı bir konu olması gerektiğine karar verdim. 

Mutluluk ekonomisi uluslararası literatürde çok yeni olmasa da Türkiye 

literatüründe yeni sayılabilecek alanlar arasında yer almaktadır. Hazırlamış olduğum tez 

aracılığıyla da araştırma görevlilerinin yaşam memnuniyetleri, çalışma koşulları ve 

mutlulukları hakkında az da olsa literatüre bir katkı sağlamayı hedefledim. 
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1. GİRİŞ 

İnsanlar dünyaya gözlerini açtıkları andan itibaren başta aileleri tarafından 

olmak üzere birçok alanda eğitilirler. Bazı çocuklar çok küçük yaştan itibaren kreşe 

giderken bazı çocuklar ise 6 veya 7 yaşlarından itibaren örgün eğitim hayatlarına 

başlarlar. Bütün anne babaların en büyük gayesi hiç şüphesiz ki çocuklarının iyi bir 

eğitim almalarını sağlamaktır. Okul hayatındaki başarı gelecekte bir yetişkin olarak iş 

hayatlarında da iyi bir mevki de olmalarını ve dolayısı ile gelir düzeylerinin yüksek 

olmasını sağlayacaktır.  

Tüm bu olaylar zincirinin aslında arkasında yatan temel unsur mutluluktur. 

İnsanoğlunun farkında olsun ya da olmasın en önemli hedefi maddi manevi mutluğu 

yakalamaktır. Bir birey sağlıklı olmak ister çünkü sağlıklı iken mutludur, bir birey iyi 

bir gelir elde etmek ister çünkü iyi bir gelir elde ettiğinde mutludur, bir birey iyi bir aile 

ortamı ister çünkü iyi bir aile ortamında mutludur ve bir birey iyi bir iş ortamında 

çalışmak ister çünkü iyi bir iş ortamında mutludur. Bazılarımız bu gizli amaç olan 

mutluluğu elde ederken bazılarımız ise ömrümüz boyunca mutluluğu yakalamak için 

çabalar dururuz. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi iyi bir iş ortamı mutluluğu da beraberinde 

getiren unsurlardan biridir. Birden fazla iş kolu ve çalışma ortamı vardır. Ama hiç 

kuşkusuz ki insanlarla en iç içe olmayı gerektiren çalışma ortamı akademik ortamdır. 

Her sene değişen yeni genç beyinler ve yeni bakış açıları hem ders veren öğretmenleri 

canlı tutmakta hem de ders alanların beyinlerinde yeni ufuklar açılmasını sağlamaktadır. 

Bir üniversite de akademik kariyer yapmanın ilk basamağı araştırma görevlisi olmaktır. 

Akademik kariyer uzun ve meşakkatli bir süreçtir. Bu çalışmada, araştırma 

görevlilerinin çalışma koşulları ve yaşam memnuniyetlerinin şuan ki durumu hakkında 

bir bilgi elde edinilmeye çalışılmıştır. Yine bu çalışma kapsamında mutluluk kavramı 

üzerinde de durulmuştur. 
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2. MUTLULUK KAVRAMI NEDİR? 

Sosyal bilimlerde insana dair birçok şey yer almaktadır. Toplumu oluşturan 

insanların davranışları ve bu davranışların yarattığı etki insan odaklı ekonominin başlıca 

konusudur (Onaran, 2014, s. 1). Mutlulukta yine insanların birbirleriyle etkileşimleri 

sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Mutluluk hakkında Aristoteles’den günümüze kadar 

birçok tanım yapılmıştır. Şüphesiz ki her tanım kişinin hayata bakış açısı ve kendisinin 

hayattan aldığı mutlulukla da orantılı olarak gelişmiştir. Kimilerine göre mutluluk 

tanımında manevi tatminler ön planda iken kimilerine göre de maddi tatminler ön plana 

çıkmaktadır. Mutluluk sadece psikolojinin alanında yer alması gereken bir kavram 

olarak düşünülse de özellikle son yıllarda ekonomi alanında da önemi artan bir kavram 

haline gelmiştir. Ekonomi alanında “Mutluluk Ekonomisi” başlığı altında birden fazla 

çalışma ortaya çıkmış ve bu çalışmalar gün geçtikçe artarak devam etmektedir. 

2.1.Mutluluk Üzerine Eski Söylemler 

Mutluluk ile ilgili belki de en eski ve en olumsuz bakış açısına sahip kişi 

Yunanlı filozof Hegesias’dir (M.Ö. 290). Hegesias genellikle iyi anlamda kullanılan 

mutluluk kavramına olumsuz bir anlam yüklemiştir. Hegesias’a göre mutluluk bir 

kuruntudur, çünkü her yaşayışta acılar hazdan fazladır. Eğer bir insan erdeme sahip 

değilse saf bir mutluluğa erişemeyecektir (Hançerlioğlu, s. 17). Erdeme ise yalnızca 

bilge insanlar sahip olmaktadır. İnsanlar saf mutluluğa ulaştıklarını zannetseler de 

aslında saf mutluluklarında her zaman az ya da çok acıları da yer almaktadır. Bu 

nedenle olumlu mutluluk olan saf haz elde edilebilir bir şey değildir ancak olumsuz 

mutluluk olan elemsizlik elde edilebilir bir şeydir (Ocak, 2011, s. 84). 

Mutluluk ile ilgili en eski görüşlerden bir diğeri de Aristoteles’e (M.Ö. 322) 

aittir. Aristoteles mutluluğu, “Mutluluk ya da insansal iyi ruhun mükemmel olana 

uygun biçimde ya da çeşitli mükemmellikler arasında en iyisine uygun olarak 

etkinliğidir… Bu etkinlik yaşam boyu sürmek durumundadır” şeklinde tanılamıştır 

(Büyükdüvenci, 1993, s. 41) . Aristoteles’e göre mutluluk sonradan üzerinde çalışılarak 

kazanılabilir. Daha açıklayıcı yazmak gerekirse insanlar kendilerini belli alanlarda 

eğitip ve o alanlarda belli bir yetkinliğe ulaşırlarsa işte o zaman mutluluğa da ulaşmış 
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olacaklardır. Aristoteles eğitimi ise kendi içinde; doğum ile gelen, sonradan eğitim ile 

elde edilen ve akıl yürütme ile elde edinilen olmak üzere üçe ayırmaktadır. Eğitim ile 

elde edilen erdemler olarak zihinsel erdemleri örnek göstermiş fakat diğer erdemler için 

yalnızca eğitimin yeterli olmayacağını belirtmiştir. Örneğin diğer erdemlerden olan 

ahlaksal erdemler için alışkanlık kazanma sonucu ortaya çıkacağını belirtmiştir. 

Ahlaksal erdemi ise “altın oran”a göre değerlendirmektedir. Aristoteles altın oranı 

yaşamın her alanında ölçülü olmak ve “orta yolu” bulmak olarak tasvir etmiştir 

(Büyükdüvenci, 1993, s. 43). Aristoteles’e göre insanların her davranışının amacı iyi 

olana ulaşmak ve iyi olanı elde etmektir. Her insan kendine iyi olana ulaşmak için bir 

amaç belirler ve bu belirlediği amaçlara ulaşmak içinde başka amaçları gerçekleştirir. 

Örneğin at binmeyi kendine hedefleyen kişinin asıl amacı at binmeyi öğrenip savaşta 

savaşabilecek bir konuma gelmektir (Tokat, 2006, s. 137). 

Bir başka düşünür olan Epikuros’a (M.Ö. 341) göre, “İnsanı mutlu kılan; akla 

uygun ve sade alışkanlıklar, arayacağımız ve sakınacağımız şeyleri iyice ölçebilen, 

ruha rahatsızlık veren yanlış inanışları söküp atabilen bir akıldır.” (Ocak, 2011, s. 

85). Epikuros mutlu olmak için bilgeliğin ve bilge olmak için de mutlu olmak 

gerektiğini savunmuştur. Epikuros ayrıca Hegesias gibi haz kavramı üzerinde durmuş 

ama mutluluğun kısa süreli ve yoğun bir hazla sağlanamayacağını uzun dönemli ve 

insanın bütün hayatı boyunca süren bir hazla mümkün olabileceğini belirtmiştir. 

Platon’un belirtmiş olduğu erdemi ise Epikuros yalnızca bilgili insanların belli bir 

erdeme sahip olabileceği şeklinde açıklamıştır. İnsanın bilgisi arttıkça daha çok neyin 

ne olduğunu kavrar ve böylelikle iyi ile kötü arasındaki ayrımı daha iyi yapmaya başlar. 

Belli bir bilgi ve erdeme sahip olan kişilerin bile bile kötülük yapmayacağını ancak belli 

bir erdeme ve bilgeye sahip olmayan kişilerin kötülük yapacağını savunmuştur 

(Kadıoğlu, 2007, s. 189). 

Platon (Eflatun) (M.Ö. 427) bireysel mutlulukla ile birlikte toplumsal 

mutluluğun da önemi üzerinde durmuştur. Platon’a göre eğer toplumu oluşturan sınıflar 

kendilerine düşen görevleri en iyi şekilde yaparlarsa ve kendi aralarında uyum 

sağlarlarsa bu durumda toplumsal mutluluk da sağlanmış olacaktır. Ama burada önemli 

olan nokta şudur ki bu uyum ve toplumsal mutluluk ancak bireysel ve toplumsal erdem 
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ile olacaktır. Erdem, insan ve toplum için en iyi olanın gerçekleşmesidir. Erdemi 

oluşturan kavramlar ise cesaret, ölçülülük, bilgelik ve adalettir. Bir başka düşünür olan 

Fârâbî, Platon’un insani olgunluğu veya mutluluğu aradığını belirtmiştir (Ocak, 2011, s. 

81). 

Demokritos (M.Ö. 460) materyalist olduğundan dolayı ona göre evren 

atomlardan oluşmaktadır. Dünyada yer alan varlıklar ise atomların birleşmesi veya 

ayrılması ile meydana gelmektedir. Atomlar ise hiçbir şekilde yok olamaz ve 

değişemezler. Demokritos materyalist anlayışını daha da ileriye götürerek ruhunda 

atomlardan oluştuğunu dile getirmiştir (Aydeniz, 2010, s. 64). İnsanın hayatında yer 

alan tüm duygusal değişmeler örneğin duyma, konuşma, talep etme gibi şeylerde yine 

atomların hareketlerine göre ortaya çıkmaktadır. Fakat burada önemli olan bu 

hareketlerin ölçülü olmasıdır. Eğer ruhu oluşturan atomların hareketleri olması gerektiği 

gibi ölçülü ise o zaman insan mutlu olabilecektir. Ama tam tersi bir durumda yani ruhu 

oluşturan atomların hareketleri ölçülü değil ise insanlar mutsuz olacaktır (Gökberk, 

1960, s. 86). 

Sokrates (M.Ö. 469) insanların asıl amaçlarının mutluluğu bulmak olması 

gerektiğini ve bunu da yalnızca kendi akıl ve bilinçlerini kullanarak bilgi aracılığıyla 

elde edebileceklerini ileri sürmüştür. İnsanların mutluluğa erişmesini engelleyen tek 

şeyin ise bilgisizlik olduğunu söylemiştir. Sokrates’in bazı düşünceleri Epikuros’un 

düşünceleri ile benzerlik göstermektedir. Örneğin Sokrates’de Epikros gibi insanların 

iyinin ve kötünün ne olduğunu kendi bilgi süzgeçlerinden geçirerek eledikleri takdirde 

birbirlerinden ayırt edebileceklerini bundan dolayı da kötü yerine iyi olanı yapmayı 

tercih edeceklerini belirtmiştir. Ve bunun sonuncunda da insanların mutluluğa 

kavuşacaklarını savunmuştur (Komşu, 2011, s. 38-39). 

Bir başka düşünür olan Fârâbî’ye (870) göre gerçek mutluluk “Yalnız kendisi 

ve özü için istenen, hiçbir zaman basamak yapılarak ondan başkasına erişilmek 

istenmeyen, aksine bütün diğer şeyler sadece ona ulaşılması için istenen ve ona 

kavuşulunca da isteme işinin bitmesidir.” (Kars, 2006, s. 29). Bunun yanı sıra daha 

basit şekilde Fârâbî’ye göre mutluluğu tanımlayacak olursak, insanların ruhlarını 

maddiyattan tamamen arındırmasıdır. İnsanlar bir akla sahiptir ve mutluluğa da ancak 
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bu akılları ile erişebileceklerdir. Fârâbî ayrıca bilgi ile mutluluk arasında da bir ilişki 

olduğunu belirtmiş ve mutluluğa ulaşmadan önce bilinmesi gereken belli başlı şeylerin 

olduğunu dile getirmiştir (Aydınlı, 2004, s. 5-6). Fârâbî insanların daima amaç olarak 

mutluluğu elde etmeyi belirlediklerini ve bu nedenle hep mutluluğun peşinden 

gittiklerini savunmuştur. Aynı zamanda Fârâbî “gerçek mutluluk” ve “sahte mutluluk” 

ayrımını da yapmıştır. Gerçek mutluluğun ise ancak kesin bilgilerin var olması 

durumunda var olabileceğini savunmuştur (Tokat, 2006, s. 137-138). 

İbn-i Haldûn (1332) gerçek mutluluğu “İdrak sahiplerinin idraklerine, akıl 

sahiplerinin de akıllarına sığmayacak bir durum olduğunu belirtmiştir.” (Korkut, 

2006, s. 128). İbn Haldûn’a göre filozofların savunmuş olduğu mutluluğun insanlar için 

pek de sık gerçekleşmeyen faal akılla bağlantılı ve faal aklın bilgilerine ulaşmakla elde 

edilebilecek bir şey olmadığını dile getirmiştir (Korkut, 2006, s. 127).  

2.2.Mutluluk Üzerine Yeni Söylemler 

Belki de tüm dünya da en çok tanınan iktisatçılardan biri olan Adam Smith’e 

(1723) göre arzu bizim durumumuzu daha iyi bir hale getirirken huzurumuzu da 

rahatsız etmektedir. Fakat bu ikisinin karışımı gerçek mutluluğu sağlamaktadır. Smith 

toplumlarda insanları artık en küçük bir materyalin ve servetin bile mutlu ettiğini 

savunmuştur. Mutluluğun hem insan huzurunu hem de keyfi kapsadığını belirtmiştir. 

Huzurun olmadığı yerde keyfin olmadığını ve en yüksek seviyede huzurun olduğu yerde 

ise eğlencede herhangi bir kıtlık olmadığını belirtmiştir (Rasmussen, 2006, s. 310). 

Alman ünlü filozoflardan biri olan Immanuel Kant’a (1724) göre mutluluk bir 

şeyden sağlanan faydadan öte insanın hayat anlayışındaki ahlakla ilgilidir. Kant “en 

yüksek iyi” ve “en yüksek mutluluk” kavramları üzerinde durmuş ve insanların “en 

yüksek iyi”ye ulaşmalarının gerektiğini öne sürmüştür. En yüksek iyi ise ahlak ve 

mutluluktan oluşmaktadır. Kant en yüksek iyiyi “mutlulukla, daha doğrusu mutlu 

olmaya layık olma ile ahlaklılığın birleşmesi” şeklinde tanımlamaktadır. Kant en 

yüksek iyinin gerçekleşmesini ise Tanrı’ya bağlamaktadır. Bu nedenle insanlar ne kadar 

çabalarlarsa çabalasınlar en yüksek iyiye bu dünya da değil ancak öldükleri zaman öbür 

dünyada ulaşacaklardır (Öktem, 2007, s. 6-7). 
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Ünlü İngiliz filozof ve hukukçu Jeremy Bentham (1748) iyi ve doğru 

kavramlarının mutluluk kavramı içerisinde tanımlanmasının pek de mantıklı 

olmayacağını belirtmiştir. Benhtam, John Stuart Mill gibi fayda ve mutluluğu 

ilişkilendirmiştir. Bentham faydayı en fazla mutluluk olarak açıklamıştır. Bentham’a 

göre bireyler bir tercihte bulunacağı zaman kendilerine en faydalı olanı yani kendilerine 

en fazla mutluluğu getiren şeyi tercih edeceklerdir (Özateş, 2010, s. 91). 

Son dönemin önemli iktisatçılarından biri olan ve iktisatta özellikle fayda 

kavramı üzerinde çalışmaları olan John Stuart Mill’e (1806) göre mutluluk ile doğru 

eylem arasında bir ilişki vardır. Mill’e göre doğru eylem ise bir şeyin sağladığı yarara 

göre belirlenmektedir. Mill insana en yüksek düzeyde mutluluk sağlayan eylemin en 

doğru eylem olduğunu açıklamıştır (Büken & Büken, 2002, s. 17). 

Mutluluk üzerine çalışmaları olan Martin E.P. Seligman ve Ed Royzman’ın 

(1942) üç adet teorisi vardır. Bunlardan bir tanesi “Hedonizm Teorisi”dir. Hedonizm 

ham sübjektif bir duygudur. Hayattan alınan zevk en yüksek seviyede ve hayat ile ilgili 

hissettiğimiz acı en düşük seviyede olduğu zaman mutlu olunabileceğine dair bir 

görüştür. Bir insanın mutlu olduğunu onun gülümsemesinden anlaşılabileceğini iddia 

etmişlerdir. Eğer bir insanın tabiri caizse gözlerinin içi gülüyor ise bu insan mutludur. 

Bu teorinin temelleri aslında Bentham’ın faydacılık teorisine dayanmaktadır. Mutluluk 

üzerine diğer bir teori ise “Arz Teorisi”dir. Bu teori insanın mutluluğunu devam 

ettirebilmesi için hayattan ne istediği ile alakalıdır. Bu teoride de tıpkı Hedonizm 

teorisinde olduğu gibi hayattan en az acı ve en yüksek zevk önemlidir. Üçüncü teori 

olarak da “Nesnel Liste Teorisi” yer almaktadır. Nesnel Liste Teorisine göre ise 

mutluluk belli kıstaslara göre belirlenmektedir. Örneğin bu kıstaslar bir insanın kariyeri, 

başka kişilerle ilişkileri, güzelliği ve eğitimidir. Nesnel Liste Teorisi Hedonizm Teorisi 

ve Arz Teorisinden farklı olarak bize mutluluğun nedenleri hakkında sebepleri 

göstermektedir. Bir insana “neden mutlusun?” şeklinde bir soru sorulduğunda, “iyi bir 

kariyerim var” şeklinde spesifik bir cevap verebilir. Son olarak yer alan “Otantik 

(gerçek) Mutluluk” teorisi bu üç teoriyi kapsamaktadır. Yani hoş bir hayat (hedonizm 

teorisi), iyi bir hayat (arz teorisi) ve anlamlı bir hayattan (nesnel liste teorisi) 

oluşmaktadır. İlk ikisi yani hoş bir hayat ve iyi bir hayat daha çok öznel olsa da 
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üçüncüsü yani anlamlı bir hayat daha nesneldir. Bu üç kriterde insanların bütün 

hayatları boyunca elde ettikleri tatminlerin göstergesi olarak yer almaktadır (Seligman 

& Royzman, 2003). 

Mutluluk Dünya Veritabanın da (World Database of Happiness) kurucusu olan 

Ruut Veenhoven mutluluk kavramı yerine yaşam memnuniyeti kavramı üzerinde daha 

çok durmuştur. Ruut Veenhoven “Mutlu Yaşam Beklentisi” yaklaşımı üzerinde 

çalışmalar yapmıştır. Mutlu yaşam beklentisi; dünyada ki ülkeler arasındaki hem 

fiziksel hem de ruhsal iyi olma hallerinin belirlenip birbirleriyle kıyaslanmasına olanak 

sağlamaktadır (Özcan, 2014, s. 104). 

Ruut Veenhoven bir araştırmasında iyi olma durumunun daha iyi ifade 

edilebilmesi amacıyla objektif ve sübjektif göstergeleri açıklamıştır. Objektif 

göstergeleri gelir, eğitim, sağlık gibi kavramlar oluştururken sübjektif göstergeleri 

mutluluk ve memnuniyet gibi kavramlar oluşturmaktadır. Objektif ve sübjektif 

göstergelerin yanı sıra her ikisini de içeren karma göstergeler vardır. Sübjektif 

göstergelerin elde edilmesinde objektif göstergelerin etkisi var iken objektif göstergeler 

sübjektif göstergelerden bağımsız olarak ortaya çıkabilmektedir (Gökdemir & 

Veenhoven, Kalkınmaya Farklı Bir Bakış: İyi Oluş, 2014, s. 341). 

Durum 

Değerlendirme 

Objektif Sübjektif 

Objektif 
  

Sübjektif 
  

Şekil 1 Objektif ve Sübjektif Ayrımı 

Kaynak: Veenhoven, R. (2002), Why Social Policy Needs Subjective Indicators, Social Indicators 

Research, 11, s.33-45. 

Objektif ve sübjektif ayrımı tablosunda yer alan üstteki iki çeyrek düzlem, 

somut durumlar olan ruhsal durum, fiziksel durum ve toplumsal konum gibi şeyleri 

ifade etmektedir. Alttaki iki çeyrek düzlem ise soyut durumlar olan güven ve mutluluk 
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gibi şeyleri ifade etmektedir. Bunların dışında tablonun sol üst çeyreği, objektif 

değerlendirmenin objektif duruma kıyasla nasıl olduğunu göstermekte iken sağ üst 

çeyrek ise sübjektif değerlendirmenin objektif duruma kıyasla nasıl olduğunu 

göstermektedir. Aynı şekilde tablonun sol alt çeyreğini inceleyecek olursak, tablonun 

sol alt çeyreği objektif değerlendirmenin sübjektif duruma kıyasla nasıl olduğunu 

göstermekte iken sağ alt çeyrek ise sübjektif değerlendirmenin sübjektif duruma kıyasla 

nasıl olduğunu göstermektedir (Gökdemir & Veenhoven, Kalkınmaya Farklı Bir Bakış: 

İyi Oluş, 2014, s. 342). 

Bunların yanı sıra Ruut Veenhoven tarafından geliştirilmiş “Mutlu Yaşam 

Beklentisi (Happy Life Expectancy – HLE) hesaplaması vardır. Bu hesaplamada bir 

ülkede yaşayan insanların beklenen yaşam süresi ile o ülkedeki kişilerin ortalama 

mutlulukları ile ilgili 0 – 10 arasındaki değer çarpılmaktadır. Fakat hesaplama yaparken 

0 – 10 arasındaki değer 0 – 1 ölçeğine dönüştürülerek işleme katılmaktadır (Gökdemir 

& Veenhoven, Kalkınmaya Farklı Bir Bakış: İyi Oluş, 2014, s. 357). 

     HDL = Beklenen yaşam süresi x 0-1 ölçeğinde mutluluk verisi 

Bu hesaplama yöntemini bir örnekle açıklayalım. Mesela bir ülkede beklenen 

yaşam süresi 65 yıl olsun. Ülkenin ortalama mutluluk ölçeği de 0 -1’e dönüştürülmüş 

hali olan 0,3 olsun. Bu durumda; 

HLY = 65x0,3= 19,5 

sonucu elde edilir. Çıkan sonuçtan da anlaşılacağı üzere beklenen yaşam süresi mutlu 

yaşam süresinden daha yüksek çıkmıştır. Bütün hesaplamalarda da beklenen yaşam 

süresi mutlu yaşam süresinden daima daha yüksek çıkmaktadır.  

Alois Stutzer’e ait olan “İstek Düzey Teorisi” (Aspiration Level Theory) elde 

edilen kazanımlar ile bireylerin istekleri arasındaki farkın mutluluğu belirlemede etkili 

olduğunu açıklamıştır. Eğer kişinin isteği kazanımından fazla ise kişi mutsuz olacak 

eğer kişinin isteği kazanımından az ise birey mutlu olacaktır. Bireyin kazanımı ve isteği 

aynı seviyede artış veya azalış gösteriyorsa da kişinin mutluluk seviyesinde herhangi bir 

değişiklik olmayacaktır. İstekler ve beklentilerde de göreceli mutluluk kavramı etkili 
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olmaktadır. Kişilerin isteklerinin ve beklentilerinin belirlenmesinde başkalarının neye 

sahip oldukları da önemli bir faktör olarak yer almaktadır (Gökdemir & Veenhoven, 

Kalkınmaya Farklı Bir Bakış: İyi Oluş, 2014, s. 380). 

İngiliz iktisatçı Richard Layard mutluluk ile ilgili çalışmasında iki ayrı şekle 

yer vermiştir. Şekil 2 politikacıların öngördüğü mutluluk iken Şekil 3 gerçek hayattaki 

mutluluktur  (Layard, Happiness And Public Policy: A Challenge To The Profession, 

2006, s. 15). 

 

 

 

 

 

  

 

 

Şekil 2 Politikacıların Öngördüğü Mutluluk Tablosu 

Kaynak: Layard, R. (2006). Happiness And Public Policy: A Challenge To The Profession. The 

Economic Journal, s.32. 

Şekil 2 olan politikacıların öngördüğü mutluluğa göre kamu politikaları, aile 

politikaları ve ekonomi politikaları kişilerin gelirlerini, aile hayatlarını ve toplumsal 

çevrelerini direkt etkilemekte ama mutluluklarını dolaylı etkilemektedir. Mutluluğu ise 

gelir, aile hayatı ve toplumsal çevre direkt etkilemektedir. Bu şablon politikacılara göre 

mutluluğu gösterdiği için dolaylı da olsa ekonomi politikalarının ve kamu 

politikalarının etmen olarak yer alması çok şaşırtıcı bir durum değildir. Sonuçta 

politikacılarda gerek seçim zamanı uyguladıkları popülist politikalar olsun gerekse diğer 

dönemlerdeki politik söylemleri olsun temelde bireylerin mutluluklarını göz önüne 

alarak bazı politikalar belirlediklerini ifade etmektedirler. 

Mutluluk 

Gelir Aile hayatı Toplumsal 

çevre 

Ekonomi 

politikaları 

Aile 

politikaları 

Kamu 

politikaları 
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Şekil 3 Gerçek Mutluluk Tablosu 

Kaynak: Layard, R. (2006). Happiness And Public Policy: A Challenge To The Profession. The 

Economic Journal, s.32. 

İnsanların gerçek hayatlarındaki mutluluklarını belirleyen etmenlerden oluşan 

Şekil 3’e göre ise yüksek mobilite direkt olarak daha çok geliri, istikrarsız aile yapısını, 

yüksek oranda suçu ve farklı normları etkilemekte fakat mutluluğu dolaylı olarak 

etkilemektedir. Mutluluğu, daha çok gelir, istikrarsız aile yapısı, yüksek oranda suç ve 

farklı normlar direkt etkilemektedir. Bu etmenlerden bazıları mutluluğun artmasına 

yönelik olumlu etkiler yapmakta iken bazıları ise bireylerin mutluluğunun azalmasına 

yönelik olumsuz etkilere yol açmaktadır. 

Mutluluk ve mutluluk ekonomisi üzerine yapılan belli başlı diğer çalışmalar 

arasında Ronald Inglehart (Genler, Kültür, Demokrasi ve Mutluluk, 2000) ve Stephen 

Platt & Norman Kreitman (1968-82 Yılları Arasında Edinburg’lu Erkekler Arasında 

İşsizlik ve Parasuicide Eğilimleri, 1984) yer almaktadır. 

2.3.Mutluluğu Ölçme Yöntemleri 

Mutluluğun ölçülmesine dair birçok çalışma literatürde yer almaktadır. Bu 

ölçüm yöntemlerinden biri de Oxford Mutluluk Ölçeğidir. Oxford Mutluluk Ölçeği 

Argyle, Martin ve Crossland tarafından 1989 yılında toplam 29 maddeden oluşan ve 

4’lü Likert tipine sahip bir ölçektir. Fakat daha sonra bu 4’lü Likert tipi ölçek Hills ve 

Daha çok 

gelir 

İstikrarsız 

aile yapısı 

Yüksek 

oranda suç 

Yüksek 

mobilite 

Farklı 

normlar 

+ - - 

? 

Mutluluk 
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Argyle tarafından 2002 yılında 6’lı Likert tipi (1- Hiç katılmıyorum, 6- Tamamen 

katılıyorum) ölçek olarak revize edilmiştir. Fakat Türkçe’ye uyarlandığında 6’lı Likert 

tipi yerine 5’li Likert tipi tercih edilmiştir. Çünkü Türkçe’de “bazen”, “ara sıra”, 

“nadiren” gibi kelimeler birbirine çok yakın anlamlar taşımaktadır ve buda sorulara 

cevap verenlerin kesin ve net bir cevap vermelerine engel teşkil etmektedir. Oxford 

Mutluluk Ölçeğinin geçerliliğinin sınanması içinde başka ölçeklerle istatistiksel olarak 

ilişkilerine bakılmıştır. Birinci ölçek olan “İyimserlik Ölçeği” ve ikinci ölçek olan 

“Yaşam Doyum Ölçeği” ile Oxford Mutluluk Ölçeği arasında pozitif yönde istatistiksel 

olarak anlamlı ilişkiler bulunmuş iken üçüncü ölçek olan “Zung Depresyon Ölçeği” ile 

Oxford Mutluluk Ölçeği arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. Tüm bu sonuçlar Oxford Mutluluk Ölçeğinin geçerli bir ölçme aracı 

olduğunu kanıtlamak için yeterli gelmektedir (Doğan & Çötok, 2011, s. 169). 

Hadley Cantril tarafından geliştirilmiş olan “Cantril Ladder (Cantril 

Merdiveni)” ölçeği ile insanların yaşam memnuniyetleri ölçülmektedir. Bu ölçek 0 – 10 

arasında değer almaktadır. 0 puan en kötü durumu ifade ederken 10 puan en iyi durumu 

ifade etmektedir. Aynı zamanda skoru orta puan değerinin altında olanlar yaşamından 

memnun olmayanlar olarak değerlendirilirken skoru orta puanın üzerinde olanlar ise 

yaşamından memnun olarak değerlendirilmektedirler (Kahneman & Deaton, 2010, s. 

16489). 

Bir başka anket çalışması olan Genel Sağlık Anketi (General Health 

Questionnaire - GHQ) ise insanların psikiyatrik evrimini ve durumunu göstermektedir. 

İktisatçı Arglye GHQ ile ilgili görüşlerini savunurken gösterge olarak ruhsal verilerin 

kullanması gerektiğini söylemiştir. GHQ sonucunda kişiler 0 ila 12 arasında bir puan 

elde etmektedirler. Buna Caseness puanı denmektedir. Caseness puanı 12 olan kişiler 

“çok stresli” Caseness puanı 0 olan bireyler ise “neredeyse stresli” olarak 

tanımlanmaktadırlar. Caseness puanı 12 olan kişilerin psikiyatrik tedavi görmeleri 

önerilmektedir (Oswald, 1997, s. 9). 

Bunların dışında kısaca diğer anket verilerinin elde edildiği kaynaklar 

aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 
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 Dünya Değerler Araştırması (World Values Survey): 4 ölçeklidir. Deneklerin 

mutluluğunu ölçmek için “Bugünlerde genel olarak mutlu musunuz” sorusu 

sorulduğunda “Çok mutluyum”, “Biraz Mutluyum”, “Pek Mutlu Değilim” ve 

“Hiç Mutlu Değilim” şeklinde 4 ölçekli soruya cevap vermektedirler. Yaşam 

memnuniyeti sorusu yöneltildiğinde ise “Hiç Memnun Değilim 1” ve “Çok 

Memnunum 10” olmak üzere 1’den 10’a kadar olan bir puanlandırma 

skalasından oluşan soruya cevap vermektedirler (Gökdemir-Dumludağ, 

2011, s. 15-16). 

 

 Yaşam Doyumu Ölçeği (Satisfaction With Life Scale): Evrensel yaşam 

memnuniyetini ölçmeye yöneliktir. Bu anket kapsamında yer alan cevaplara 

deneklerin katılıp katılmama puanı sorulmaktadır. Örneğin “Pek çok yönden 

hayatımdan memnunum” seçeneğine “ne kadar katılıyorsunuz” sorusuna 

denek “Kesinlikle katılıyorum 1” ve “Kesinlikle katılmıyorum 7” olacak 

şekilde bir puanlandırma yapmaktadır (Gökdemir-Dumludağ, 2011, s. 16). 

 Eurobarometer Araştırması (Eurobarometer Survey): Bu anketin cevapları da 

genellikle 4 ölçeklidir. Denekler sorulara “Çok memnunum”, “Biraz 

memnunum”, “Az memnunum” ve “Hiç memnun değilim” şeklinde cevap 

vermektedirler. Ankette sorulan sorulardan bir diğeri de “Genel olarak 

hayatınızdan ne kadar memnunsunuz?” sorusudur (Gökdemir-Dumludağ, 

2011, s. 17). 

2.4.Mutluluk Üzerine Yapılan Çalışmalar 

Mutluluk ekonomisi ana başlığı altında yapılan birçok çalışma literatürde yer 

almaktadır. Yapılan bu çalışmalarının bir kısmı metodolojik temellere dayansa da bir 

kısmı dayanmamaktadır. 

Şimdiye kadar yapılmış olan çalışmaları incelediğimizde genellikle çalışmalar 

belli bir alanı kapsamakta ve incelemektedir. Bu çalışmada ise sosyo-demografik yapı 

ve sosyo-ekonomik yapı ana başlığı altında olmak üzere sosyo-demografik yapı kendi 

        1           2          3          4          5          6          7          8          9          10 

 



13 
 

içinde altı alt başlığa ve sosyo-ekonomik yapı ise kendi içinde beş alt başlığa ayrılarak 

incelenmiştir.  

 

Şekil 4 Sosyo-demografik ve Sosyo-ekonomik Yapı 

2.4.1. Mutluluk Ekonomisinin Metodolojisi 

Ada Ferrer-i-Carbonell ve Paul Frijters’in çalışması mutluluk üzerine yapılan 

çalışmalarda metodolojinin önemi üzerinedir. Bu makalede psikologların ve 

sosyologların genellikle araştırmalarının kardinal ve karşılaştırmalı olduğunu ve en 

küçük kareler yöntemini (EKK) kullanarak mutlulukta meydana gelen değişmeleri 

hesapladıklarını söylemişlerdir. Fakat ekonomistlerin ise araştırmalarında genellikle 

ordinal karşılaştırmalar yaptıklarını belirtmişlerdir (Ferrer-i-Carbonell & Frijters, 2004, 

s. 641).  

2.4.1.1.Genel Varsayımlar 

Genel doyum ile ilgili sorulan soruların cevaplarını yorumlarken başlıca üç 

tane varsayım kullanılmaktadır.  
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A.1. Genel doyum, W(.) ile gösterilen ve temel metafiziğin pozitif monoton bir 

dönüşümü olan refah kavramıdır. W(.): eğer GSit > GSis olduğunda Wit>Wis olmaktadır. 

A.2. Genel doyum kişilerarası ordinal/sıralı karşılaştırmadır: eğer GSi>GSj 

olduğunda Wi>Wj olmaktadır. 

A.3. Genel doyumun kişilerarası kardinal karşılaştırması: (Wi-Wj) = w(GSi, 

GSj) birlikte w(.) çarpımsal bir sabit kadar bilinen bir fonksiyonudur. w(GSi, GSj) 

genellikle normalde (GSi – GSj) olarak alınır. 

Birinci varsayımda genellikle araştırmacılar Wit üzerinde durmaktadırlar. 

Şüphesiz ki refah, kolay ve objektif ölçülebilen fiziksel bir olgu değildir. Ancak 

memnuniyet sorularına verilen cevaplarla gülümseyen, somurtan, beyin aktivitesi gibi 

duygusal ifadeler arasında güçlü bir pozitif korelasyon olduğu bilinir. GSit aynı 

zamanda, bireylerin faaliyetlerine devam etmeyi seçmeyecekleri, düşük memnuniyet 

seviyesindeki sürekli aktiviteleri gösteren duyguların tahmini anlamındadır. Eğer 

duygusal ifadeler ve davranış seçimi gerçekten metafiziksel bir kavram olan refah ile 

ilişkiliyse o halde GS refah için bir vekil (Proxy değişken anlamında) gibi kullanılabilir 

(Ferrer-i-Carbonell & Frijters, 2004, s. 643). 

İkinci varsayım, sıralı karşılaştırılabilirlik, mutluluğun ne olduğuna dair 

bireylerin ortak bir fikri paylaştıklarını belirtir. Bu varsayım iki tane fiziksel bulguya 

dayanmaktadır. Birincisi bireylerin diğer kişilerin tatmin düzeyler hakkında bir 

tahminleri vardır. Görüşmelerde deneklere diğer bireylerin fotoğrafları gösterilmiş ve 

videoları izletilmiştir. Bunun sonucunda denekler bireyleri mutlu, üzgün, kıskanç vb. 

olacak bir şekilde doğru tanımlamışlardır. İkinci bulguya göre, aynı dile sahip 

topluluklarda bireyler iletişimde oldukları bireylerin iç duygularını doğal olarak 

diğerlerine göre, sayısal ölçekte ifade etmekte ortak bir anlayışa sahiplerdir. Denekler 

kelime tablosunda “çok iyi” ve “çok kötü” olacak şekilde numara değerleri olacaklardır. 

Bu varsayım GS’nin ampirik analizinde sıralı probit ve logit gibi latent (gizli) değişken 

modelleri kullanmaktadır (Ferrer-i-Carbonell & Frijters, 2004, s. 644). 

Üçüncü varsayımda genellikle tatmin düzeyleri ile ilgili cevaplarda örneğin 8 

ve 9 ila 4 ve 5 arasındaki farkları bulmak içindir. Böylelikle uçlarda verilmiş olan 
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cevaplar için bir veri elde etmiş olunmaktadır (Ferrer-i-Carbonell & Frijters, 2004, s. 

644). 

GS, refahın kardinal/temel ölçeği olarak kabul edildiğinde, ampirik analizler 

sıklıkla OLS’nin ortalaması veya benzer yöntemlerle gerçekleştirilir.   

2.4.1.2.İstatiksel Varsayımlar 

İstatistiksel varsayımlarda toplamda üç tanedir; 

S1. Zamanla değişen gözlenmeyen faktörler, εit, bilinmeyen bir şekilde 

gözlenenler ile ilişkilidir. 

S2. Zamanla değişmeyen gözlenmeyen faktörler, νi, gözlenen faktörlerin 

başlangıç seviyeleri ile ilişkilidir ve zamanla değişen gözlenmeyen faktörler, εit, 

gözlenen faktörlerle ilişkisizdir: cov(εit, xit) = cov(νi, ∆xit) = 0 ve cov(νi, xit) ≠ 0. 

S3. Gözlenmeyen faktörler, εit veya νi, ya gözlenen faktörlerle ilişkisizdir ya da 

ilişkileri bilinir: cov(εit, xit)=z
1
it, ve cov(νit, xit) = z

2
it, z ya sıfır ya da bilinen bir 

fonksiyondur. 

S1 genellikle ekonomik teoride kullanılmaktadır. Çünkü burada kısıtlar ve 

gelecek beklentiler de söz konusudur (Ferrer-i-Carbonell & Frijters, 2004, s. 645).  

S2 varsayımında, tüm ilgili-zamanla değişen faktörler gözleneceği 

düşünülmektedir. Diener, Lucas ve Argyle kapsamlı psikolojik ifadeleri araştırırlar, bu 

araştırmada kalıcı kişisel özellikler memnuniyet düzeyinin en iyi tahmin edicileridir 

(Ferrer-i-Carbonell & Frijters, 2004, s. 645). Buna karşın demografik ve sosyo-

ekonomik değişkenler, GSit varyansının en iyi durumda bile sadece %15’ini 

yakalamaktadır. Genler ve kalıcı psikolojik özelliklerin GSit ile %80 oranında 

korelasyonu bulunmuştur. Ayrıca kişisel özellikler birçok demografik değişkenle 

ilişkilidir, bu nedenle bu makalede de belirtilmiş olan çoğu ekonomik çalışmaları da 

kapsayacak şekilde kişisel değişkenleri içermeyen çalışmalar S2 kapsamında 

değerlendirilir. 



16 
 

S3 varsayımında; gözlenmeyen faktörler olabilir fakat onlar gözlenenlere ya 

diktir ve bu nedenle sonuçları doğal olarak olumlu/olumsuz etkilemez, ya da onların 

gözlenenlerle ilişkileri (bazı bilinen/varsayılan yapılara bağlı olarak) bilinir ve bu 

nedenle kontrol edilebilir (Ferrer-i-Carbonell & Frijters, 2004, s. 645). 

2.4.2. Sosyo-Demografik Yapı 

2.4.2.1.Yaş 

Carol Graham’a ait olan “Mutlu Köylüler ve Sefil Milyonerler Paradoksu” 

çalışmasında yer alan bir tabloya göre Latin Amerika’da 2000 yılında insanların 

mutluluk düzeyleri 18 yaşından yaklaşık olarak 47 - 48 yaşına kadar geçen süre 

boyunca düşmekte iken 47 - 48 yaşlarından hayatlarının sonlarına kadar giderken 

yükselen bir trend sergilemektedir (Graham, Happiness Around The World: The 

Paradox of Happy Peasants and Miserable Millionaires, 2010, s. 7).  

Kişilerin 18 yaş ile 48 yaş arası belki de hayatlarındaki en yoğun dönem 

olmasından ve gelecek hayatları ile ilgili önemli kararlar almasının de etkisinden dolayı 

genel olarak bir mutsuzluk seyri gözlemlenebilmektedir. Kişilerin o yaş dönemlerinde 

ani ve beklenmedik olaylar yaşaması daha olasıdır. 50 yaşındab itibaren ise kişiler artık 

yavaş yavaş hayat ile ilgili savaşlarının büyük bir kısmını bitirmiş olup daha sakin ve 

geçmişte yaptıkları seçimlerinin sonuçlarına göre yaşamaya başlamaktadırlar. Bu 

nedenle 50 yaş ve üzeri kişiler artık iş güçten öte ailelerine vakit ayırmaya başlayıp 

daha fazla kendi sağlıklarını ve mutluluklarını düşünür olurlar. Bu da kişilerin 48 

yaşından ömürlerinin sonuna kadar olan dönemin, 18 – 48 yaş arası döneme göre daha 

mutlu olmalarını açıklayan faktörler arasında yer almaktadır.  
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Şekil 5 Yaşa Göre Mutluluk Düzeyleri 

Kaynak: Graham, C. (2010). Happiness Around The World: The Paradox of Happy Peasants and 

Miserable Millionaires. MADS Seminar, Washington D.C.: The Brookings Institution, s.7. 

2.4.2.2.Cinsiyet 

David G.Blachflower, Andrew J.Oswald ve Peter Warr’ın 1993 yılında yaptığı 

bir çalışma da “iyi olma” durumunu Amerikan ekonomisinin durumuna ve demografik 

yapısına göre açıkladırlar. Amerikan ekonomisinde pozitif bir trend olduğu dönemlerde 

bile “iyi olma” durumunda bazen artı bazen de eksi yönde hafif oynamalar olduğu 

gözlemlenmiştir. Özellikle Amerikan erkekleri ve kadınları arasında bir kıyaslama 

yapıldığında Amerikan erkeklerinin kadınlarına göre daha fazla “iyi olma” durumuna 

sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Bunun yanı sıra Blanchflower ve Oswald gençlerin 

göreceli mutluluklarına dair bazı sonuçlar da elde etmişlerdir (Oswald, 1997, s. 6). 

Cinsiyet üzerine yapılan çalışmalar arasında çalışan ve çalışmayan annelerin 

hayat memnuniyetleri üzerine yapılmış çalışmada yer almaktadır. Eva M.Berger’in 

çalışmayan ve yarım gün çalışan annelerin hayat memnuniyetleri üzerine yapmış olduğu 

çalışmada Almanya Sosyo-Ekonomik Panel (German Socio-Economic Panel - GSOEP) 

verileri kullanılmıştır. Veriler 1994 ile 2007 yılları arasını kapsamakta ve kadınların yaş 
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Hayat memnuniyet skoru 

Oran 

aralığı 20 ila 65 yaş arasındadır. Denekler cevaplarını 11 puanlık skala üzerinde 

vermektedirler. “Tamamen memnun değilim” 0 puan iken “Tamamen memnunum” ise 

10 puana denk gelmektedir. “Bütün hayatınızı düşündüğünüzde hayat memnuniyetiniz 

nasıldır?” sorusuna verilen cevaplar doğrultusunda aşağıdaki grafik elde edilmiştir 

(Berger, 2009, s. 5). 

 

 

Şekil 6 Annelerin Hayat Memnuniyet Düzeyleri 

Kaynak: Berger, E. M. (2009). Maternal Employment And Happiness: The Effect Of Non-Participation 

And Part-Time Employment On Mothers' Life Satisfaciton. Berlin: SOEP Papers On Multidisciplinary 

Panel Data Research, s.5. 

Yukarıdaki grafiğe göre annelerin yaklaşık olarak %30’dan fazlasının hayat 

memnuniyet düzeyleri 8 seviyesinde çıkmıştır. Eğer grafikte 5 puanı orta puan kabul 

edip 6 puan ve üzeri olanlar ve 4 puan ve altı olanlar şeklinde üçe ayırırsak, 0 – 4 puan 

aralığında olanlar 6 – 10 puan ve üzerinde olanlara kıyasla oran olarak çok daha az 

olduğu görülmektedir. Bu durumda genel olarak şunu söyleyebiliriz ki çalışan ve yarı 

zamanlı çalışan annelerin hayat memnuniyet düzeyleri yüksektir.  

Bunun dışında anneleri ise haftalık çalışma saatlerine ve çalışma durumlarına 

göre beş gruba ayırmıştır. Bu beş grup, kısa yarı zamanlı çalışanlar (haftada 1- 19 saat), 
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İŞGD   KYZ               UYZ                 TZ              İŞSZ

               

uzun yarı zamanlı çalışanlar (haftada 20 – 34 saat çalışanlar), tam zamanlı çalışanlar 

(haftada 35 saat ve üzeri çalışanlar), işsizler ve işgücü dışında kalanlardır (Berger, 2009, 

s. 6).  

 

 

Şekil 7 Annelerin Çalışma Durumları 

Kaynak: Berger, E. M. (2009). Maternal Employment And Happiness: The Effect Of Non-Participation 

And Part-Time Employment On Mothers' Life Satisfaciton. Berlin: SOEP Papers On Multidisciplinary 

Panel Data Research, s.6. 

Yukarıdaki grafikte İŞGD işgücü dışında kalanlar, KYZ kısa yarı zamanlı 

çalışanlar, UYZ uzun yarı zamanlı çalışanlar, TZ tam zamanlı çalışanlar ve İŞSZ 

işsizleri göstermektedir. Grafiği incelediğimizde annelerin yaklaşık olarak %39’u 

işgücü dışında kalmaktadır (iş gücü dışında kalan annelerin çocukları 15 yaşın 

altındadır). Uzun yarı zamanlı çalışanların oranı kısa yarı zamanlı ve tam zamanlı 

çalışanların oranına göre daha fazladır. İşsizlerin oranı ise en düşük seviyededir.  

Bu çalışmanın sonucunda iş gücü dışında kalan anneler ile yarı zamanlı çalışan 

annelerin diğer tam zamanlı çalışan annelere göre hayat tatmin düzeylerinin daha 

Oran 
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yüksek olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun nedenini ile ilgili deneklerin %57,5’i 

çalışmalarının mümkün olmadığını belirtirken, %17’si bunun cesaret gerektirdiğini 

belirtmiş geri kalan %25,5’i ise çalışma gibi bir isteklerinin olmadığını belirtmiştir 

(Berger, 2009, s. 6). 

2.4.2.3.Çocuk Sayısı 

Mark D. Holder ve Ben Coleman yaptıkları bir araştırmada ailedeki çocukların 

mutluluğu belirlemede önemli bir etmen olduğunu belirtmişlerdir. Aile ile çocuk 

arasındaki ilişkinin belirlenmesinde birçok değişkenin etkili olduğunu ama diğer 

dönemlere kıyasla bu değişkenlerin çocuk genç iken daha önemli olduğunu 

söylemişlerdir (Holder & Coleman, 2009, s. 329-332).  

Max Haller ve Markus Hadler’in 2006 yılındaki araştırmasına göre çocuk 

sahibi olmak mutluluk veya yaşam doyumu üzerinde önemli bir etkiye sahip değildir. 

Çocuk sahibi olma ve hayat memnuniyeti arasındaki pozitif etki ancak bireylerin 

gelirleri hala denk bir şekilde olduğu zaman olabilir (Dolan, Peasgood, & White, 2008, 

s. 107). 

Bir başka görüşe göre de çocuk sahibi olmak bekâr anne ve babalar için negatif 

etkiye sahiptir. Özellikle çocuk hastalandığı zaman ve kişi çocuğa bakacak maddi 

yeterliliğe sahip değilse bu daha büyük negatif etkiye neden olacaktır. Bunun dışında Di 

Tella Birleşik Krallıkta, Birleşik Devletlerde, Avrupa’da ve Rusya’da çocuk sahibi 

olmanın geniş sosyal ve kültürel faktörlerde negatif etkiye sahip olduğunu belirtmiştir. 

İster kendi çocukları olsun ister üvey çocukları veya torunları olsun hane halkı üzerinde 

çocuk sahibi olmanın etkili olduğu sonucuna varmıştır (Dolan, Peasgood, & White, 

2008, s. 107). 

2.4.2.4.Sağlık Durumu 

İsveçli ekonomistlerin yaptığı bir araştırmaya göre kişilerin sağlık durumunun 

mutlulukları üzerinde etkisi vardır. Eğer kişilerin sağlıkları iyi ise mutlulukları da aynı 

şekilde yüksek olacak ama sağlıkları kötü ise mutlulukları da aynı şekilde kötü 

olacaktır. Bunun yanı sıra aile bireylerinin sağlık durumlarının da kişilerin mutluluk 
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seviyelerini belirlemede etkili olduğunu söylemişlerdir (Dolan, Peasgood, & White, 

2008, s. 100-101). 

Paul Downward yaptığı bir araştırmada mutluluğu 1 – 10 skalası ile sağlık 

durumunu ise 1 – 5 skalası ile değerlendirilmiştir. Yaptığı hesaplamalar sonucunda 

sağlığı yerinde olan bir kişinin mutluluk seviyesinin de yüksek çıktığı sonucuna 

varmıştır (Downward, 2011, s. 14). 

Timothy A. Judge, Remus Ilies ve Nikolaos Dimotakis’in yaptığı araştırmaya 

göre literatürdeki sağlık ve mutluluk üzerine olan araştırmaların çoğunun gösterdiği 

sonucun bireylerin sağlıklarının iyi olması durumunda mutluluklarının da yüksek 

olacağına dair olduğudur (Judge, Ilies, & Dimotakis, 2010, s. 458). 

Carol Graham’ın 2011 yılına ait makalesinde önemli sağlık sorunları arasında 

sigara içme alışkanlığı ve obezite üzerine incelemeler yer almaktadır. Obezite dışında 

suçun ve rüşvetinde insanları mutsuz ettiğine dair verilerde elde etmiştir. Birleşik 

devletlerde obezlerin ortalama mutluluk seviyesine göre daha az mutlu olduğunu fakat 

negatif etkisinin daha güçlü olduğunu belirtmiştir. Rusya’da ise obezite refahın bir 

göstergesi olarak yer almaktadır. Mutlu olan kişilerin mutlu olmayan kişilere göre daha 

kilolu olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Graham, Happiness Measures As A Guide To 

Development Policy? Promise And Potential Pitfalls, 2010, s. 10).  
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Şekil 8 Obezite ve Mutsuzluk 

Kaynak: Graham, C. (2010). Happiness Measures As A Guide To Development Policy? Promise And 

Potential Pitfalls. Stockholm: Bank-Fund ABCDE Conference, s.19. 

2.4.2.5.Medeni Durum 

Steven Stack ve J.Ross Eshleman’ın yaptığı araştırmaya göre evlilik ile iyi 

olma durumu arasında bir ilişki vardır. Birleşik Devletlerde de yapılan bir araştırma evli 

olan kişilerin evli olmayan kişilere oranla daha mutlu olduklarını ortaya koymuştur. 

Bunun yanı sıra ülkelerin karakteristik özelliğinin de evlilikte önemli bir faktör olarak 

yer aldığını belirtmişlerdir (Stack & Eshleman, 1998, s. 530). Örneğin bir ülkede 

kişilerin evlenmesi daha önemli iken başka bir ülkede evlilik çok önemsenmiyor ise o 

zaman ülkeler arası mutluluk düzeylerinin de farklı değerlerde yer alması daha 

anlaşılabilir bir hale gelmektedir.  

1981 – 1983 yılları arasında toplamda 18.000 yetişkin ve 17 millete yapılan 

ankette deneklere “Her şeyi göz önüne aldığınızda, mutluluk düzeyiniz nedir?” sorusu 

yöneltilmiş ve deneklerden “çok mutlu değilim – 0”, “ mutlu değilim – 1” , “mutlu 

sayılırım – 2” , “çok mutluyum – 3” seçeneklerinden birini seçmeleri istenmiştir. 
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Denekler evliler, birlikte yaşayanlar, boşananlar, dul kalanlar ve bekârlar olmak üzere 

beş seçenek arasında tercihte bulunmuştur. Bekârlar referans grup olarak yer almıştır. 

Daha sonra (0, 1) dummy (kukla) değişkenleri atanarak her bir medeni durumunun 

genel içinde oranı elde edilmiştir (Stack & Eshleman, 1998, s. 530-531).  

Bunların dışında medeni durumun finansal tatmin ve sağlık ile ilgili ilişkileri 

de incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda elde edilen verilere göre evli olan kişilerin 

mutluluk düzeyleri diğerlerine oranla daha yüksek çıkmıştır. Mutluluk düzeyinin 

belirlenmesinde sağlık ve finansal durumdan sonra medeni durum gelmektedir. Ayrıca 

bu araştırma erkekler ve kadınlar olmak üzere ikiye ayrılıp incelendiğinde ikisi arasında 

çok da göze çarpacak farkların ortaya çıkmadığı gözlemlenmiştir. Aynı şekilde iyi olma 

durumunda cinsiyet farkının büyük bir fark yaratmadığı ortaya çıkmıştır (Stack & 

Eshleman, 1998, s. 528). 

2.4.2.6.Eğitim 

Eğitim ve mutluluk arasındaki ilişki bazen aynı yönde çıkar iken bazen de ters 

yönde çıkmaktadır. Örneğin lisans mezunu bir kişinin lise mezunu bir kişiden daha fazla 

mutlu olması beklenirken bazen tam tersi bir durum ortaya çıkabilir. Bunun nedenleri 

arasında ülkelerin ekonomik, sosyolojik ve politik olarak birbirinden farklı olması yer 

almaktadır. Bazı ülkelerde bir kişinin lise eğitimini tamamlamış olması büyük bir başarı 

olarak kabul edilirken bazı ülkelerde ise lisans eğitimini tamamlamak bile yeterli 

görülmemektedir. 

Michael Argyle makalesinde Campell’ın çalışmasına yer vermiştir. Campell 

1957 ve 1978 yıllarında tekrarladığı ankete göre üniversite mezunlarının %44’ü çok 

mutlu olduklarını belirtmişlerdir. Ayrıca Argyle makalesinde Ruut Veenhoven’ın 1994 

yılına ait araştırma sonucu olan Avusturya, Güney Kore, Meksika, Yugoslavya, 

Filipinler ve Nijerya’daki eğitimin daha etkili olduğu sonucuna da yer vermiştir. Son 

olarak da Argyle, iyi bir eğitim ile iyi bir işe sahip olunabileceğini ve böylelikle iyi bir 

gelir elde edilebileceğini belirtmiştir (Argyle, 1999, s. 355). Aslında dolaylıda olsa 

eğitim gelirle alakalıdır. İyi eğitim alan bir kişinin daha yüksek seviyede gelir elde 
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edeceğini varsayarsak iyi eğitim alan bir kişi daha kötü eğitim alan bir kişiye kıyasla 

daha mutlu olacaktır. 

Alex C. Michalos’un eğitim, mutluluk ve iyi olma ile ilgili makalesinde 

“Eğitimin mutluluğa etkisi var mı? Varsa eğer nasıl ve ne seviyede etkisi var?” sorusuna 

cevap aranmıştır. Burada “eğitim”, “mutluluk” ve “etki” kavramlarından ne 

anlaşıldığının da önemli olduğunu vurgulamıştır. Eğitimin bir kısmının formel olduğunu 

bir kısmının ise enformel olduğunu belirtmiş ve formel eğitimde diplomanın bir ölçü 

olarak kabul edildiğini söylemiştir. Ayrıca mutluluk ile ilgili birden çok ölçü olduğunu 

söyleyerek eğitim ve mutluluk arasında direkt ve pozitif bir etki olduğunu açıklamıştır 

(Michalos, 2008, s. 348). 

2.4.3. Sosyo-Ekonomik Yapı 

2.4.3.1.Gelir 

Philip Brickman, Dan Coates ve Ronnie Janoff-Bulman paranın mutluluk 

üzerine etkisinin hangi düzeyde olduğuna dair bir araştırma yapmışlardır. 5 grup telefon 

ile 6 grup ise yüz yüze olmak koşuluyla anket sorularını deneklere yöneltmiştir. 

Denekler farklı tutarlarda piyangodan para kazananlar (22 kişi), kaza geçirip sakat 

kalmış olanlar (18) ve kontrol grubu (genellikle piyango bileti kazananlarla aynı 

bölgede yaşayan ve telefon rehberinden rastgele seçilen 22 kişi) olmak üzere toplamda 

üç farklı grup insan tipinden oluşmaktadır. Deneklere geçmişteki, şimdiki ve 

gelecekteki mutlulukları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. Bu sorulardan bazıları; 

“Kazandığınızdan beri hayat tarzınız değişti mi? Nasıl?” (piyango biletini kazananlara 

yöneltilen soru), “Bu yaşananları hak ettiğinizi düşünüyor musunuz?” ve ayrıca 

“Kendinize, niye ben diye soruyor musunuz?” (hem piyango bileti kazananlara hem de 

kaza geçirenlere yöneltilen soru). Bunların dışında genel mutluluklarını ölçmek için şu 

anki mutluluklarını, piyango kazanmadan veya kaza geçirmeden önceki mutluluklarını 

ve kontrol grubuna 6 ay önceki mutluluklarını ve son olarak da gelecekte ki mutluluk 

seviyelerini belirlemek adına birkaç yıl sonraki mutluluk seviye beklentilerine dair 

sorular yöneltilmiştir (Brickman, Coates, & Janoff-Bulman, 1978, s. 919). 
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Anket sonuçlarına göre piyango kazananlarının geçmiş mutluluk oranları 3.77 

iken kontrol grubunun geçmiş mutluluk oranı 3.32’dir. Arada 0.45 gibi bir fark varken 

piyango kazananlarının şimdiki mutluluk oranı 4.00 ile kontrol grubunun şimdiki 

mutluluk oranı olan 3.82 arasındaki fark 0.18’dir. Yani geçmişe göre fark kapanmıştır. 

Hâlbuki “para mutluluk getirir” fikrine göre piyangodan para kazananların kontrol 

gruplarına göre çok daha fazla mutlu olmaları beklenirken çok da büyük bir farkın 

olmadığı anlaşılmıştır. Bu da aslında paranın geçici bir mutluluk sağladığının da bir 

göstergesi olarak kabul edilebilir. Kaza geçirmiş olanlarında normal olarak geçmiş 

mutlulukları şimdiki mutluluklarından çok daha yüksek çıkmıştır. Fakat üç ayrı grubun 

gelecek mutluluk oranlarına baktığımızda ise piyango kazananların 4.20, kontrol 

grubunun 4.14 ve kaza geçirenlerin 4.32 olduğu görülmektedir. Bu aslında birbirinden 

ayrı bu üç gruptaki insanların geleceğe dair mutluluk beklentilerinin arasında çok da 

büyük bir fark olmadığını ortaya koymaktadır (Brickman, Coates, & Janoff-Bulman, 

1978, s. 920-921). 

Tablo 1  

Genel Mutluluk ve Dünyevi Zevk Değerlendirme Oranları 

Genel Mutluluk Düzeyi 

 Geçmiş Şimdiki Gelecek 

Piyango kazananlar 3.77 4.00 4.20 

Kontrol grubu 3.32 3.82 4.14 

Kaza geçirenler 4.41 2.96 4.32 

Kaynak: Brickman, P., Coates, D., & Janoff-Bulman, R. (1978). Lottery Winners And Accident Victims: 

Is Happiness Relative? Journal Of Personality And Social Psychology, s.921. 

Bir başka mutluluk üzerine çalışmaları olan Betsey Stevenson ve Justin 

Wolfers Birleşik Devletlerin gelir ve tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiyi gösteren veriler 

elde etmişlerdir. Bu verilere göre gelir arttıkça genellikle mutluluğunda arttığı 

gözlemlenirken hayat tatminlerinde sürekli bir artış yerine arada dalgalanmalar ortaya 

çıkmıştır (Stevenson & Wolfers, Subjective Well-Being And Income: Is There Any 

Evidence Of Satiation?, 2013, s. 602). Aslında bu çalışma insanların mutlulukları ile 

hayat tatminleri arasında doğru bir ilişki olmadığının da bir göstergesi olarak kabul 

edilebilir. Ayrıca elde edilen sonuçlar doğrultusunda geliri 100.000$ ve üzeri olan 

kişilerin hiçbiri mutlu değilim şeklinde bir görüş bildirmemiştir. Tabloyu 
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incelediğimizde para mutluluk getirir mi sorusuna belki ”kesinlikle getirir” şeklinde bir 

cevap veremesek de çok paranın (100.000$ ve üzeri) en azından mutsuzluk 

getirmeyeceğini belirtebiliriz. Bunun yanı sıra bireylerin hayat memnuniyet 

düzeylerinde “en yüksek memnuniyet” düzeyi en yüksek gelir düzeyi olan 500.000$ ve 

üzerinde ortaya çıkmıştır. Fakat “çok memnun değil” düzeyi 100.000$ - 150.000$ gelir 

seviyesinden itibaren %0 düzeyine düşmüştür. 

“Çok memnun” oranlarına bakıldığında ilginç bir şey göze çarpmaktadır. 

30.000$ - 40.000$ gelir aralığına sahip bir kişinin tatmin düzeyi 40.000$ - 50.000$ gelir 

aralığına sahip bir bireyin tatmin düzeyinden daha yüksek çıkmış iken 30.000$ - 

40.000$ gelir aralığına sahip bir kişinin mutluluk oranı 40.000$ - 50.000$ gelir aralığına 

sahip bir kişinin mutluluk oranından daha yüksek çıkmıştır. Bu da gelir arttıkça 

mutluluk ve hayat tatmini artar şeklinde olan söylevleri çürütür niteliğindedir. 

Tablo 2  

Birleşik Devletlerdeki Gelir ve Tatmin Düzeyleri 

     Panel A: Mutluluk   Panel B: Hayat Memnuniyetleri  

Yıllık Hane 

Halkı Geliri 

Çok 

Mutlu 

Mutlu 

Sayılır 

Mutlu 

Değil 

Çok 

Memnun 

Bazen 

Memnun 

Bazen 

Memnun 

Değil 

Çok 

Memnun 

Değil 

Örnek 

Büyüklüğü 

<10.000$ %35 %44 %21 %24 %19 %25 %32 24 

10.000$-

20.000$ 
%42 %42 %15 %47 %23 %19 %11 78 

20.000$-

30.000$ 
%43 %52 %5 %45 %30 %21 %4 107 

30.000$-

40.000$ 
%55 %41 %4 %57 %28 %11 %4 106 

40.000$-

50.000$ 
%46 %46 %9 %49 %33 %10 %8 100 

50.000$-

75.000$ 
%55 %40 %5 %64 %26 %5 %5 162 

75.000$-

100.000$ 
%60 %36 %4 %69 %27 %3 %1 107 

100.000$-

150.000$ 
%60 %40 %0 %72 %26 %2 %0 118 

150.000$-

250.000$ 
%70 %30 %0 %90 %7 %3 %0 57 

250.000$-

500.000$ 
%83 %17 %0 %93 %7 %0 %0 15 

>500.000$ %100 %0 %0 %100 %0 %0 %0 8 

Bütün 

Örnekler 
%53 %41 %6 %60 %26 %10 %5 1.014 

Kaynak: Stevenson, B., & Wolfers, J. (2013). Subjective Well-Being And Income: Is There Any 

Evidence Of Satiation? American Economic Review, s. 602. 
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Richard Easterlin mutluluk üzerine istatistikî çalışma yapan ilkler arasında yer 

alan biridir. Easterlin’in çalışması Birleşik Devletlerde yapılan anket verileri üzerinedir 

ve bireysel mutlulukta fakir ve zengin ülkeler arasında ki bir karşılaştırmaya dayanır. 

Bu çalışma ekonomik büyümenin “iyi olma” durumunu çok da etkilemediği üzerinedir. 

Ülkeler ekonomik olarak büyüyüp insanların gelirleri artmış olsa da bu artışların 

insanların mutluluk düzeylerinde bir artışa sebep olmayacağı sonucuna varmıştır 

(Oswald, 1997, s. 3). 

Amerika’da 1940 ve 1950 yılları arasında yapılan araştırma sonuçları tablodaki 

gibidir. Easterlin 1974 yılındaki çalışmasında bu verilerden faydalanmıştır. 

Tablo 3  

ABD’de ki 1940 – 1950 yılları arasındaki Mutluluk Oranları 

ABD'de 1940 - 1950 Mutluluk Düzeyleri 

Tarih Çok Mutlu % Çok Mutsuz % Sayı 

1946 39 10 3151 

1947 42 10 1434 

1948 43 11 1596 

1952 47 9 3003 

1956 53 5 1979 

1957 53 3 1627 

Kaynak: Oswald, A. J. (1997). Happiness And Economic Performance. 

http://www.andrewoswald.com/docs/happecperf.pdf, s.4. 

Bu ankette soruların cevap kısmında en yüksek seviye olarak “çok mutlu” en 

alt seviye olarak da “çok mutlu değil” olmak üzere toplamda üç aralık belirlenmiştir. 

1946 yılında 3151 kişiye yapılan anket sonucu “çok mutlu” oranı %39 iken “çok mutlu 

değil” oranı ise %10 çıkmıştır. 

Bunun dışında Richard Easterlin “Göreceli Mutluluk” kavramı üzerinde de 

durmuştur. Göreceli mutluluk örneğin aynı üniversiteyi ve aynı bölümü bitirmiş iki 

kişiden A kişisi X iş yerinde genel müdür olarak çalışıp ayda 15.000 birim maaş alırken 

diğer B kişisi Y iş yerinde çalışıp genel müdür olarak 20.000 birim maaş alıyor diyelim. 

A ve B kişilerinin kendileri gibi aynı üniversiteden ve aynı bölümden mezun olan diğer 

arkadaşlarının da maaşlarının 3.000 birim olduğunu farz edelim. Bu durumda hem A 
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kişisi hem de B kişisi birçok meslektaşına göre çok iyi bir gelir elde etmektedir. Bundan 

dolayı hem A kişisinin hem de B kişisinin aldıkları maaştan dolayı mutlu olmaları 

beklenmektedir. Ama Easterlin burada şöyle bir noktaya dikkat çekmiştir. Easterlin eğer 

A kişisinin kendi maaşını kendinden düşük maaş alan meslektaşları ile kıyaslarsa mutlu 

olacağını ama tam tersi kendinden yüksek maaş alan B kişisi ile kıyaslarsa da mutsuz 

olacağını savunmaktadır. Bunu da göreceli mutluluk olarak açıklamaktadır. Burada 

aslında önemli olan kendimizi kim ile kıyasladığımızdır. 

Carol Graham’ın “Mutsuz Büyüme Paradoksu” ise kişilerin belli bir eşik gelir 

düzeyinden sonra ne kadar fazla gelir elde ederlerse etsinler mutluluklarında bir 

değişiklik yaratmayacağını iddia etmektedir. Bu paradoksu daha iyi açıklamak adına da 

Çin’de köyde yaşayıp daha sonra şehre göç eden köylüleri örnek göstermiştir. 

Köylerinden şehre göçen Çinlilerin bir kısmı bir süre sonra maddi olarak daha iyi bir 

duruma gelmiş olsalar dahi mutluluk düzeyleri köylerinde yaşadıkları zamanki mutluluk 

düzeylerinden çok da farklı bir seviyeye yükselmemiştir (Graham, Does More Money 

Make You Happier? Why So Much Debate?, 2011, s. 236). 

2.4.3.2.İşsizlik 

İşsizlik hala bütün dünyada gerek ekonomik göstergeler olsun gerekse sosyal 

göstergelerde olsun önemli bir değişken olarak yer almaktadır. Şimdiye kadar yapılmış 

olan çalışmaların çoğu gösteriyor ki herhangi bir işte çalışmayan kişiler çalışan kişilere 

göre daha mutsuz olmaktadırlar. Bu konuda yapılan birden fazla çalışma literatürde yer 

almaktadır. 

P.Böckerman ve P.Ilmakunnas’ın 2005 yılına ait çalışmasında işsizliğin 

mutluluk üzerine etkileri araştırılmıştır. İşsizliği toplumsal bir leke veya damga olarak 

tanımlamışlar ve uzun süre işsiz kalan kişilerde bu lekenin ortaya çıktığını 

belirtmişlerdir. Veri olarak Finlandiya’nın 1990, 1996 ve 2000 yılları alınmıştır. “Bütün 

her şeyi göz önüne aldığınızda mutluluğunuz hakkında…” “çok mutluyum – 4” , “mutlu 

sayılırım – 3”, “mutlu değilim – 2” , “hiç mutlu değilim – 1” şeklinde soruya cevap 

vermeleri beklenmiştir. Hayat tatmin düzeylerini ölçmek için ise başka bir soru 
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yöneltilmiş ve bu sefer toplamda 1 – 10 puan aralığında bir cevap vermeleri istenmiştir 

(Böckerman & Ilmakunnas, 2005, s. 2).  

 

 

Şekil 9 Finlandiya’daki İşsizlik, Yaşam Doyumu ve Mutluluk 

Kaynak: Böckerman, P., & Ilmakunnas, P. (2005). Elusive Effects Of Unemployment On Happiness. 

Discussion Papers No.47. Helsinki Center Of Economic Research, s.10. 

Yukarıdaki grafiğe göre Finlandiya’daki en yüksek işsizlik oranı 1993 ve 1994 

yılları arasında gerçekleşmiştir. Burada işsizlik oranında çok fazla artış olmasına 

rağmen yaşam doyum oranı çok büyük bir değişiklik göstermemiştir. Aynı şekilde 

mutluluk oranında da çok fazla bir oynaklık olmamıştır. Fakat Di Tella ve 

arkadaşlarının 12 Avrupa ülkesinde 1975 – 1991 yılları arasında yapmış oldukları 

araştırmada işsizlik oranı ile yaşam doyumu arasında önemli bir ilişki olduğu sonucuna 

varmışlardır. 

Tegin ve Hisli’nin Türkiye için yapmış olduğu bir çalışmanın sonucuna göre 

bireylerin %46.20’si işten çıkarıldıktan sonra ailelerinin kendilerine karşı tutumlarının 

olumsuzlaştığını %53.80’i ise işsiz kaldıktan sonra çevrelerinin kendilerine karşı 

tutumlarının olumsuzlaştığını belirtmiştir. Toplam bireylerin %69.20’si iş bulma 

umudunun olduğunu %30.80’si iş bulma umudunun olmadığını belirtirken %47.80’i 
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gelecek beklentilerinin umutsuz olduğunu %52.20’si ise gelecek beklentilerinin umutlu 

olduğunu belirtmişlerdir (Yüksel, 2005, s. 268). 

2.4.3.3.Enflasyon 

Enflasyon; fiyatlar genel seviyesinin sürekli bir şekilde artmasıdır. Bir ülkede 

enflasyon oranları düşüyorsa bu fiyatların bir önceki döneme göre daha düşük bir 

oranda artmasının ve böylelikle insanların alım güçlerinin daha az azalmış olduğunun 

bir göstergesidir (TCMB, 2004, s. 3).  

Bruno S.Frey ve Alois Stutzer işsizlik ve enflasyon arasında ilişki olduğuna 

dair bazı kanıtlar bulmuşlardır. Bunda ekonomideki faiz oranlarının da etkili olduğunu 

söylemişlerdir. Mutluluğu belirlemede ise işsizlik, gelir ve enflasyonun önemli faktörler 

olarak yer aldığını belirtmişlerdir. Yüksek enflasyon mutluluk oranında önemli ölçüde 

bir düşüşe neden olmaktadır. Enflasyon aynı zamanda insanların iyi olma durumlarını 

da etkilemektedir (Frey & Stutzer, What Can Economists Learn From Happiness 

Research?, 2002, s. 402). 

Ayrıca burada beklenen ve beklenmeyen enflasyon ayrımı üzerinde de 

durmuşlardır (Frey & Stutzer, What Can Economists Learn From Happiness Research?, 

2002, s. 14). Örneğin insanlar gelecekte enflasyonun yükseleceğini düşünüp ona göre 

gelecek planlarını yaparlarsa bu durumda ileriki bir zamanda enflasyon yükseldiği 

zaman çok büyük bir kayıpları olmaz. Çünkü önceden ona göre planlarını yapmışlardır. 

Fakat eğer beklenenin dışında bir enflasyon oranıyla karşılaşırlarsa –beklenmeyen 

enflasyon- bu durumda ise belki kısa süreli bir şaşkınlık ve panik hali yaşayıp daha 

sonra planlarını yeni oluşacak enflasyon oranına göre ayarlayacaklardır. 

2.4.3.4.Nispi Gelir 

James S. Duesenberry’nin öne sürdüğü nispi gelir hipotezine göre kişiler her ay 

düzenli olarak aynı geliri elde etmeseler bile kişilerin ortalama bir tüketim harcaması 

vardır ve bu ortalama tüketim harcaması hiçbir zaman düşmez. Bunun sebebini de 

kişilerin yaşadıkları sosyal çevreye bağlarlar. Bir birey herhangi bir tüketim kararı 

aldığında bunda mutlaka çevresindeki insanların da etkisi olacaktır. Ayrıca insanların 
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yukarı doğru karşılaştırma yaptıklarını yani bireylerin daima kendilerini kendilerinden 

daha iyi bir sosyal çevre ve gelir durumuna sahip kişilerle kıyasladıklarını söylemiştir 

(Gökdemir, Yaşam Memnuniyeti Ve Mutluluk, 2012, s. 421). 

T. Oshio, K. Nozaki ve M. Kobayashi Asya (Çin, Japonya ve Kore)’daki nispi 

gelir ve mutluluk üzerine yaptıkları araştırmalarında panel veriler kullanmıştır. Ayrıca 

bu sonuçları Birleşik Devletlerde elde edilen sonuçlarla da kıyaslamışlardır. Bu 

çalışmada birey odaklı ve aile odaklı nispi gelir incelenmiştir. Aile odaklı olanda hane 

halkı geliri göz önüne alınmaktadır. Birey odaklıda ise yaş, cinsiyet, çocuk sayısı, 

medeni durum, eğitim düzeyi ve iş durumu olmak üzere bazı değişkenlerinde etkileri 

üzerinde durulmuştur (Oshio, Nozaki, & Kobayashi, s. 10).  

Bu çalışma sonucunda kişilerin sadece kendi elde ettikleri gelirlerini dikkate 

almadıklarını aynı zamanda kendi ülkeleri gibi benzer özellikleri olan diğer üç Asya 

ülkesi ile de kendilerini kıyasladıkları ortaya çıkmıştır. Bunun dışına Çin ve Birleşik 

Devletlerdeki kişiler bireysel gelirlerini aile gelirlerinden daha fazla dikkate alırlarken 

Japonya ve Kore’de ise bunun tam tersi bir durum olduğu sonucuna varmışlardır. Bu 

sonuçlar nispi gelir kıyaslaması ile de benzer sonuçlar göstermektedir (Oshio, Nozaki, 

& Kobayashi, s. 20-21). 

2.4.3.5.Kurum 

Douglas North’a göre kurum, “bir toplumda oyunun kurallarıdır, daha 

formel bir şekilde ifade edecek olursak, insanlar arasındaki etkileşimi biçimlendiren, 

insanların getirdiği kısıtlamalardır.” Formel kurum kanun, hukuk, yasa iken enformel 

kurum ise gelenek, ahlaki kurallar ve etik kurallar gibi faktörlere göre belirlenmektedir. 

Bu açıklamalardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz ki ekonomi, politika, spor ve aile 

gibi kurumlar formel kurumlardır. Ülkeler arası gelir farklılıklarının önemli 

faktörlerinden biri olarak da kurumsal farklılıklar gösterilmektedir (Dumludağ, 

Kurumlar, Kurumsal Değişim Ve Kalkınma, 2014, s. 18). 

Son olarak Bruno Frey ve Alois Stutzer’in mutluluk, ekonomi ve kurumlar 

üzerine olan çalışmasına göre kurumsal koşullar ekonomi ve toplum üzerinde etkilidir. 
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Demokratik kurumların mutluluk seviyeleri çoğunlukla daha yüksek çıkmıştır (Frey & 

Stutzer, Happiness, Economy And Institutions, 2000, s. 4).  

2.4.4. Mutluluk Üzerine Birden Çok Kıstasa Göre Yapılan Çalışmalar 

R.D. Tella, R.J. MacCulloch ve A.J. Oswald 2000 yılında enflasyon ve işsizlik 

arasındaki ilişkinin mutluluk üzerine etkilerine dair araştırma yapmışlardır.  Bu 

çalışmanın daha iyi anlaşılması için bir regresyon modeli oluşturulmuştur (Tella, 

J.MacCulloch, & Oswald, 2001, s. 336).  

YAŞAM DOYUMUit = α ENFLASYONit + β İŞSİZLİKit + εi + δt + μit 

Yaşam doyumu değeri i ülkesindeki t yılındaki ortalama yaşam doyum oranını 

vermektedir. İşsizlik oranı i ülkesindeki t yılındaki işsizlik oranını vermektedir. 

Enflasyon oranı i ülkesindeki t zamanındaki ve tüketici fiyatlarına göre değişen 

enflasyon oranıdır. εi ülkelerin etkisini, δt zamanın etkisini (1 yıllık), μit ise hata terimini 

göstermektedir. Bu denklemde yaşam doyumu bağımlı değişkendir ve bağımsız 

değişkenler olan enflasyon ve işsizlikteki değişmelere göre değer almaktadır (Tella, 

J.MacCulloch, & Oswald, 2001, s. 336).  

Denekler sorulara “hiç memnun değilim – 1 puan”, “memnun değilim – 2 

puan”, “memnun sayılırım – 3 puan” ve “çok memnunum – 4 puan” olmak üzere 

toplamda 1 – 4 arasında oluşan bir puan aralığında puan vermişlerdir (Tella, 

J.MacCulloch, & Oswald, 2001, s. 336). 

Toplamda 250.000 kişiye yapılan 12 Avrupa ülkesi ve Birleşik Devletleri 

kapsayan bu çalışma sonucunda insanların enflasyon oranı ve işsizlik oranı düşükken 

daha mutlu oldukları anlaşılmıştır. Fakat işsizlik oranındaki artış enflasyon oranındaki 

artıştan daha fazla insanları mutsuz etmektedir. Bireylerin mutlulukları açısından 

işsizlik oranı enflasyon oranından daha önemli bir gösterge olarak yer almaktadır (Tella, 

J.MacCulloch, & Oswald, 2001, s. 340). Belki bu sebebin altında kişilerin işsizlik 

oranını enflasyon oranına göre daha iyi anlayabilmeleri ve yorumlayabilmeleri 

yatmaktadır. 
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Aşağıdaki tabloda yer alan veriler Gallup Dünya Anket 2006 verileri ve 

Mutluluk Dünya Veritabanın 1981 – 2004 verileri ile elde edilmiştir. Yatay eksende her 

bir iyi olma kategorisi yer almakta iken dikey eksende kardinal değerler düzenli probit 

endeksine göre düzenlenmiş olarak yer almaktadır. Mutluluk Dünya Veritabanındaki 

anket cevaplarında hiç mutlu değil – 1, mutlu değil – 2, mutlu sayılır - 3, mutlu – 4 

olarak puanlandırılmıştır. Hayat memnuniyet aralığı ise 1’den 10’a kadar oluşan bir 

skalaya göre değerlendirilmektedir. Hiç memnun değilim 1 iken çok memnunum 10 

puanına denk gelmektedir. Aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere kişilerin iyi olma 

durumları artarken mutluluklarında da artış yaşanmaktadır (Stevenson & Wolfers, 

Economic Growth And Subjective Well-Being: Reassessing The Easterlin Paradox, 

2008, s. 74).  

 

Şekil 10 Kardinal ve Ordinal İyi Olma Ölçümü 

Kaynak: Stevenson, B., & Wolfers, J. (2008). Economic Growth And Subjective Well-Being: 

Reassessing The Easterlin Paradox. CESifo Working Paper No.2394, s. 74. 
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Adrian White’ın 2006 yılında yaptığı bir çalışma sonucu dünyanın mutluluk 

haritası oluşturulmuştur. Toplamda dünya çapında 80,000 kişi ile görüşülmüştür. Elde 

edilen veriler sonucunda mutluluk oranı en yüksek ülke Danimarka çıkmıştır. 

Danimarka’yı sırasıyla İsviçre, Avusturya, İzlanda ve Bahamalar izlemiştir. Ülkelerin 

mutlulukları ile sağlığın (0.62), servetin (0.52) ve eğitimin (0.51) ilişkili olduğu 

gözlemlenmiştir. Yoksulluk ise mutluluk ile ters orantılıdır. Bunun yanı sıra insanların 

mutluluklarında barınma, yemek ve giyimin de önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır 

(Birnbaum & Friedman, 2014, s. 4-5). 

 

Şekil 11 Dünya Mutluluk Haritası 

Kaynak: White, A. (2006). A Global Projection Of Subjective Well-being: The First Published Map Of 

Wordl Happiness. https://www.maps.lt/get.php?f.1378. 

Mutluluğu ölçmeye yönelik Avrupa Sosyal Taraması Araştırması’nın (Europen 

Social Survey – ESS) Cantril Merdiveni ölçme tekniği kullanılarak toplamda 31 ülkede 

yapılan anket sonucu elde edilen mutluluk raporuna göre en mutlu olan ülke Adrian 

White’ın çalışmasındaki gibi Danimarka çıkmıştır. Danimarka’yı sırasıyla Finlandiya, 

İsviçre, Norveç ve İsveç takip etmiştir. Türkiye ise 24. olmuştur (Helliwell & Wang, 

2013, s. 41). Bu ankette yer alan sorular medya, siyaset, kişisel refah, toplumsal 

dışlanma, sosyal refah, yaş ayrımcılığı ve sosyo-demografik görünüş gibi bölümlerden 

Mutlu                                      Mutsuz 
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oluşmaktadır. Ayrıca bazı sorular her ülkenin siyasi ve toplumsal yapısına göre 

düzenlenerek deneklere yöneltilmiştir. 

Cantril’in çalışmasında ayrıca kişilerin umutlarını belirlemede en önemli etken 

olarak sağlık durumları yer almaktadır. Sağlık durumlarını yaşam standartlarının iyi 

olması, çocukları, evi, mutlu ailesi, ailesinin sağlığı ve boş vakitleri gibi faktörler takip 

etmektedir. Genel olarak Amerikalıların gelecek ile ilgili umutlarının belirlenmesinde 

ise ilk sırayı ekonomik durum alırken ekonomik durumu sırasıyla sağlık, aile, kişisel 

değerler, statüko ve iş durumu gibi faktörler etkili olmaktadır (Easterlin, 2008, s. 93,94). 

Mutluluk üzerine Richard Layard tarafından yapılan başka bir çalışmaya göre 

boşanmanın, işsizliğin, güvenin, dinle ilgili olmayan yerlere üyeliğin, hükümetin 

kalitesinin ve son olarak da Tanrı’ya olan inancın mutluluk üzerinde etkili olduğu 

ortaya çıkmıştır. Ayrıca Layard insanların mutluluk düzeylerinde başkalarının elde 

ettiği gelirin etkili olduğunu ve insanların yüksek gelire hemen adapte olduklarını 

belirtmiştir. Ve son olarak da kültürel etkilerin önemli bir etmen olduğunu açıklamıştır 

(Layard, Happiness And Public Policy: A Challenge To The Profession, 2006, s. 1). 

Yine Richard Layard, Guy Mayraz ve Stephen Nickell’in 2006’da yaptıkları 

çalışmaya göre deneklere “Bütün her şeyi düşündüğünüzde, bugünlerde ne kadar 

mutlusunuz?” şeklinde bir soru yöneltilmiştir. Denekler “Çok mutsuzum 0” ve “Çok 

mutluyum 10” olmak üzere 0 - 10 puan skalasında bir düzeyi seçmişlerdir. Layard, 

Mayraz ve Nickell bu çalışmalarında ekonometrik modele de yer vermişlerdir. 

Çalışmalarında fayda ve mutluluk arasındaki ilişkiye bakmışlardır. Aşağıda yer alan 

modelde h: mutluluğu (happiness) ve u: fayda (utility)’i ifade etmektedir (Layard, 

Mayraz, & Nickell, The Marginal Utility Of Income, 2008, s. 1848)  

h = f(u) 

İlki 1972 yılında Birleşik Devletlerde Genel Sosyal Araştırması (GSS - General 

Social Surveys of the United States) kapsamında yapılan anket Amerika da yaşayan 

rastgele seçilmiş olan ve bütün Amerika’yı temsil edebilecek kişilerden oluşan küçük 

bir örneklemdir. Tablo 4’deki GSS verileri 2000 ve 2010 yılları arasını kapsamaktadır. 
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Yaklaşık olarak yılda 2000 kişiyle yapılmıştır. Her yıl farklı kişiler seçilmiştir (Smith, 

2011, s. 1). 

Deneklere “Bütün her şeyi dikkate aldığınızda, bugünlerdeki mutluluk 

düzeyiniz ile ilgili çok mutluyum, mutluyum veya çok mutsuzum cevaplarından 

hangisini söylerdiniz?” sorusu yöneltilmiştir (Smith, 2011, s. 2). Deneklerin çoğu 2000, 

2002, 2004, 2006, 2008 ve 2010 yıllarının hepsinde mutluyum cevabını vermiştir. Çok 

mutsuzum cevabının en çok verildiği yıl 2010 iken en az mutsuzum cevabının verildiği 

yıl 2000 yılıdır. Aynı şekilde bütün yıllar içinde çok mutluyum cevabının en çok 

verildiği yıl 2000 yılı iken en az oranda çok mutluyum cevabının verildiği yıl ise 2010 

yılıdır. Bu durumda bütün yıllar kıyaslandığında çok mutluyum oranı 2004 yılından 

itibaren düşmeye başlarken çok mutsuzum oranı 2004 ve 2006 yıllarında sabit kalmış 

olsa da 2000 yılından 2010 yılına kadar artış göstermiştir.  

Tablo 4  

Genel Mutluluk Trendi (2000 – 2010) 

 
2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Çok 

Mutlu 
%33.9 %32.8 %33.6 %32.4 %31.7 %28.8 

Mutlu 56.4 55.9 54.7 55.9 54.4 57.0 

Çok 

Mutsuz 
9.70 11.3 11.7 11.7 13.9 14.2 

 

2786 1364 1327 2990 2015 2038 

Kaynak: Smith, T. W. (2011). Trends In Well-Being, 1972-2010. 

http://www.norc.org/PDFs/publications/GSSTrendsinWellbeing_March2011.pdf, s.2. 

Andrew Clark, Paul Frijters ve Michael Shields’in 2008 yılında yayınlamış 

olduğu çalışmasında 1973 – 2004 yılları arasındaki Avrupa’nın gelişmiş ülkelerinden 

beş tanesinin mutluluk trendi tablosu yer almaktadır. Dikey eksende ortalama mutluluk 

değerleri yer almaktadır. Bu tablodan da görüleceği üzere ülkelerin mutluluk trendleri 

1973 ve 2004 yılları arasında sabit bir seyir izlemiştir (Dumludağ, Fayda, Mutluluk Ve 

Refah, 2014, s. 369). 
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Şekil 12 Seçilmiş Avrupa Ülkelerinde Mutluluk Trendi 

Kaynak: Clark, A. E., Frijters, P., & Shields, M. A. (2007). Relative Income, Happiness And Utility: An 

Explanation For The Easterlin Paradox And Other Puzzles. Discussion Paper No.2840.s.3. 

Mutluluk Dünya Veritabanındaki (World Database of Happiness) verilere göre 

Türkiye’nin 1990’dan günümüze kadar geçen süredeki mutluluk düzeylerini gösteren 

grafik aşağıdaki gibidir. Grafikteki daireler Türkiye’nin o yıllara ait mutluluk 

değerlerini göstermektedir. Yine aynı şekilde Mutluluk Dünya Veritabanından alınan 

bilgilere göre Türkiye’de 2000 – 2009 yılları arasındaki ortalama mutluluk oranı 5.6 

iken mutlu yaşam süresi 39.7 çıkmış mutluluk eşitsizliği oranı ise 2.62 çıkmıştır. 

İngiltere             Fransa              Almanya                    İtalya               Hollanda 
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Şekil 13 Türkiye’nin Ortalama Mutluluk Trendi 

Kaynak: Veenhoven, R. Happiness In Turkey.World Database Of Happiness: 

http://worlddatabaseofhappiness.eur.nl/hap_nat/nat_fp.php?cntry=39&name=%20Turkey&%20mode=3&

subjects=%2055&publics=6. 

Son olarak Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 yılı yaşam 

memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 

%56,3 olarak bulunmuştur. Ama 2013 yılında bu oran %59 çıkmıştır. Yani 2013 

yılından 2014 yılına geldiğimizde toplamda mutlu olan kişilerin oranında bir düşüş 

yaşanmıştır. Bunda çeşitli sosyal ve ekonomik etmenler sebep olarak gösterilebilir 

(TÜİK, 2015).  

Kadınlar arasında mutlu olduğunu belirtenlerin oranı %61,9 iken erkeklerde bu 

oran %52 ile daha düşüktür. Yaş gruplarına göre mutluluk düzeylerine bakıldığında ise 

en yüksek mutluluk oranı %62,8 ile 65 ve üzeri yaş grubunda olan kişiler için elde 

edilmiştir. En düşük mutluluk oranı ise %51,5 ile 45 – 54 yaş grubunda olanlar için 

hesaplanmıştır. Medeni duruma göre mutluluk oranlarına baktığımızda ise evli 

bireylerin %58,9’u mutlu iken bekâr kişilerin mutluluk oranı %50 olarak 

hesaplanmıştır. Yani evli olan kişiler evli olmayan kişilere göre daha mutlu olduğu 

sonucuna varılmıştır (TÜİK, 2015). 
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Şekil 14 Genel Mutluluk Düzeyi 2003-2014 

Kaynak: TÜİK. (2015). Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2014. Türkiye İstatistik Kurumu: 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18629. 

Sosyo-demografik değişkenlerden olan sağlık ile mutluluk arasındaki ilişkiye 

baktığımızda ise kişiler kendilerine sunulan birçok seçenek arasından kendilerinin 

mutluluklarında en önemli faktör olarak sağlık unsurunu seçmişlerdir. %68,8 olan 

sağlık oranını %15,4 ile sevgi, %8,5 ile başarı, %4,2 ile para, %2,2 ile iş ve son olarak 

da %0,9 ile diğer nedenler takip etmiştir (TÜİK, 2015). Benim bakış açıma göre 

sağlığın birinci faktör olarak yer almasında insanların tamamen sağlıklarını kontrol 

edememeleri yattığı için önem derecesi olarak da birinci sıraya koymuşlardır. Bunun 

yanı sıra ne yazık ki hala tedavisi olmayan hastalıklarında var olması başka bir sebep 

olarak sıralanabilir. Sonuçta sevgi, başarı, para ve iş, kişilerin başka kişilerle ilişkisi ve 

kendi emekleri karşılığında elde ettikleri bir şeyken sağlık ise diğer etmenlere göre 

kişilerin kendi başlarına tamamen kontrol edemediği bir şeydir. Bunda genetik 

faktörlerde etkilidir. 

Bireylerin aldıkları eğitim düzeylerine göre mutluluk oranlarına baktığımızda 

ise en yüksek mutluluk oranı %60,2 ile yükseköğretim mezunlarında çıkmış iken en 

düşük mutluluk oranı  %54,8 ile ilkokul mezunları olmuştur (TÜİK, 2015).  

Son olarak TÜİK 2014 yaşam memnuniyeti anket sonuçlarına baktığımızda 

bireylerin %73,8’nin kendi geleceklerinden umutlu oldukları sonucu elde edilmiştir. 
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Fakat bu oran 2013 yılında %77 elde edilmiştir. Yani genel olarak bireylerin geçen yıla 

kıyasla gelecek umutlarında yaklaşık olarak %3,2’lik bir düşüş meydana gelmiştir 

(TÜİK, 2015). 
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3. ÇALIŞMA KOŞULLARI VE YAŞAM MEMNUNİYETLERİ 

3.1.Çalışma Koşulları 

Günümüzde, özellikle teknolojinin gelişmesi ile birlikte önceden var olmayan 

yeni iş türleri ortaya çıkmıştır. Her iş özü gereği çalışma ortamını da kendi 

yaratmaktadır. Örneğin son yıllarda özellikle sosyal medya yazarlığı gibi belli bir 

işyerine gerek duyulmadan yalnızca bilgisayar aracığıyla yazılan yazıyı ilgili kuruma 

iletilmesi sonucu yapılması gereken işin tamamlanmış olduğu yeni iş sahaları ortaya 

çıkmıştır. Fakat halen sabah 09.00 akşam 17.00 saatleri aralığında belli bir iş yerinde 

bulunulması koşuluyla çalışılmasını öngören işler çoğunluktadır.  

Her birey gerek evin de olsun gerekse iş yerinde olsun huzurlu bir ortamda 

bulunmak istemektedir. Evin huzurunu sağlamak evde yaşayan birey sayısının işte 

çalışan birey sayısından genellikle daha az olmasından dolayı daha kolaydır. Ama 

unutmamak gerekir ki günümüzün büyük bir kısmı iş yerlerinde geçmektedir. Bu 

nedenle zaman zaman iş yeri huzuru evdeki huzurdan daha önemli bir konuma 

gelmektedir. Ayrıca her ne kadar “işteki tatsız olayları evine taşıma bırak işyerinde 

kalsın” gibi söylemler çok olsa da insan psikolojisinin tabiatı gereği böyle bir şey 

mümkün olamayacak kadar zor bir ihtimaldir. Sonuçta bir kişi işinde terfi ettiğinde 

bunu ailesi ile kutluyorsa yani bir bakıma işindeki olayları evine taşıyorsa neden işi ile 

ilgili bir problem yaşadığında da bunu evine taşımasın ki?  

Çalışma koşulları denilince yalnızca iş yerinin fiziksel koşulları 

anlaşılmamalıdır. Çalışanların iş arkadaşları, müdür, genel müdür veya iş yeri sahibi ile 

ilişkileri gibi psikolojik koşullar da çok önemlidir. Hatta çoğu zaman psikolojik koşullar 

fiziksel koşullardan çok daha önemli bir duruma gelmektedir.  

Her işyerinde çalışanlar arası rekabet muhakkak vardır. Bu bazen tatlı bir 

rekabet iken bazen iş arkadaşlarının tabiri caizse ayağını kaydırmaya kadar giden bir 

rekabet halini almaktadır. Bunda da en etkili yöntem çalışanları psikolojik olarak 

yıpratmaktır. Belki kişiler kaybettikleri parayı yeniden kazanabilirler ama kaybedilen 

veya bozulan psikolojinin yeniden yerine gelmesi çok daha zordur.  
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Çalışma koşullarını fiziksel koşullar ve psikolojik koşullar ikiye ayırarak 

inceleyebiliriz. 

3.1.1. Fiziksel Koşullar 

İnsanlar hayatlarının büyük bir kısmını işyerlerinde geçirmektedir. Bu nedenle 

işyerlerinin fiziki koşulları çok önemlidir. Çalışma ortamının fiziki koşulları arasında 

sayabileceğimiz en önemli faktörlerden biri ışıklandırmadır. Kişinin çalıştığı işyerinin 

içeriyi aydınlatacak kadar gün ışığı alması önemli bir faktördür. Eğer yeterince gün ışığı 

alan bir yer değil ise aydınlatma sistemleri ile işyeri aydınlatılmalıdır. İnsanlar 

genellikle karanlık ortamlarda daha durgun ve iş yapamaz hale gelirler. Bu da iş 

verimliliğinde düşüşe neden olabilir. Bunun dışında bazı ev ve işyeri dekorasyonunda 

Feng Shui felsefi esas alınır. Bu felsefeye göre ışık ve gölge evrende iki zıt güç olan 

ama birbirini tamamlayan yin ve yang dengesini oluşturacak şekilde kullanılmalıdır 

(Gürel, 2001, s. 8-9). 

İşyerindeki cihazlar çalışan kişinin çalıştığı alan esas alınarak belli bir düzene 

göre yerleştirilmiş olması gerekmektedir. Örneğin yazıcı ve bilgisayar gibi cihazlar 

çalışırken dışarıya sıcak hava yaydıkları için çalışanlara yakın olmamasına dikkat 

edilmelidir. Yine bilgisayar, yazıcı veya telefon gibi cihazların çalışanın çalışma alanını 

kısıtlayıcı şekilde yerleştirilmemiş olmaması gerekir.  

İşyerindeki büro araç ve gereçlerinin yeterli olması yine çalışma koşullarının 

fiziki koşulları arasında yer almaktadır. Örneğin kişiler işleri ile ilgili bir evrak 

hazırlamak istediklerinde kâğıt, kalem ve zımba gibi büro araç gereçlerini aramak için 

vakit kaybetmemelidir. Bu tür araç gereçleri her aradıklarında bulamamaları ise bir süre 

sonra çalışanlarda bıkkınlığa neden olup hazırlanması gereken evrakların gecikmesine 

ve hatta hiç hazırlanmamasına bile neden olabilir. 

Ofis evraklarının belli bir sıraya göre raflarda veya depolanan yerlerde düzenli 

bir şekilde saklanabilmesine sağlayacak şekilde işyeri düzenlenmelidir. Bir çalışan 

herhangi bir evraka ulaşmak için vaktinin büyük kısmını evrak aramakla 

geçirmemelidir.  
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Ev temizliği gibi ofis temizliğine de dikkat edilmelidir. Bulaşıklar yıkanmalı, 

yerler süpürülüp silinmeli ve düzenli olarak ofisin tozu alınmalıdır. Sonuçta temiz 

olmayan alanlarda mikroplar üreyebilir bu da çalışanların sık sık rahatsızlık geçirmesine 

neden olabilir. Ayrıca müşterilerde temiz olmayan bir işyerinde gelip görüşme yapmak 

istemezler. 

Bazı işyerleri iş güvenliği açısından tehlikeli olmasa da bazıları ise sürekli bir 

tehlikeyle karşı karşıyadır. Böyle yerlerde iş güvenliğinin yeterli oranda sağlanmış 

olmasına dikkat edilmelidir. Sonuçta can güvenliğinden şüphe duyan bir kişi gelip 

çalışmak istemeyecektir. 

Ülkemiz maalesef ki iş güvenliği açısından yeterli bir düzeyde değildir. Ne 

yazık ki Türkiye iş kazalarının en çok yaşandığı ülkeler arasında yer almaktadır (Yılmaz 

F. , 2009, s. 83). Bunda iş yerinin fiziksel koşulları ile birlikte iş yeri denetimi eksikliği 

ve tedbirsizliği önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. Eğer iş yeri ile ilgili 

doğru fiziksel koşullar sağlanırsa iş kazalarının oranında azalmalar meydana gelecektir.  

3.1.2.  Psikolojik Koşullar 

Bireyler bir işe başvuracakları zaman ilk başta işe başvuru koşullarını incelerler 

ve ona göre kendi iş deneyimlerini ve isterlerse ayrıca kişilik özelliklerini de içeren 

özgeçmişlerini başvuruda bulunacakları iş ile ilgili işyerlerine iletirler. İşyeri kişinin 

özgeçmişini inceler ve ona göre başvuruda bulunan kişiyi iş görüşmesine çağırır. Her iki 

tarafta kabul ettiği zaman birey yeni işinde çalışmaya başlar. 

Aslında işe giriş süreci bu kadar basit ve kısa gibi gözükse de asıl problemler 

veya zorluklar işe başlandıktan sonra başlamaktadır. Çünkü birçok işyeri ilk başta işe 

aldığı kişiye vaat ettiği şeylerin bir kısmını yerine getirmemeye başlar veya tam tersi işe 

kabul edilen kişi işverene vaat ettiği çalışma özelliklerini yerine getirmemektedir. Asıl 

problemler bu safhada ortaya çıkmaya başlamaktadır. Kişiler işe başladıklarında 

genellikle en az 1 yıllık olmak şartıyla iş sözleşmesi imzalamaktadırlar. Bu durumda 

işveren işçi istifa etmediği takdirde eğer haklı bir sebep göstermezse işten çıkaramaz 

veya çıkarırsa da tazminat ödemek durumunda kalır. Bunu bilen işveren işçiyi işten 

yıldırma çalışmalarına başlayacaktır. İşte tam bu nokta da karşımıza işyerlerinde 
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özellikle son yılların çok büyük bir problemi olan psikolojik taciz yani mobbing 

kavramı ortaya çıkmaktadır. 

Yıldırma veya diğer adıyla mobbing özellikle hizmet sektöründe sıkça 

karşılaştığımız problemlerin başında gelmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın (ÇSGB) yaptığı tanıma göre psikolojik taciz yani 

mobbing aşağıdaki gibidir. 

İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere 

yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, 

yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; mağdur ya 

da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal 

ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz 

tutum ve davranışlar bütünüdür (ÇSGB, 2014, s. 9). 

Bunların dışında ÇSGB psikolojik tacizin bazı unsurları üzerinde de durmuştur. 

Bu unsurlar aşağıdaki gibidir. 

 Kişilerin çalıştıkları işyerlerinde gerçekleşmelidir. 

 Hiyerarşik bir şekilde yani üstlerden tarafından astlara veya astlar 

tarafından üstlerine uygulanabileceği gibi yatay bir şekilde yani aynı 

seviyede ve konumda çalışan bireyler arasında da uygulanabilir. 

 Eylemde bir kasıt aranmalıdır. 

 Bir defa değil birden fazla değil ve sürekli şekilde uygulanmalıdır. 

 Aleni şekilde olduğu gibi gizli şekilde de uygulanabilir. 

 Sistematik bir şekilde yapılmalıdır. 

 Bir kişi tarafından diğer bir kişiyi işten uzaklaştırma, engelleme ve gerek 

hayattan gerekse işten yıldırma amacıyla uygulanmalıdır (ÇSGB, 2014, 

s. 9). 

İş yerinde vukuu bulan mobbing olaylarında üç farklı aktör karşımıza 

çıkmaktadır. Bunlar; mobbing uygulayanlar (saldırganlar, tacizciler), mobbing 

mağdurları (kurbanlar) ve mobbing izleyicileridir (Tınaz, 2006, s. 18-19). 
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Mobbing uygulayanlar, mobbinge mağdur kalanlar ve mobbing izleyicileri ise 

aşağıdaki şekilde daha detaylı bir şekilde ele alınmıştır. 

 

Şekil 15 Mobbing Şeması 

Kaynak: Tınaz, P. (2006). İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) makalesinden yararlanılarak 

hazırlanmıştır. 

Psikolojik tacize maruz kalan kişilerde kilo alma ve verme, vücutta aniden 

ortaya çıkan lekeler gibi bazı fiziksel bozukluklar ve gerginlik, öfke, ağlama nöbetleri 

gibi bazı psikolojik bozukluklar meydana gelmektedir. Bu bozuklar bazen kişinin iş 

arkadaşları veya ailesi tarafından fark edilebilirken bazen de fark edilememektedir. Fark 

edilebilenlerin birçoğu psikolojik tedavi görmeye başlamaktadır. Psikolojik tedavi gören 

çalışanların bir kısmı tedaviye olumlu cevap verip düzelirken bazıları maalesef belki de 

ömürlerinin sonuna kadar çalışamayacak duruma gelmektedir. Bunda tabii ki de kişinin 

maruz kaldığı mobbing düzeyi ve süresi önemli bir faktördür. Bunun yanı sıra yıldırma 

politikası uygulanan kişinin ailesi ve iş arkadaşları tarafından tedavi süresince göreceği 

destekte önemli bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Heinz Leyman ise mobbinge maruz kalan kişilerde ortaya çıkan etkileri beş 

gruba ayırmıştır. Bunlar; 

 İletişime yönelik saldırılar, 

Mobbing 
Uygulayanlar 

• Narsisistler 

• Hiddetli ve 
Bağırganlar 

• İki Yüzlüler 

• Megolamanlar 

• Hayal Kırıklığına 
Uğramışlar 

Mobbing 
Mağdurları 

• Yalnız bir kişi 

• Acayip bir kişi 

• Başarılı bir kişi 

• Yeni gelen kişi 

Mobbing  
İzleyicileri 

• Diplomatikler 

• Yardakçılar 

• Fazla İlgililer 

• Bir şeye karışmayanlar 

• İki yüzlüler 
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 Sosyal ilişkilere yönelik saldırılar, 

 Sosyal konuma saldırılar, 

 Mesleki ve özel yaşama yönelik saldırılar, 

 Sağlığa yönelik saldırılardır (İzmir & Fazlıoğlu, 2011, s. 29). 

 

Şekil 16 İşyerlerinde Psikolojik Tacizin Etkileri 

Kaynak: ÇSGB. (2014). İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi, Türkiye: T.C. 

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, s.18. 

Bunların dışında psikolojik tacize maruz kalan kişilerde bazı kişilik 

değişiklikleri de ortaya çıkmaktadır. Örneğin A – tipi kişilik türü daha çok stres altında 

kalan kişilerde ortaya çıkan kişilik türüdür. A – tipi kişilik özellikleri arasında sürekli 

hareket etmek, hızlı yürümek, hızlı yemek, hızlı konuşmak, sabırsız olmak, iki şeyi aynı 

anda yapmak, başarıyı miktarı ile ölçmek, rekabeti sevmek, zaman baskısını hissetmek 

yer almaktadır (Güçlü, 2001, s. 98). Genellikle A – tipi kişilik tipi sergileyen kişiler 

işyerlerinde stres altında olan kişilerdir. Buda bir bakıma kişilik bozulmasına veya 

kişilik değişmesine neden olmaktadır. 
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İnsanların psikolojik durumlarını soyut etmenler gibi somut etmenlerde 

etkilemektedir. Örneğin emeğinin karşılığını aldığını yani iyi bir ücret veya maaş elde 

ettiğini düşünen bir çalışanın psikolojisi düşük bir ücret veya maaş elde eden çalışana 

göre daha iyi bir seviyededir. Aynı şekilde emeğinin karşılığı olan ücret veya maaşı alan 

çalışanların iş performansı da daha iyi olacaktır.  

İşçi haklarının önemi özellikle son yıllarda artmıştır. Bunda hiş kuşkusuz ki iş 

ortamlarındaki psikolojik baskının artması da önemli bir paya sahiptir. Çalışanların 

haklarının korunması açısından eskiden beri görevde olan sendikaların yanı sıra yeni 

sendikalar açılmış ve açılmaya devam etmektedir. Bu sendikalar bir konu hakkında 

karar aldıklarında çalışanlarının mutluluklarını gözetmektedirler.  

3.1.3. Literatür Taraması 

Uluslararası literatürde ve Türkiye literatüründe çalışma koşulları ve mutluluk 

üzerine çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Literatür derlemesini yaparken de fiziksel ve 

psikolojik koşullar olmak üzere ikiye ayırıp inceleyeceğiz. 

3.1.3.1.Fiziksel Koşullar  

Birçok ülkede gerek iş yerlerindeki fiziki çalışma koşulları olsun gerekse iş 

güvenliği açısından olsun yapılan düzenlemeler ve alınan tedbirler gün geçtikçe 

artmaktadır. Buradaki asıl amaç hiç kuşkusuz ki insanlara hem fiziksel hem de 

psikolojik olarak daha iyi çalışma ortamlarını sağlamaktır. 

Ülkemiz işverenleri özellikle bazı sektörlerde çalışanlarına yeterli çalışma 

koşullarını sağlamamaktadır. Bundan dolayı çok sayıda ölümlü iş kazaları meydana 

gelmektedir. Yapılan bir çalışmaya göre 1996 senesinden 2009 senesine kadar geçen 

sürede en yüksek iş kazası sayısı 98.318 ile 1997 yılında gerçekleşmişken en yüksek 

ölüm sayısı 1996 yılında 1.492 ile geçekleşmiştir. Son yıl olan 2009 senesinin verilerine 

bakacak olursak da iş kazası sayısı 64.316 iken ölüm sayısı ise 1.171’dir (Ceylan, 2011, 

s. 19).  

İş kazaları dışında insanlar birebir başka bir insan tarafından da fiziksel tacize 

maruz bırakılmaktadır. Sağlık sektöründeki kadınlara yönelik şiddeti esas alan Salih 
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Dursun ve Serpil Aytaç’ın toplamda 865 kadın çalışan üzerine yaptığı araştırmaya göre 

kadınların uğradığı fiziksel şiddetin sıkılığına baktığımızda sürekli fiziksel şiddete 

maruz kalanların oranı %13.3, ara sıra %37.8 ve bir kez %48.9 bulunmuştur. En çok 

şiddeti uygulayan kişilerin ise iş yeri dışında olan kişiler olduğu ortaya çıkmıştır. Bunu 

sırasıyla çalışma arkadaşları izlemiştir. Şiddeti uygulayanların cinsiyet ayrımı 

bakımından inceleyecek olursak da en yüksek oran %55.3 ile erkekler çıkmıştır (Aytaç 

& Dursun, 2013, s. 71-73). 

3.1.3.2.Psikolojik Koşullar  

Yurtdışında iş yerinde psikolojik taciz ile ilgili çalışmalar 1980’li yıllarda 

Heinz Leymann tarafından ilk defa başlatılmıştır. 1996 yılına gelindiğinde ise Tim Field 

tarafından iş yerindeki mobbing ile ilgili detaylı bir kitap yayınlanmıştır (Göktürk & 

Bulut, 2012, s. 54-59).  

Vittorio Di Martino’nun “Sağlık sektöründe iş yerinde şiddet” çalışmasında 

fiziksel ve psikolojik şiddeti birbirinden ayırmıştır. Bu çalışma Avustralya, Brezilya, 

Bulgaristan, Lübnan, Portekiz, Güney Afrika ve Tayland’da yapılmıştır. Psikolojik 

şiddeti ise kendi içinde yedi alt başlık altında incelemiştir. Bu alt başlıklar sırasıyla; 

saldırı, taciz, zorbalık/mobbing, bezdirme/rahatsız etme, cinsel taciz, ırksal taciz ve 

tehdittir. İş yerindeki şiddetin sağlık sektöründe çalışan bütün birimlerdeki insanlara 

yapıldığını ve bütün problemleri tamamen çözmenin çok da kolay olmayacağını 

belirmiştir. İş yerindeki şiddeti önlemeye yönelik bazı politikalar olsa da ne yazık ki 

bazen yeterli gelmemektedir. Özellikle fiziksel şiddete yönelik politikalar daha başarılı 

şekilde uygulanmaktadır. Bir kısım işyerlerinde de söz ile tacize karşı bazı politikalar 

uygulanmaya konulmuştur (Martino, 2002, s. 8-12).  

Profesör Ståle Einarsen’in yapmış olduğu çalışmada işyerinde uygulanan 

psikolojik taciz ile ilgili bir kuramsal çerçeveye yer verilmiştir (Şekil 17). İşyerinde 

mobbing uygulanan kişiyi kurban olarak tanımlamış ve kurbanın kişisel özellikleri ile 

ilgi ayrıntılarında önemli olduğunu vurgulamıştır (Altuntaş, 2010, s. 2997). Örgütlerle 

ilgili mobbing üzerine bir çalışma yapıldığında ise örgütlerin bir kısmı kendi iş 

yerlerinde mobbing olmadığını iddia ederken bir kısmı da mobbing olduğunu bilse dahi 
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mobbing uygulandığının ortaya çıkmasını engellemek adına araştırmaların yapılmasını 

engellemeye çalışmışlardır. 

 

Şekil 17 İşyerinde Psikolojik Taciz ve Yönetimi İçin Kurumsal Çerçeve 

Kaynak: Altuntaş, C. (2010). Mobbing Kavramı Ve Örnekleri Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. Journal 

Of Yaşar University, s.2997. 

Duncan Chappell ve Vittorio Di Martino’nun Uluslararası Çalışma Örgütü 

(Internatıonal Labour Offıce – ILO) raporuna göre 2002 yılında Almanya’da 

800,000’den fazla çalışanın şiddet mağduru olduğu ortaya çıkmıştır. Bunun dışında 15 

Avrupa üyesi ülkelerde çalışanların %7’sinin bezdirildiği, %2’sinin fiziksel şiddete 

maruz kaldığı ve %9’nun ise zorbalık ve tehdit edildiği ortaya çıkmıştır. İngiliz Suç 

Araştırmasına (The British Crime Survey – BCS) göre 849,000 işyeri şiddetinin 

431,000’i fiziksel saldırılar iken geri kalan 418,000’i ise tehditlerden oluşmaktadır. 

Toplamda 378,000 çalışan en az bir kerede olsa işyerinde şiddet olayı yaşamıştır 

(Chappell & Martino, 2006, s. 13-15).  

Yine ILO ve Vittorio Di Martino’nun başka bir çalışması ise ülkelere göre 

psikolojik taciz oranlarının saptanmasına yöneliktir (Şekil 18). Bu çalışmaya göre 
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Avrupa’da toplam çalışanların yaklaşık olarak %9’nun mobbinge maruz kaldığı ortaya 

çıkmıştır. Mobbinge maruz kalan ülkeler arasında en yüksek oran ise %15 ile 

Finlandiya olmuştur. Bunun sonucunda da Finlandiya’da mobbinge karşı hem önceden 

önlenmesine yönelik hem de ortaya çıktıktan sonra müdahale edilip cezalandırılmasına 

yönelik politikalar geliştirilmiştir. Mobbinge maruz kalan ülkeler arasında en düşük 

oran ise İtalya ve Portekiz’e aittir (Yılmaz, Özler, & Mercan, 2008, s. 337).  

 

Şekil 18 Ülkelere Göre Psikolojik Taciz 

Kaynak: Akgeyik, T., Güngör, M., Uşan, Ş., & Omay, U. (2007). İşyerinde Psikolojik Taciz Fenomeni: 

Uluslararası Deneyimler Ve Perspektifler. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, s.237. 

Heinz Leymann’ın “İşyerlerinde Mobbing Ve Fiziksel Terör” adlı makalesinde 

İsveç’te yapılan bir araştırma sonucu iş yerinde mobbinge maruz kaldığı için intihar 

edenlerin oranın yaklaşık %10 ila %15 olduğu ortaya çıkmıştır. Norveç’te bu oran ise 

yaklaşık olarak %1 oranında bulunmuştur (Leymann, Mobbing And Psychological 

Terror At Workplaces, 1990, s. 122). Leymann’ın mobbing ile ilgili başka bir 

araştırmasında ise erkeklerin yaklaşık olarak %76’sı yine erkekler tarafından mobbinge 

uğrarken yalnızca %3’ü kadınlar tarafından mobbinge maruz bırakılmaktadır. %21 

oranında erkeğe ise hem kadınlar hem de erkekler tarafından mobbing uygulanmaktadır. 

Fakat bu durum kadınlarda ise daha farklı bir seyir göstermektedir. Kadınların %40’ı 

kadınlar tarafından mobbinge maruz kalırken, %30’u erkekler tarafından mobbinge 
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maruz kalmaktadır. Geri kalan %30’luk kısım ise hem erkekler hem de kadınlar 

tarafından mobbinge uğramaktadır (Leymann, The Content And Development Of 

Mobbing At Work, 1996, s. 175). 

Psikolojik taciz ile ilgili yaş grubu kıyaslamasına bakıldığında ise 25 altı 

kişilerde psikolojik taciz oranı en yüksek oran olan %3,7 hesaplanmıştır. Daha sonraki 

en yüksek oran %2,9 ile 55 ve üstü yaş gurubundaki kişilere aittir. 25-34 ile 35-44 yaş 

arasındaki kişilere uygulanan mobbing oranları aynı çıkmış ve bu oran %2,6 

bulunmuştur. Psikolojik taciz oranı en düşük yaş aralığı ise %2,2 ile 44-54 yaş grubuna 

aittir (Akgeyik, Güngör, Uşan, & Omay, 2007, s. 243). 

Avrupa Endüstriyel İlişkiler Gözlemevi (The European Industrial Relations 

Observatory – EIRO) tarafından yapılan araştırmaya göre meslek dalları arasında en 

yüksek mobbing oranına sahip meslek grubu ofis meslekleri ve ticaret işleridir. Ofis 

meslekleri ve ticaret işlerini sırasıyla tıbbi işler, satış personeli, bilgisayar işkolundaki 

meslekler, sosyal meslekler (öğretmen, eğitim personeli vb.), bankacılık ve sigortacılık 

ve en son olarak da teknik işler personeli takip etmektedir (Akgeyik, Güngör, Uşan, & 

Omay, 2007, s. 244). 

De Falco’nun İtalya’daki psikolojik taciz ile ilgili araştırması sonucunda 

toplam 301 kişinin 91’i her gün, 115’i hemen hemen her gün, 52’si haftada bir, 39’u 

ayda bir ve 4’ü ise nadiren psikolojik taciz gördüklerini belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra 

deneklere psikolojik tacizin süresi ile ilgili sorular yöneltildiğinde ise elde edilen 

sonuçlara göre toplam 301 kişinden 131’i 5 yıldan daha fazla, 116’sı 2-5 yıl arası, 40’ı 

1-2 yıl arası, 6’sı 1 yıldan daha az, 5’i 6 aydan daha az, 2’si 2 aydan daha fazla, 1’i 1 

aydan daha az psikolojik taciz süresini belirtmişlerdir (Akgeyik, Güngör, Uşan, & 

Omay, 2007, s. 254). 

Sağlık sektöründeki kadınlara yönelik şiddeti esas alan Salih Dursun ve Serpil 

Aytaç’ın toplamda 865 kadın çalışan üzerine yaptığı araştırmaya göre kadınların 

%5,8’inin şiddete maruz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Duygusal baskı ve yıldırmaya 

maruz kalanların oranı ise %39,1 iken sözel şiddete uğrayanların oranı %49,9 

bulunmuştur. Cinsel şiddete maruz kalanların oranı ise %2,4’dür. Sonuç olarak 
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toplamda herhangi bir şiddete maruz kalanların oranı  %55,7 kalmayanların oranı ise 

%44,3 hesaplanmıştır (Aytaç & Dursun, 2013, s. 71). 

Eğitim durumu ve şiddete uğrama durumu arasındaki dağılımı incelediğimizde 

karşımıza ilginç bir tablo çıkmaktadır. İlkokul veya ilköğretim mezunu kişilerin 

herhangi bir şiddet olayına uğrama oranı %15,6 iken lise mezununda bu oran %51,3 

üniversite mezununda ise bu oran %59,7 çıkmıştır. Burada şaşırtıcı olan şudur ki ilkokul 

mezunundan üniversite mezununa doğru gidildikçe şiddete maruz kalma olayının 

düşmesi beklenirken oranda yükselme gözlemlenmiştir. Yani kişilerin eğitim seviyeleri 

yükseldikçe şiddete maruz kalma oranları da yükselmektedir (Aytaç & Dursun, 2013, s. 

75). 

Psikolojik şiddetin sağlık çalışanlarına etkisine dair yapılan başka bir 

araştırmaya göre de kişiler mobbinge maruz kaldıktan sonra bunun üstesinden gelmek 

için bir takım yöntemlere başvurmaktadırlar. Bu yöntemler; 

 Rahatlama uygulamaları 

 Geliştirici rahatlama yöntemi (zihinsel stresle bedensel yorgunluk karşılıklı 

etkileşimini kırmak) 

 Olumlu hayal kurma 

 Egzersiz ve beden hareketleri 

 Davranışsal açıdan kişinin kendinin kontrol etmesi 

 İletişim kurma 

 Meditasyon, beslenme kontrolü ve masaj 

 Hobiler, dışa dönüklük (Aksoy, 2008, s. 17-18) 

Psikolojik taciz bir takım ekonomik sebeplere de yol açmaktadır. Psikolojik 

tacize maruz kalmış bir kişide hastalık izinlerinde artışlar yaşanmaya başlar. İş yerinin 

genel performansında ve iş kalitesinde düşüşler gözlemlenebilir. Erken emekliliğe 

ayrılmalardan dolayı erken emeklilik ödemelerinde, çalışanlara ödenen tazminatlarda ve 

işsizlik maliyetlerinde artışlar yaşanabilir (Altuntaş, 2010, s. 3010). 
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3.2.Yaşam Memnuniyeti ve İş Tatmini 

Yaşam memnuniyeti ve mutluluk kavramı bazen tek bir kavram olarak kabul 

edilirken bazen de iki farklı kavram olarak ele alınmaktadır. Aslında eğer bir insan 

yaşamından memnun ise mutludur. Yani bir şeyden memnuniyet mutluluğu 

getirmektedir. İnsanlar bütün hayatları boyunca farklı ortamlarda bulunmak durumunda 

kalmaktadırlar. Bu bazen bir aile ortamı olurken bazen de bir iş ortamı olabilir. 

Çalışmanın bu kısmında kişilerin daha doğrusu araştırma görevlilerinin çalışma 

koşullarının ve iş ile ilgili memnuniyetlerinin yaşam memnuniyetlerine ve 

mutluluklarına etkisini inceleyeceğiz. Ama saha çalışması bölümüne geçmeden  önce iş 

tatmini, yaşam memnuniyeti ve mutluluk üzerine yapılan çalışmalardan oluşan bir 

literatür taraması yapacağız. 

3.2.1. Yaşam Memnuniyeti 

Yaşam memnuniyeti veya başka bir deyişle yaşam doyumu ilk defa 1961 

yılında Bernice L. Neugarten tarafından tanımlanmıştır. Neugarten’a göre yaşam 

doyumu bir insanın gelecek ile ilgili beklentileri (istekleri) ile şuan sahip olduklarının 

karşılaştırılması ile elde edilir. Ayrıca yaşam doyumu kişilerin bir andaki durumlarını 

değil bütün hayatları göz önüne alarak elde edilmektedir (Özer & Karabulut, 2003, s. 

72-74). 

3.2.1.1.Yaşam Memnuniyeti ve Gelir 

Yaşam memnuniyeti ve gelir arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması amacıyla 

Valerie Møller Güney Afrikalı üniversite öğrencileri ile ilgili bir araştırma yapmıştır. 

Yapılan bu araştırmaya göre yüksek gelir ve harcamalar memnuniyeti yükseltmede 

önemli faktörler arasında yer almaktadır. Ayrıca düşük gelirde memnuniyet seviyesinin 

bazen neden düşük olduğunu açıklamada da yardımcı olmaktadır (Møller, s. 10-11). 

Algılanan ekonomik durumu yüksek olan üniversite öğrencilerinin yaşam 

memnuniyetleri puan ortalaması, algılanan ekonomik durumu orta ve düşük olanlara 

kıyasla daha yüksek çıkmıştır. Yine aynı şekilde algılanan ekonomik durumu orta olan 

üniversite öğrencilerinin yaşam memnuniyetleri puan ortalaması, algılanan ekonomik 
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durumu düşük olanlara nazaran daha yüksek çıkmıştır. Buradan şu sonuca varabiliriz ki 

algılanan ekonomik durumu yüksek olan kişilerin yaşam memnuniyetleri de yüksek 

çıkmaktadır. Yani gelirin yaşam memnuniyeti üzerinde pozitif etkisi vardır (Dost, 2007, 

s. 138). 

Şahamet Bülbül ve Selay Giray’ın yapmış olduğu bir çalışmaya göre belli bir 

işi olup çalışan, aylık 700TL ile 900TL arası bir gelire sahip olan, ortaokul mezunu ve 

kentte ikamet eden erkeklerin yaşam memnuniyetleri tüm yaşamlarını göz önünde 

bulundurduklarında orta üst mutluluk seviyesindedir (Bülbül & Giray, 2011, s. 120). 

Kemal Derviş ise gelirden öte gelir adaletsizliği açısından yaşam 

memnuniyetini incelemiştir. Bir ülkedeki gelir dağılımı adaletsizliği ne kadar artarsa 

kişilerin yaşam memnuniyetlerinde de düşüşlerin ortaya çıkacağını söylemiştir (Derviş, 

s. 6). 

3.2.1.2.Yaşam Memnuniyeti ve Araştırma Görevlileri 

Feld, Necker ve Frey’in yapmış oldukları bu çalışma çoğunluğu akademide 

görevli olan ve Avrupa ülkelerinde görevli olan ekonomistlerin hayat tatminleri ile 

ilgilidir. Online anket yöntemi kullanılmıştır. 2010 Sonbahar, 2010 Kış, 2011 Yaz 

dönemlerinde anketler yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda cinsiyet veya yaşın yaşam 

memnuniyeti üzerinde değişikliğe neden olmadığı sonucu elde edilmiştir. Elde edilen 

veriler dâhilinde cinsiyetin ve yaşın yaşam memnuniyeti seviyelerinde bir değişiklik 

yaratmadığı anlaşılmıştır. Bunun yanı sıra yayın yapmadaki başarının da yaşam 

memnuniyetlerini olumsuz etkilemediği sonucuna varılmıştır. Son olarak da 

ekonomistlerin daha fazla bilimsel araştırma yapmaya vakitleri olduğunda 

mutluklarında artış yaşandığı sonucu elde edilmiştir (P.Feld, Necker, & S.Frey, 2013, s. 

2-4). 

Ekonomistlerin yaşam memnuniyeti gizli değişken olarak, yi
*
,istatiksel 

modelde yer almaktadır. Bu ordinal (sıralı) değişken tarafından ölçülür yi = m eğer      

τm-1 ≤ y
*
≤ τm için m = 1, …, 6 ile τm eşik değerlerini ayıran olarak yi

*
 kategorisi içinde 

yer alır. Gizli değişken eşik değerini geçtiğinde τm, gözlem kategorisi değişir. Yapısal 

model aşağıdaki gibi verilmiş olunur. 
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yi
*
= β0 + β1Yayınlari + β2Bilimsel Araştırma Zamanıi + β3Baskıi + β4Görev Süresii + 

β5Xi + ε 

Anket sonucu elde edilen verilere baktığımızda 1=Hiç memnun değil 6=Çok 

memnun cevap skalası aralığında ekonomistlerin mutluluk oran dağılımları aşağıdaki 

gibi verilmiştir. Tabloya göre en yüksek oranda ekonomist mutluluk seviyesi %43,4 ile 

5 puan skalasında birikmiştir. En düşük oran ise %1,6 ile 1 puan skalasında birikmiştir 

(P.Feld, Necker, & S.Frey, 2013, s. 17). Bu veriler ışığında ekonomistlerin çoğunun 

genel olarak hayatlarından memnun olduklarını söyleyebiliriz. 

Tablo 5  

Ekonomistlerin Mutluluk Oranları 

  

Ekonomistlerin Mutluluk 

Oranları 

1 1.6 

2 6.7 

3 7.9 

4 19.3 

5 43.4 

6 21.0 

Kaynak: P.Feld, L., Necker, S., & S.Frey, B. (2013). Happiness Of Economist. Econstor Working Paper, 

s. 17. 

Aşan ve Erenler iş ve yaşam tatmini arasındaki ilişkiyi daha iyi izah etmek 

adına Ankara’da ki bir devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 

(İİBF) görevli olan akademisyenlere yönelik bir çalışma yapmışlardır. Yapmış oldukları 

bu araştırma sonucunda iş ve yaşam tatmini arasında pozitif bir korelasyon olduğu 

sonucuna varılmıştır. Aynı zamanda model istatistiki olarak da anlamlı bulunmuştur. 

Bunun yanı sıra cinsiyetin çalışanların iş tatmini ve yaşam memnuniyeti arasındaki 

ilişkiye dair algıları etkileyip etkilemediğine dair testler yapılmış ve etkilemediği 

sonucu elde edilmiştir. Son olarak da ücret ile de yaşam tatmini arasında herhangi bir 

ilişkinin olmadığı anlaşılmıştır. 
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Tablo 6  

Araştırmaya Katılanların Demografik Özelliklerine Göre Dağılımları 

 

Kaynak: Aşan, Ö., & Erenler, E. (2008). İş Tatmini Ve Yaşam Tatmini İlişkisi. Süleyman Demirel 

Üniversitesi İİBF, s.210. 

Özyer ve Orhan’ın Mustafa Kemal Üniversitesi’ndeki akademisyenlere 

uygulanan psikolojik tacize yönelik yapmış olduğu ampirik çalışmasına katılan 

kadınların oranı %24.5 iken erkeklerin oranı ise %75.5’dir.  Bu araştırma sonucunda 25 

yaş altındaki öğretim elemanları en az oranda psikolojik tacizden etkilenmekte iken 25 

– 45 yaş aralığındaki öğretim elemanları en çok psikolojik tacizden etkilenmektedir. 

Bunların yanı sıra boşanmış olan öğretim görevlileri diğer kişilere oranla daha fazla 

psikolojik tacize maruz kalmaktadır (Özyer & Orhan, 2012, s. 513-516).  

3.2.1.3.Yaşam memnuniyeti ve Çalışma Koşulları (Fiziksel + Psikolojik) 

Bir iş yerinde çalışma koşullarının iyi olması kişinin iş doyumunu artırıcı bir 

etkiye sahip iken çalışma koşullarının kötü olması aynı şekilde kişinin iş doyumunu 

düşürücü bir etkiye sahip olmaktadır. İş tatmini düşük olan kişilerin de günlerinin 

çoğunu iş yerinde geçirdikleri düşünülürse yaşam doyumlarında da düşüşler 

gözlemlenmektedir. Kısacası bir kişinin gerek fiziksel olsun gerekse psikolojik olsun 

çalışma koşullarının durumu belki direkt değil ama dolaylı yoldan da olsa yaşam 

memnuniyetinde pozitif veya negatif yönde değişmelere sebebiyet verecektir. 
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Yönetim tarzı ve çalışma koşullarına yönelik yapılan bir araştırmaya göre 

fiziksel çalışma koşullarının iyi olması kişilerin iş tatminlerini arttırıcı bir etki 

yaratmaktadır. Kişilerin iş tatminlerindeki artışta genellikle yaşam doyumlarında da 

artışı beraberinde getirmektedir. Fiziksel koşullar içinde iş yerinin iyi ışık alıp 

almaması, havalandırması, gürültü düzeyi, ne kadar temiz olup olmadığı ve iş için 

gerekli olan teçhizatların yeterli olup olmaması gibi etmenler sayılabilir. İş yerinde 

çalışanlar için fiziksel koşullar olması gerektiği gibi olmalıdır. Örneğin bir aşçının iş 

yeri mutfaktır ve o mutfak daima temiz tutulmalıdır. Aşçı çalışırken temiz çalışmalıdır 

fakat aynı zamanda işyeri sahibi veya işveren tarafından da günlük veya haftalık olarak 

mutfaklar temizlenmelidir (Erdil, Keskin, İmamoğlu, & Erat, 2004, s. 19) . 

İşyerindeki psikolojik koşullar yatay ve dikey olarak iki farklı kolda ele 

alınabilir. Hiyerarşik yani dikey bakacak olursak çalışanın üstleri (müdür, genel müdür, 

patron vb.) kastedilmektedir. Yatay ise daha çok çalışanın iş arkadaşları ile kurduğu bağ 

ve çalışma ortamıdır.  

Aslında psikolojik etki fiziksel etkiden daha fazla yaşam doyumu üzerinde 

etkilidir. Çünkü iş yerindeki fiziksel koşullar iş bitip iş yerinden çıkıldığı an son 

bulurken psikolojik koşullar daha doğrusu psikolojik sorunlar bir hayalet gibi çalışanı iş 

yerinden çıkmış olsa dahi takip etmektedir. Çalışana eğer iş arkadaşları tarafından sözlü 

bir sataşma var ise bunu dert eden çalışan işini bitirip işyerinden ayrılmış dahi olsa 

evine geldiğinde “neden bana acaba böyle söylediler” düşüncesi onu kemirmeye devam 

edecektir. Bu da çalışanın yaşam doyumunda ve yaşam kalitesinde bir düşüşe sebebiyet 

verecektir. 

Yapılan bir araştırmaya göre bazı işverenler veya yöneticiler çalışma 

koşullarının iyileştirilmesinin boşuna harcanan bir vakit olarak görmekte ve tamamen 

gösteriş amaçlı bir eylem olduğunu düşünmektedir. Hâlbuki çalışma koşullarının daha 

iyi bir hale getirilmesi ile işçi işverenin kendisine değer verdiğini düşünecek ve 

böylelikle yaptığı işi en iyi şekilde yapıp iş kalitesinde de artış sağlayacaktır. Ayrıca 

kendine güveni artan işçinin yaşam memnuniyetinde de bir artış olacaktır (Erdil, 

Keskin, İmamoğlu, & Erat, 2004, s. 20). 
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3.2.2. İş Tatmini 

İnsanlar günlerinin büyük bir kısmını iş yerlerinde geçirmektedirler. Hatta çoğu 

zaman ailelerine işlerinden daha az vakit ayırmaktadırlar. Burada karşımıza aslında iş 

tatmini ile ne denmek istendiğine dair bir soru çıkmaktadır. Lawler’e göre iş tatmini 

kişilerin gerçekten elde ettikleri ile beklentileri arasındaki farktır. Mesela bir işçi eğer 

beklentilerinden daha düşük oranda yani hak ettiğini düşündüğünden daha düşük bir 

oranda işi ile ilgili bir hak ediş elde ederse bu durumda işçi işinden memnun olmayacak 

ve işçinin iş tatmin düzeyi düşük çıkacaktır (Castillo & Cano, 2004, s. 65-66).             

D. Bingöl’e göre bir çalışanın iş tatminin belirlenmesinde kişilerin maaşları veya 

ücretleri, iş arkadaşları ve işinin gereğini yapması veya tamamlaması gereken şeyin 

ortaya çıkması sonucu elde edilen mutlulukta önemli faktörler arasında yer almaktadır 

(İşcan & Sayın, 2010, s. 198). A. Karaduman’a göre ise iş tatmini; “bireyin iş 

çevresinden yani işin kendisinden, yöneticilerden, çalışma gurubundan ve iş 

organizasyonundan elde etmeye çalıştığı, rahatlatıcı ve iş yatıştırıcı bir duygudur” 

şeklinde tanımlanmıştır (Karcıoğlu & Çınar, 2009, s. 61). 

3.2.3. İş Tatmini, Yaşam Memnuniyeti ve Mutluluk 

İş tatmini ve mutluluk arasında genellikle pozitif yönde bir ilişki vardır. Yani 

kişilerin işleri ile ilgili tatminleri yüksek olduğu oran da mutlukları da artacaktır. Aynı 

zamanda işten memnuniyet beraberinde yaşam memnuniyetini de getirmektedir. Bir kişi 

işinden ne kadar memnun ise o oranda yaşamından memnun ve mutlu olacaktır. 

Ünlü Rus yazar Maksim Gorki’nin iş memnuniyeti ve yaşam arasındaki bağı 

belki de en güzel ve yalın bir şekilde anlatan bir söz vardır. Gorki; “iş mutluluk verici 

olduğunda yaşam eğlencelidir, iş bir görev olduğunda, yaşam esarettir” der (Aşan & 

Erenler, 2008, s. 206).  

İş ve yaşam memnuniyeti arasındaki ilişki ile ilgili üç temel model vardır. Bu 

modeller; sıçrama (spillover), telafi (compensation) ve bölümleme (segmented)’dir 

(Turgut & Mert, 2014, s. 82). Sıçrama modeli, insanların hayatlarının herhangi bir kısmı 

ile ilgili meydana gelen bir tatminin hayatlarının başka alanlarına da etki edeceğini 

açıklamaktadır. Mesela bir kişinin işi ilgili tatmin düzeyi arttığında bu artış yaşam 
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memnuniyetine de sıçrayacak ve yaşam memnuniyetinde de artışa sebep olacaktır. Bir 

başka model olan telafi modeli bir kişinin yaşadığı bir talihsizliğin negatif etkisini başka 

yaşadığı güzel bir olayla telafi edilebileceğini açıklayan bir modeldir. Başka bir ifadeyle 

eğer birey işinden memnun değilse bu durumda iş dışında kalan zamanının çoğunu 

kendini mutlu edecek şeyler arayarak ve yaparak geçirecektir. Son olarak bölünme 

modeli ise diğer iki modelin aksine iş tatmini ve yaşam memnuniyeti arasında herhangi 

bir bağ olmadığını veya var ise çok zayıf olduğunu öne sürmektedir (Aşan & Erenler, 

2008, s. 207-209). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

4. SAHA ÇALIŞMASI 

4.1.Metodoloji 

İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Marmara 

Üniversitesi (MÜ) ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) olmak üzere toplamda 

İstanbul’da yer alan dört devlet üniversitesinde 03.02.2015 ve 16.02.2015 tarihleri 

arasında kantitatif araştırma yönteminin online anket tekniğiyle, “Akademide İstihdam 

Edilen Araştırma Görevlilerinin Çalışma Koşulları ve Yaşam Memnuniyetlerine 

Yönelik Bir Çalışma” yapılmıştır.  

Araştırmanın uygulandığı evren belirlenirken kadro türü bakımından homojen 

bir yapıya ulaşmak amacıyla özel üniversiteler araştırma dışı bırakılmıştır. Bilindiği 

üzere özel üniversitelerde kadro türü açısından devlet üniversitelerine oranla daha fazla 

kadro tipi bulunmaktadır. Bununla birlikte gerek ülkemizde dokuz adet devlet 

üniversitesi ile en çok devlet üniversitesini barındıran şehir olması, gerekse görüşülen 

kişilerin benzer yaşam koşulları altındaki mutluluk düzeylerinin araştırılması nedeniyle 

coğrafi alan olarak İstanbul belirlenmiştir. Son olarak araştırma evreninin İÜ, İTÜ, MÜ 

ve YTÜ ile sınırlandırılmasının nedeni ise bu üniversitelerin diğer devlet 

üniversitelerine göre çok daha fazla sayıda fakülte ve enstitüye sahip olmalarıdır. 

Araştırma sonuçlarının üniversite bazında yeterli örnekleme sahip olması için, hedef 

kitle tanımına uygun yüksek sayıda araştırma görevlileri barındıran üniversiteler tercih 

edilmiştir.  

İÜ, İTÜ, MÜ ve YTÜ’deki araştırma görevlileri hiçbir kıstas ve özellik 

bakımından ayırt edilmemiş, tümüne ulaşılmaya çalışılmıştır. Hazırlanan anket formu 

özel bir platformda online olarak uygulanmıştır. Araştırma görevlilerinin mail 

adreslerine anketin yüklü olduğu platformun linki e-posta yoluyla iletilmiş ve anketi 

doldurmaları rica edilmiştir. Araştırma görevlilerinin mail adresleri kendi görevli 

oldukları üniversitelerinin online platformda yayınlamış olduğu hem akademik 

bilgilerinin hem de mail adreslerinin olduğu siteden faydalanılarak elde edilmiştir. Tam 

sayım yöntemiyle toplamda ulaşılan 2710 araştırma görevlisinden 734 tanesi anketi 
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cevaplamıştır. Doldurulan formlar cevaplanan soru sayısı ve içerik kontrollerinden 

geçirilerek analize uygun olan 482 tanesi değerlendirilmiştir.  

Araştırma kadro türü bakımından farklı atama şekilleri söz konusu olduğundan 

dolayı sadece araştırma görevlilerini kapsamaktadır. Örneğin ÖYP (Öğretim Üyesi 

Yetiştirme Programı) kadro türüne sadece araştırma görevlileri atanmaktadır. Araştırma 

sonuçlarına göre kadrolar arası kıyaslamalar yapılacağından dolayı sadece tek bir kadro 

türünde yığılmanın önüne geçilmek istenmiştir. 

Devlet üniversitelerinde yer alan 33/a, 50/d, 35 ve ÖYP kadro türleri açısından 

bazı farklılıklar vardır.  

33/a 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33.Maddesi a bendinde yer alan 

açıklamaya göre araştırma görevlileri, araştırma görevlisi kadrolarına en çok üç yıl süre 

ile atanabilmektedirler. Atanma süresi sonunda görevleri kendiliğinden sona ermektedir 

(Sayan, 2009, s. 231) 

50/d 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50.Maddesinin d bendinde yer alan 

açıklamaya göre lisansüstü öğretim yapan öğrencileri bir yıl olmak üzere öğretim 

yardımcılığı kadrolarından birine atanmaktadır (YÖK, 1981, s. 231-232). Her öğretim 

yılı sonunda kadroya tekrar atanmak isteyen lisansüstü öğrencilerinin bu kadrolara 

atanmak isteyen diğer adaylarla birlikte atamalarının tekrar yapılıp yapılmamasına 

Rektör karar vermektedir. Yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik ve tıpta uzmanlık 

öğrenimlerini tamamlayıp diploma almaya hak kazananların ilişkileri kendiliğinden 

kesilmektedir. Fakat ihtiyaç olması halinde 33.maddeye göre öğretim yardımcısı olarak 

tekrar atanabilmektedirler (Sayan, 2009, s. 231-232) 

35 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan 35.Maddesine göre öğretim 

görevlisi yetiştirmek amacıyla yükseköğretim kurumları kendilerinin ve yeni kurulmuş 
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ve kurulacak diğer yükseköğretim kurumlarının ihtiyaçları doğrultusunda öğretim 

elemanı yetiştirmesidir. Bu araştırma kadrolarına yerleştirilmiş olan kişiler, araştırma 

veya doktora çalışmalarının yapılması amacıyla başka üniversitelerde 

görevlendirilebilirler. Fakat doktora veya tıpta uzmanlık veya sanatta yeterlilik derecesi 

alanlar kadrolarıyla birlikte mecburi hizmetlerini yerine getirmek üzere kendi 

üniversitelerine dönerler (YÖK, 1981, s. 5365). 

ÖYP 

Öğretim üyesi yetiştirilmesini amaçlamaktadır. ÖYP 35.madde uygulamasına 

tabidir. Fakat 35.maddeden farklı olarak ilave ek imkânlara sahiptirler. Yüksek lisans 

tez araştırma desteği kapsamında en fazla 3 ay doktora tez araştırma desteği kapsamında 

en fazla 1 yıl süre ile yurtdışında görevlendirilirler (Erkaya, 2015, s. 3). 

4.2.Araştırmada Kullanılan Soru Formu 

Online ankette araştırma görevlilerine toplamda 47 soru yöneltilmiştir. 

Hazırlanmış olan anket “sosyo-ekonomik yapı ve yaşam memnuniyeti”, “bilimsel 

yayınlar”, “çalışma koşulları ve iş güvencesi” ve “demografik yapı” olmak üzere dört 

başlıktan oluşmaktadır. Soruların cevap seçenekleri ise Likert tipi skala, çoktan seçmeli 

ve açık uçlu cevaplar şeklinde düzenlenmiştir. Daha sonra veriler Excel’de düzenlenip 

EViews ve SPSS programlarında analiz edilerek değerlendirilmiştir.  

Birinci bölüm olan “Sosyo-ekonomik yapı ve yaşam memnuniyeti” kısmında 

birinci soru olarak mutluluk ile ilgili araştırmalarının temel sorularından biri olan “Bir 

bütün olarak hayatınızı düşündüğünüzde yaşamınızdan ne kadar memnunsunuz?” 

sorusu yöneltilmiştir. Bu soruyu “5 yıl önceki yaşam memnuniyeti” ve “5 yıl sonraki 

yaşam memnuniyeti” soruları takip etmiştir. Her iki soruya verilen cevaplar 11’li Likert 

tipi (Yaşamımdan hiç memnun değilim 0 - Yaşamımdan çok çok memnunum 10) 

ölçektedir. Bunların dışında kişinin kendisinin veya hane halkının gelir düzeyi ve 

maaştan memnuniyet düzeyi ile kendi geliri veya hane halkı gelirinin diğer sosyal 

gruplarla kıyaslamasına yönelik sorular yöneltilmiştir. Son olarak da anketin bu 

bölümünde kişinin genel sağlık durumu ile ilgili soru yer almıştır.  
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İkinci bölüm olan “Bilimsel yayınlar” kısmında araştırma görevlilerine şimdiye 

kadar yayınlamış oldukları bilimsel makale, dergi, kitap veya kitap bölümünün olup 

olmadığı var ise bunların hangi endekste yayınlandığı veya yayın türünün ne olduğu ve 

toplam sayıları ile ilgili sorular yöneltilmiştir. 

Anketin üçüncü bölümü olan “Çalışma koşulları ve iş güvencesi” bölümünde 

araştırma görevlilerine kendilerine yayın yapmalarına yönelik herhangi bir formel veya 

enformel baskı olup olmadığına dair sorular yöneltilmiştir. Ayrıca çalıştıkları 

üniversitelerinden memnun olup olmadıkları hakkında bilgi elde edinilmek istenmiştir. 

Bunların yanı sıra deneklerin kendilerinin veya çevrelerini herhangi bir psikolojik tacize 

maruz kalıp kalmadıkları kalmışlarsa ise kim veya kimler tarafından maruz kaldıkları 

hakkında sorular yöneltilmiştir. 

Anketin son kısmı olan dördüncü kısım ise “Demografik yapı” bölümüdür. 

Demografik yapı bölümünde araştırma görevlilerine sırasıyla; hangi üniversitede 

görevli oldukları, enstitü/fakülte/bölümleri, eğitim düzeyleri, akademik kadro türleri, 

yaş, cinsiyet, medeni durumları ile sorular yöneltilmiştir. Son olarak da kaç yıldır bir 

akademik kadroya sahip olduklarına yönelik soru sorulmuştur.  

4.3.Temel Bulgular 

Çalışmanın başında seçilmiş olan değişkenlerin tamamını kapsayan betimsel 

tablo oluşturulmuştur. Böylelikle ankete toplamda soru bazında kaç kişinin cevap 

verdiği ve verilen cevapların şıklar bazında dağılma oranları elde edilmiştir. 

Betimsel tabloda yer alan verilere göre ankete katılanların %57,5’i erkek iken 

%42,5’i kadındır. Kadro türü açısından bakıldığında %39,3 ile en çok kadro türü 

33/a’dır. 33/a’yı  %35,2 ile 50/d takip etmektedir. Diğer iki kadro türünden biri olan 

ÖYP’nin oranı %20 iken en düşük oran %5,4 ile 35 kadro türüne sahip olanlardır. 

Üniversite bazında incelediğimizde en yüksek katılım %30,5 ile MÜ 

gerçekleştirmiştir. MÜ’yü %26,9 ile İTÜ, %23 ile İÜ ve %19,6 ile YTÜ takip etmiştir.  
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Ankete katılanların %63,6’sı doktora sürecinde olan araştırma görevlilerinden 

oluşmaktadır. Doktora mezunların oranı  %18,8 yüksek lisans sürecinde olanların ise 

%13,4’dür. 

Yaşları açısından ankete katılımı incelediğimizde yaş aralıkları daha iyi 

anlaşılması açısından 3 grupta toplanmıştır. 1.grup 22 – 27, 2.grup 28 – 33 ve 3.grup 34 

ve üzeri olanlardır. En yüksek katılım %54,1 ile 28 – 33 yaş aralığında olanlar 

tarafından gerçekleşmiştir. 

Medeni durum olarak da incelediğimizde en yüksek oran %49,3 ile evlilerden 

meydana gelmektedir. Evlileri %48 oranı ile bekârlar takip etmektedir. 
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Tablo 7 

Betimsel Tablo Analizi 

 

Bağımsız 

Değişkenler
Kategoriler Mutlu

Orta 

Derecede 

Mutlu

Mutsuz Frekans Oran (%) Ortalama
Standart 

Sapma

3000TL – 3499TL 28,3% 31,0% 34,9% 138 29,6% 6,78 2,208

3500TL – 3999TL 10,1% 11,9% 2,3% 46 9,9% 7,02 1,653

4000TL – 4449TL 4,7% 4,8% 9,3% 24 5,2% 6,17 2,729

4500TL – 4999TL 3,7% 1,6% 4,7% 15 3,2% 7,13 2,642

5000TL – 5499TL 11,4% 11,1% 9,3% 52 11,2% 7,04 2,105

5500TL – 5999TL 6,4% 7,1% 11,6% 33 7,1% 6,58 2,107

6000TL – 6499TL 9,4% 6,3% 7,0% 39 8,4% 7,00 1,701

6500TL – 6999TL 4,7% 11,1% 4,7% 30 6,4% 6,57 1,591

7000TL – 7499TL 7,4% 2,4% 2,3% 26 5,6% 7,35 1,441

7500TL – 7999TL 3,7% ,8% 7,0% 15 3,2% 6,47 2,560

8000TL – 8499TL 3,0% 3,2% 2,3% 14 3,0% 6,86 1,231

8500TL ve üzeri 7,1% 8,7% 4,7% 34 7,3% 7,26 2,064

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 466 100,0% 6,86 2,049

Herhangi bir baskı yok 54,0% 51,7% 42,1% 233 52,4% 7,02 1,880

Az baskı var 33,4% 28,3% 31,6% 142 31,9% 6,96 2,093

Baskı var 9,8% 17,5% 10,5% 53 11,9% 6,66 1,675

Çok baskı var 2,8% 2,5% 15,8% 17 3,8% 5,76 3,173

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 445 100,0% 6,91 1,998

Herhangi bir baskı yok 43,6% 42,4% 36,8% 193 42,7% 6,98 1,995

Az baskı var 34,3% 27,2% 21,1% 141 31,2% 7,13 1,704

Baskı var 16,3% 24,8% 28,9% 89 19,7% 6,67 2,099

Çok baskı var 5,9% 5,6% 13,2% 29 6,4% 6,10 2,483

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 452 100,0% 6,91 1,977

Hiç katılmıyorum 17,5% 10,8% 14,3% 70 15,4% 7,44 2,019

Katılmıyorum 24,0% 23,3% 16,7% 105 23,1% 6,96 1,813

Kararsızım 20,2% 22,5% 7,1% 89 19,6% 7,19 1,651

Katılıyorum 21,6% 21,7% 19,0% 97 21,4% 6,85 1,862

Tamamen katılıyorum 16,8% 21,7% 42,9% 93 20,5% 6,13 2,572

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 454 100,0% 6,89 2,042

Hayır 62,5% 44,4% 23,1% 241 54,3% 7,37 1,720

Kısmen 25,3% 33,3% 25,6% 122 27,5% 6,77 1,794

Evet 12,2% 22,2% 51,3% 81 18,2% 5,89 2,525

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 444 100,0% 6,94 1,987

İstanbul Teknik Üniversitesi 24,9% 27,7% 37,2% 119 26,9% 6,54 2,328

İstanbul Üniversitesi 23,8% 21,8% 20,9% 102 23,0% 6,93 1,879

Marmara Üniversitesi 30,2% 31,9% 27,9% 135 30,5% 6,91 1,906

Yıldız Teknik Üniversitesi 21,0% 18,5% 14,0% 87 19,6% 6,95 2,134

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 443 100,0% 6,82 2,067

Lisans mezunu ,7% 1,6% 2,4% 5 1,1% 5,00 2,915

Yüksek lisans süreci 13,5% 14,4% 9,5% 62 13,4% 6,90 1,676

Yüksek lisans mezun 2,7% 3,2% 7,1% 15 3,2% 6,47 2,446

Doktora süreci 66,7% 59,2% 54,8% 295 63,6% 7,04 1,949

Doktora mezun 16,5% 21,6% 26,2% 87 18,8% 6,41 2,239

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 464 100,0% 6,86 2,017

33/a 36,7% 46,3% 37,2% 181 39,3% 6,77 1,949

35 5,8% 5,7% 2,3% 25 5,4% 6,92 2,100

50/d 33,3% 33,3% 53,5% 162 35,2% 6,62 2,341

ÖYP 24,1% 14,6% 7,0% 92 20,0% 7,37 1,503

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 460 100,0% 6,85 2,041

22-27 30,4% 27,4% 24,4% 129 29,1% 7,07 1,937

28-33 55,2% 50,4% 56,1% 240 54,1% 6,86 2,042

34 ve üzeri 14,3% 22,2% 19,5% 75 16,9% 6,49 1,948

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 444 100,0% 6,86 2,001

Erkek 61,4% 50,9% 48,8% 254 57,5% 6,96 1,990

Kadın 38,6% 49,1% 51,2% 188 42,5% 6,74 2,037

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 442 100,0% 6,87 2,011

Bekâr 47,7% 47,0% 52,4% 214 48,0% 6,84 2,043

Birlikte yaşıyor (evli değil) 1,4% ,9% 5 1,1% 7,00 ,707

Boşanmış ,7% 2,6% 4,8% 7 1,6% 5,57 3,259

Evli 50,2% 49,6% 42,9% 220 49,3% 6,92 1,994

Toplam 100,0% 100,0% 100,0% 446 100,0% 6,86 2,032

Eğitim Düzeyi

Kadro Türü

Yaş

Cinsiyet

Medeni 

Durum

Aylık Net 

Hane Halkı 

Geliri

Üniversite

Mobbing

İşten 

Uzaklaştırma

Enformel 

Baskı

Formel Baskı
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Betimsel analizde her bir bağımsız değişken bağımlı değişken olan mutlulukla 

kıyaslanmıştır. Mutluluk sorusunun yanıtı 0 – 10 likert tipi ölçekten oluşmaktadır. 

Betimsel tablo analizinde frekans dağılımlarının daha iyi olması açısından 0 – 4 Mutsuz, 

5 – 6 Orta Dereceli Mutlu ve 7 – 10 Mutlu olmak üzere 3 grupta toplanmıştır.  

Hane halkı geliri açısından tablo incelendiğinde araştırma görevlilerinin 

%29,6’sının 3000TL – 3499TL gelir aralığına sahip olduğu, gelir – mutluluk açısından 

bakıldığında da mutluların %28,3’nün bu gelir aralığına sahip olduğu anlaşılmaktadır. 

Aynı şekilde en yüksek mutsuzluk oranı sahip grup %34,9 ile 1.gelir kategorisi olan 

3000TL – 3499TL’dir. 

Araştırma görevlilerine herhangi bir formel baskı uygulanmadığı ve bundan 

dolayı da mutluların %54’nün herhangi bir formel baskı ile karşılaşmadığı sonucu 

edilmiştir. Enformel baskıya baktığımız da ise araştırma görevlilerinin %42,7’sine 

herhangi bir enformel baskı uygulanmadığı ve mutluların %43,6’sını herhangi bir 

enformel baskı uygulanmayanların oluşturduğu anlaşılmıştır. 

İşten uzaklaştırmadan duyulan endişe açısından incelediğimizde “hiç 

katılmıyorum (%15,4) + katılmıyorum (%23,1)” oranı %38,5 iken “katılıyorum (%21,4) 

+ tamamen katılıyorum (%20,5)” oranı %41,6’dır. Geri kalan %19,6’lık kısım ise 

“kararsızım” seçeneğini tercih edenler oluşturmuştur. Yani araştırma görevlilerinin 

büyük bir kısmı işten uzaklaştırma endişesi duymaktadır. Aynı şekilde işten 

uzaklaştırma endişesi duyanlar (tamamen katılıyorum) en yüksek mutsuzluk oranına 

(%42,9) sahiptirler. 

Araştırma görevlilerin yöneltilen psikolojik taciz (mobbing) sorusundan elde 

edilen verilere göre araştırma görevlilerinin büyük bir çoğunluğu (%54,3) mobbinge 

maruz kalmamaktadır. Mobbinge kısmen maruz kalanların oranı %27,5 iken mobbinge 

maruz kalanların oranı %18,2’dir. Mutluluk ve mobbing arasındaki ilişkiye 

baktığımızda ise mutluların büyük çoğunluğunu (%62,5) mobbinge maruz kalmayanlar 

oluşturmakta iken mutsuzların büyük çoğunluğunu (%51,3) mobbinge maruz kalanlar 

oluşturmaktadır. Yani mobbing araştırma görevlilerinin mutluluklarında olumsuz bir 

etki yaratmaktadır. 
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Üniversiteler bazında en yüksek mutluluk oranına sahip olan %30,2 ile 

Marmara Üniversitesidir. Marmara Üniversitesini %24,9 ile İstanbul Teknik 

Üniversitesi, %23,8 ile İstanbul Üniversitesi ve %21 ile Yıldız Teknik Üniversitesi 

oluşturmaktadır. Fakat mutsuzluk oranlarına baktığımızda en yüksek oranın %37,2 ile 

İstanbul Teknik Üniversitesinde olduğu anlaşılmaktadır. Orta dereceli mutlu oranında 

en yüksek oran %31,9 ile Marmara Üniversitesine aittir. 

Eğitim düzeyi açısından bakıldığından en mutlu grup %66,7 ile doktora 

sürecinde olanlardır. Fakat aynı şekilde en mutsuz grupta %54,8 ile doktora sürecinde 

olanlardan oluşmaktadır. Böyle bir sonuç çıkmasında ankete %63,6’lık gibi büyük bir 

katılımın doktora sürecinde olanların tarafından gerçekleşmiş olması da etkilidir. 

Kadro türlerinden en mutlu olanların %36,7 ile 33/a kadro türüne sahip olanlar 

olduğu görülmektedir. 33/a’yı %33,3 ile 50/d kadro türüne sahip olanlar takip 

etmektedir. Fakat mutsuzların yarısından çoğunu (%53,5) yine 50/d kadro türüne sahip 

olanlar oluşturmuştur. 

Yaş grupları ve mutluluk arasındaki oransal dağılımda mutluların yarısından 

çoğunu %55,2 28 – 33 yaş grubunda olanlar oluşturmuştur. Mutsuzların en büyük 

çoğunluğunu ise yine %56,1 ile 28 – 33 yaş grubunda olanlar oluşturmuştur. Bunda yine 

katılımın yarısından çoğunun (%54,1) 28 – 33 yaş aralığında olanların oluşturmuş 

olması etkilemektedir. 

Cinsiyet açısından ankete katılımın çoğunu oluşturan erkeklerin yine büyük bir 

çoğunluğu (%61,4) mutlu olduğunu ifade etmiştir. Kadınlar da bu oran ise %38,6’dır. 

Orta derecede mutluluk oranlarında da yine erkekler (%50,9) kadınlara kıyasla (%49,1) 

daha mutlu iken mutsuzluk oranlarına baktığımızda mutsuzların yarısından çoğunu 

(%51,2) kadınların oluşturduğu anlaşılmıştır. 

Son olarak da medeni durum açısından verilere baktığımızda mutluların büyük 

kısmının (%50,2) evli olduğu mutsuzların büyük bir kısmının da (%52,4) bekâr olduğu 

görülmektedir.  
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4.4.Verilerin Analizi ve Ekonometrik Modelin Oluşturulması 

Betimsel tablo analizinde yer alan bağımlı (mutluluk) ve bağımsız 

değişkenlerden (formel baskı, enformel baskı, işten uzaklaştırma, mobbing, üniversite, 

eğitim düzeyi, kadro türü, yaş, cinsiyet, medeni durum) oluşan bir ana model 

kurulmuştur. Böylelikle bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni etkileyip 

etkilemediği ve eğer etkiliyor ise hangi yönde ve oranda etkilediğine dair bilgiler elde 

edilmeye çalışılmıştır. 

İlk başta normallik varsayımını sınamak için Kolmogorov – Smirnov Testi 

uygulanmıştır (Otrar, 2015). Çünkü normal dağılım yoksa nonparametrik testler eğer 

normal dağılım varsa parametrik testler uygulanacaktır. Kolmogorov – Smirnov Testi 

yalnızca bağımlı değişken olan mutluluk değişkenine uygulanmıştır.  

Tablo 8  

Kolmogorov-Smirnov Testi 

  Mutluluk 

Sayı 477 

Test İstatistiği ,168 

Anlamlılık düzeyi .000 

H0: Dağılım normal dağılıma uygundur. 

H1: Dağılım normal dağılıma uygun değildir. 

Kolmogorov-Smirnov Normallik Testine göre anlamlılık düzeyi (Asymp. Sig.) 

p<0,05 olduğu için H0 hipotezi reddedilir yani dağılımın normal dağılmadığı 

anlaşılmıştır. Bundan dolayı modelimiz nonparametrik bir modeldir. 

Bağımlı değişkenimiz olan mutluluk sıralama ölçeğiyle elde edilmiş 

olduğundan dolayı “Sıralı Lojistik Regresyon Analizi (Ordinal Logistic Regression 

Analysis)” kullanılır (Çokluk, 2010). 

Sıralı lojistik regresyon modelinin analizinde cauchit, logit, tamamlayıcı loglog 

(complementary log-log), negatif loglog (negative log-log) ve probit olmak üzere 

toplamda beş farklı bağlantı fonksiyonu vardır. Bağımlı değişken olan mutluluk 
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değişkeninin düşük kategorilerindeki olasılık değeri daha yüksek olduğundan dolayı 

negatif loglog bağlantı fonksiyonu tercih edilmiştir (Şerbetçi & Özçomak, 2013, s. 94) 

Ana modelimizin regresyon modeli aşağıdaki gibidir. 

y= β0+ β1Hane halkı geliri + β2Formel Baskı + β3Enformel Baskı+ β4Mobbing + β5İşten 

uzaklaştırılma + β6X+ε 

y bağımlı değişken olan mutluluktur. Ayrıca modele bağımsız değişkenler 

olarak cinsiyet, eğitim düzeyi, üniversite,  yaş, kadro, medeni durum değişkenleri de 

eklenmiştir. 

Sıralı lojistik regresyon analizinde paralellik sınaması yapılmalıdır. Böylelikle 

bağımlı değişken olan mutluluğun kategorilerinin birbirine paralel olup olmadığı test 

edilecektir (Akın & Şentürk, 2012, s. 184). 

Tablo 9  

Paralellik Varsayımı Testi 

Model 
-2 Log 

Likelihood 

Chi-

Square 
s.d. 

Olasılık 

(p) 

Yokluk 

Hipotezi 
529,732       

Genel 493.065 36.668 39 ,577 

H0: Bağımsız değişkenler ortak bir eğim parametresine sahiptir 

H1: Bağımsız değişkenler ortak bir eğim parametresine sahip değildir 

Bu modelde H0 hipotezi reddedilemez yani bağımsız değişkenler ortak bir eğim 

parametresine sahiptir (Satıcı & Altunay, 2013, s. 48-49). Bu da paralellik varsayımının 

sağlandığını ortaya koymaktadır (p=0,577>0,05). Paralellik varsayımı sağlandığı için 

diğer yapılması gereken testlerden biri olan uyum iyiliği testinin uygulamasına 

geçilmiştir. 
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Tablo 10 

 Uyum İyiliği Testi 

 

Chi-

Square 
s.d. Olasılık 

Pearson 650,173 637 ,350 

Sapma 529,732 637 ,999 

H0: Model verilerle uyum içindedir 

H1: Model verilerle uyum içinde değildir 

Uyum iyiliği testi ile örnek verisinin belirli bir dağılımdan gelip gelmediği 

sınanır. Bu çalışma için Pearson uyum iyiliği değerlerine bakılmıştır. Çünkü Pearson 

kategorik ve kesikli verilerin beklenen ve gözlenen örnek değerlerinin kıyaslanmasını 

sağlamaktadır (Köle & Gökpınar, 2012, s. 318).  

Elde edilen olasılık değerlerine göre H0 hipotezi reddedilemez yani model 

verilerle uyum içindedir. (p=0,350>0,05) 

Tablo 11  

Pseudo (Sözde) Uyum İyiliği 

Cox & Snell ,180 

Nagelkerke ,218 

McFadden ,113 

Cox&Snell benzerlik değerine dayanır ve minimum değeri 0 maksimum değeri 

ise 1’den küçüktür (Çağlayan & Astar, 2010, s. 3). Aynı zamanda Cox & Snell ve 

Nagelkerke değerleri bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki ilişkinin oranını 

açıklamaktadır (Ege & Bayrakdaroğlu, 2009, s. 151).  

Cox & Snell R
2
 değeri oluşturulan modelin bağımlı değişkendeki varyansın 

%18’ni, Nagelkerke R
2
 değeri ise varyansın %21,8’ni açıklamaktadır. 
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Tablo 12 

Parametre Tahminleri – Model 1 

  

[Mutluluk = 1,00] -,082 ,753 ,012 ,913

[Mutluluk = 2,00] 1,595 ,764 4,358 ,037 4,928

[Hnhlk geliri=1] ,762 ,460 2,746 ,097

[Hnhlk geliri=2] ,413 ,530 ,608 ,436

[Hnhlk geliri=3] ,468 ,679 ,475 ,491

[Hnhlk geliri=4] ,592 ,704 ,709 ,400

[Hnhlk geliri=5] ,673 ,507 1,759 ,185

[Hnhlk geliri=6] ,935 ,511 3,346 ,067

[Hnhlk geliri=7] ,311 ,523 ,353 ,552

[Hnhlk geliri=8] 1,373 ,534 6,621 ,010 3,949

[Hnhlk geliri=9] -,364 ,673 ,292 ,589

[Hnhlk geliri=10] ,051 ,649 ,006 ,937

[Hnhlk geliri=11] ,548 ,701 ,610 ,435

[Hnhlk geliri=12] 0
a

[Formel=1,00] -,969 ,492 3,878 ,049 ,380

[Formel=2,00] -,967 ,491 3,876 ,049 ,380

[Formel=3,00] -,666 ,498 1,789 ,181

[Formel=4,00] 0
a

[Enformel=1,00] ,570 ,486 1,380 ,240

[Enformel=2,00] ,550 ,470 1,372 ,241

[Enformel=3,00] ,793 ,456 3,028 ,082

[Enformel=4,00] 0
a

[İşten uzk=1,00] -,037 ,353 ,011 ,916

[İşten uzk=2,00] -,061 ,309 ,039 ,843

[İşten uzk=3,00] -,317 ,318 ,996 ,318

[İşten uzk=4,00] -,424 ,322 1,732 ,188

[İşten uzk=5,00] 0
a

[Mobbing=1,00] -1,193 ,249 22,897 ,000 ,303

[Mobbing=2,00] -,372 ,248 2,249 ,134

[Mobbing=3,00] 0
a

[Üni.=1] ,104 ,306 ,116 ,734

[Üni.=2] -,257 ,303 ,720 ,396

[Üni.=3] ,115 ,304 ,144 ,705

[Üni.=4] 0
a

[Eğitim=1,00] ,667 ,893 ,558 ,455

[Eğitim=2,00] ,273 ,423 ,417 ,518

[Eğitim=3,00] ,098 ,587 ,028 ,867

[Eğitim=4,00] -,034 ,307 ,012 ,912

[Eğitim=5,00] 0
a

[Kadro=1] ,125 ,318 ,154 ,694

[Kadro=2] -,358 ,591 ,367 ,545

[Kadro=3] ,346 ,330 1,100 ,294

[Kadro=4] 0
a

[Yaş=1,00] -,779 ,384 4,122 ,042 ,459

[Yaş=2,00] -,527 ,282 3,507 ,061

[Yaş=3,00] 0
a

[Cinisyet=1] -,095 ,202 ,223 ,637

[Cinisyet=2] 0
a

[Medeni drm=1] ,211 ,233 ,817 ,366

[Medeni drm=2] -,711 1,063 ,448 ,503

[Medeni drm=3] ,555 ,545 1,036 ,309

[Medeni drm=4] 0
a

Toplam Örneklem 339

Pseudo R² 0,180

Model 1

Olasılık 

(P)
Wald e

β

Bağımlı 

Değişken

Bağımsız 

Değişkenler

β
Standart 

Hata

Parametre Tahminleri
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Ana modelimizin hipotezi; 

H0: Bütün bağımsız değişkenler bağımlı değişken olan mutluluk üzerinde 

etkilidir 

H1: Bütün bağımsız değişkenler bağımlı değişken olan mutluluk üzerinde etkili 

değildir 

Ana model olan Model 1’de enformel baskı, işten uzaklaştırma, üniversite, 

eğitim düzeyi, kadro türü, cinsiyet ve medeni değişkenlerine ait katsayılar istatistiksel 

olarak anlamsız çıkmış iken hane halkı geliri, formel baskı, mobbing ve yaşın bazı 

kategorileri anlamlı çıkmıştır. Bağımlı değişken üzerinde etkili daha çok sayıda 

değişken ve dolayısıyla kategoriye ulaşabilmek amacıyla ana modelde anlamsız çıkan 

değişkenler çeşitli kombinasyonlarla (tekli, ikili, üçlü) çıkartılmış ve böylece ana model 

olan Model 1’den toplamda 23 farklı model türetilmiştir. Tez kapsamında bu 

modellerden tüm değişkenlerin yer aldığı model 1 ile en çok anlamlı değişkene sahip 

model 9’a yer verilmiştir.   

İlk başta değişkenler hakkında yorum yapabilmek için parametre tahminlerinin 

(β) “e üssü” alınarak odds (ψ) oranlarını bulmuş oluruz. Parametre tahminleri 

tablosunda olasılık (p) değerlerine baktığımızda hane halkı geliri kategorisinde referans 

12.kategori olan 8500 TL ve üzeri gelir elde edenlerdir. Buna göre gelir aralığı 

8.kategori olan 6500TL – 6999TL olanlar 8500TL ve üzeri olanlara göre 3,949 kat daha 

fazla mutsuzdur.  

Formel baskı değişkeninde referans 4.kategori olan çok baskı vardır 

kategorisidir. Buna göre formel baskının 1.kategorisi olan herhangi bir baskı yok ile 

2.kategori olan az baskı var seçeneğini tercih edenler referans gurubuna göre 0,38 

oranında daha az mutsuzdur. 

Mobbing kategorisinde ise referans 3.kategori olan Evet’tir. Buna göre 

mobbing’in 1.kategorisi olan hayır cevabı verenler, referans gruba göre 0,303 oranında 

daha az mutsuzdur. 
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Yaş kategorisinde referans 3.kategori olan 34 ve üzeridir. Buna göre yaşı 22 – 

27 aralığında olanlar referans grubuna göre 0,459 oranında daha az mutsuzdur. 

Bütün modellerde hane halkı gelirinin 8.kategorisi olan 6500TL – 6999TL 

gelir aralığına sahip kişiler anlamlı çıkmıştır. Bunun dışında formel baskının en azından 

bir kategorisi genellikle bütün modellerde anlamlı çıkmış iken Model 5 (eğitim düzeyi 

modelden çıkartılmıştır) ve Model 6’da (kadro tipi modelden çıkartılmıştır) anlamsız 

çıkmıştır. Enformel baskı bütün modellerde anlamsız çıkmıştır. Bu nedenle Model 2’de 

enformel baskı ana modelden çıkarılmış ve regresyon analizi tekrar yapılmıştır. Bunun 

sonucunda da normal de ana model olan Model 1’de anlamlı olan Formel baskının 

2.kategorisi anlamsız hale gelirken Yaşın 2.kategorisi anlamlı hale gelmiştir. İşten 

uzaklaştırmadan duyulan endişe bağımsız değişkeni de bütün modellerde anlamsız 

çıkmıştır. Bundan dolayı oluşturulan Model 3’de işten uzaklaştırma model dışı 

bırakılmıştır. Model 1’deki değişkenlerin anlamlılıkları ile Model 3’deki değişkenlerin 

anlamlılıkları arasında bir değişiklik olmamıştır hatta e
β
 değerleri de hemen hemen aynı 

çıkmıştır. Model 9’da ise ana modelde anlamsız çıkan hem enformel baskı hem de işten 

uzaklaştırma bağımsız değişkenleri model dışı bırakılmıştır. 1.model olan ana modelden 

farklı olarak Mobbing 2.kategori ve Yaş 2.kategori anlamlı çıkmıştır. 

Mobbing’in de bütün modellerde birinci en azından birinci kategorisi anlamlı 

çıkmıştır. Yalnız Model 9’da (enformel baskı ve işten uzaklaştırma model dışıdır) 

“mobbing”in 2.kategorisi de anlamlı çıkmıştır. Model 4’de ise bütün modellerde 

anlamsız çıkan üniversite bağımsız değişkeni ana modelden çıkartıldığında önceden 

bazı modellerde anlamlı olan yaş değişkeni anlamsız hale gelmiştir.  

Model 5’de ise yine bütün modellerde anlamsız olan eğitim düzeyi modelden 

çıkartılmıştır. Bunun sonucunda önceden anlamlı olan formel baskı ve yaş anlamsız 

hale gelmiştir. Model 6’da yine bütün modellerde anlamsız olan kadro tipi modelden 

çıkartıldığında ana model de anlamlı olan formel baskı ve yaş anlamsız hale gelmiştir. 

Model 7’den cinsiyet değişkeni model 8’den medeni durum değişkeni çıkartıldığında iki 

modelde de anlamlı olan bağımsız değişkenler aynı olmaktadır. Son olarak Model 

10’dan hem üniversite hem de eğitim düzeyi çıkartıldığında sadece mobbing ve hane 

halkı gelirinin bir kategorisi formel baskının ise iki kategorisi anlamlı hale gelmiştir. 
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Yukarıda incelenmiş olan on model dışında türetilen diğer on iki modelde de 

benzer sonuçlar elde edilmiştir. Bu nedenle diğer türetilmiş olan on iki model hakkında 

yalnızca hangi bağımsız değişkenlerin eklenip çıkartıldığına dair bilgi verilecek daha 

detaylı analizlere yer verilmeyecektir. 

Model 11’de enformel baskı, işten uzaklaştırma ve üniversite değişkenleri yer 

almamaktadır. Model 12’de üniversite ve kadro türü modelde yer almamaktadır. Model 

13’de kadro türü, cinsiyet ve medeni durum değişkenleri yer almamaktadır. Model 

14’de cinsiyet, yaş, medeni durum ve kadro türü değişkenleri yer almamaktadır. Model 

15’de enformel baskı, işten uzaklaştırma ve eğitim düzeyi değişkenleri yer 

almamaktadır. Model 16’da üniversite, eğitim, kadro türü, yaş, cinsiyet ve medeni 

durum değişkenleri yer almamaktadır. Model 17’de enformel baskı ve cinsiyet 

değişkenleri yer almamaktadır. Model 18’de enformel baskı ve üniversite değişkenleri 

yer almamaktadır. Model 19’da enformel baskı ve eğitim değişkenleri yer 

almamaktadır. Model 20’de enformel baskı ve kadro türü değişkenleri yer 

almamaktadır. Model 21’de işten uzaklaştırma ve üniversite yer almamaktadır. Model 

22’de işten uzaklaştırma ve kadro türü yer almamaktadır. Model 23’de işten 

uzaklaştırma ve eğitim düzeyi yer almamaktadır. 

Hangi değişkenlerin hangi modelden çıkartıldığı Şekil19’da özet şeklinde 

derlenmiştir. Gri kutucuklar modelde yer alan değişkenler beyaz kutucuklar ise modelde 

yer almayan değişkenlerdir. 
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Şekil 19 Model Bazında Değişkenler 

 

Ana modelden enformel baskı ve işten uzaklaştırma bağımsız değişkenlerini 

çıkarıp elde ettiğimiz Model 9’da paralellik varsayımı sağlanmaktadır (p=0,530>0,05). 

Uyum iyiliği testinin sonucuna baktığımızda p=0,329 yani p > 0,05 olduğu için modelin 

verilerle uyum içinde olduğu anlaşılmaktadır. Cox&Snell R
2
 değeri Model 9’daki 

bağımlı değişkendeki varyansın %16,8’ni, Nagelkerke R
2
 değeri ise varyansın 

%20,3’nü açıklamaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hane Halkı Formel Enformel İşten Eğitim Kadro Medeni 

Geliri Baskı  Baskı Uzaklaştırma Düzeyi Türü Durum

Model 1

Model 2

Model 3

Model 4

Model 5

Model 6

Model 7

Model 8

Model 9

Model 10

Model 11

Model 12

Model 13

Model 14

Model 15

Model 16

Model 17

Model 18

Model 19

Model 20

Model 21

Model 22

Model 23

Yaş CinsiyetÜniversiteMobbingMutluluk
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Tablo 13 

Parametre Tahminleri – Model 9 

 

[Mutluluk = 1,00] -,607 ,698 ,756 ,385

[Mutluluk = 2,00] 1,075 ,706 2,317 ,128

[Hnhlk geliri=1] ,594 ,428 1,927 ,165

[Hnhlk geliri=2] ,280 ,504 ,309 ,579

[Hnhlk geliri=3] ,169 ,653 ,067 ,796

[Hnhlk geliri=4] ,168 ,692 ,059 ,808

[Hnhlk geliri=5] ,541 ,484 1,245 ,264

[Hnhlk geliri=6] ,724 ,482 2,255 ,133

[Hnhlk geliri=7] ,219 ,494 ,196 ,658

[Hnhlk geliri=8] 1,161 ,492 5,556 ,018 3,192

[Hnhlk geliri=9] -,595 ,653 ,830 ,362

[Hnhlk geliri=10] -,063 ,626 ,010 ,920

[Hnhlk geliri=11] ,372 ,623 ,356 ,551

[Hnhlk geliri=12] 0
a

[Formel=1,00] -,915 ,392 5,442 ,020 ,401

[Formel=2,00] -,958 ,399 5,751 ,016 ,384

[Formel=3,00] -,539 ,440 1,502 ,220

[Formel=4,00] 0
a

[Enformel=1,00]

[Enformel=2,00]

[Enformel=3,00]

[Enformel=4,00]

[İşten uzk=1,00]

[İşten uzk=2,00]

[İşten uzk=3,00]

[İşten uzk=4,00]

[İşten uzk=5,00]

[Mobbing=1,00] -1,178 ,240 24,002 ,000 ,308

[Mobbing=2,00] -,494 ,240 4,236 ,040 ,610

[Mobbing=3,00] 0
a

[Üni.=1] ,145 ,297 ,239 ,625

[Üni.=2] -,236 ,303 ,604 ,437

[Üni.=3] ,083 ,301 ,076 ,783

[Üni.=4] 0
a

[Eğitim=1,00] ,890 ,883 1,015 ,314

[Eğitim=2,00] ,394 ,416 ,897 ,344

[Eğitim=3,00] ,224 ,584 ,147 ,702

[Eğitim=4,00] ,087 ,302 ,083 ,774

[Eğitim=5,00] 0
a

[Kadro=1] ,119 ,310 ,147 ,701

[Kadro=2] -,497 ,587 ,718 ,397

[Kadro=3] ,377 ,316 1,423 ,233

[Kadro=4] 0
a

[Yaş=1,00] -,818 ,376 4,729 ,030 ,441

[Yaş=2,00] -,565 ,278 4,123 ,042 ,568

[Yaş=3,00] 0
a

[Cinisyet=1] -,139 ,197 ,502 ,479

[Cinisyet=2] 0
a

[Medeni drm=1] ,171 ,230 ,555 ,456

[Medeni drm=2] -,983 1,016 ,937 ,333

[Medeni drm=3] ,517 ,524 ,973 ,324

[Medeni drm=4] 0
a

Toplam Örneklem 347

Pseudo R² 0,168

Parametre Tahminleri

e
β

Model 9

ENFORMEL BASKI VE İŞTEN UZAKLAŞTIRMA 

MODELDEN ÇIKARTILDI

Wald
Olasılık 

(P)

Bağımlı 

Değişken

Bağımsız 

Değişkenler

β
Standart 

Hata
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Model 9’a regresyon analizi yapıldığında hane halkı gelirinin 8.kategorisi, 

formel baskının 1.ve 2.kategorileri, mobbingin 1.ve 2.kategorileri ve yaşın 1.ve 

2.kategorileri anlamlı çıkmıştır.  

Parametre tahminleri tablosunda olasılık (p) değerlerine baktığımızda hane 

halkı geliri kategorisinde referans 12.kategori olan 8500 TL ve üzeri gelir elde 

edenlerdir. Buna göre gelir aralığı 8.kategori olan 6500TL – 6999TL olanlar 8500TL ve 

üzeri olanlara göre 3,192 kat daha fazla mutsuzdur.  

Formel baskı kategorisinde referans 4.kategori olan çok baskı vardır. Buna 

göre formel baskının 1.kategorisi olan herhangi bir baskı yok seçeneğini tercih edenler 

referans gurubuna göre 0,401 oranında daha az mutsuz iken 2.kategori olan az baskı var 

seçeneğini tercih edenler referans gurubuna göre 0,384 oranında daha az mutsuzdur. 

Mobbing kategorisinde ise referans 3.kategori olan Evet’tir. Buna göre 

mobbing’in 1.kategorisi olan hayır seçeneğini tercih edenler referans grubuna göre 

0,308 oranında daha az mutsuz iken 2.kategorisi olan kısmen seçeneğini tercih edenler 

referans grubuna göre 0,601 oranında daha az mutsuzdur. 

Yaş kategorisinde referans 3.kategori olan 34 ve üzeridir. Buna göre yaşı 22 – 

27 aralığında olanlar referans grubuna göre 0,441 oranında daha az mutsuz iken yaşı 28 

– 33 arasında olanlar referans grubuna göre 0,568 oranında daha az mutsuzdur. 

Ordinal logit resgresyon dışında iki şekilde bağımlı ve bağımsız değişkenler 

tek tek ele alınarak incelenmiştir. Bu testler Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U 

testleridir. Kruskal-Wallis testi nonparametrik modellerde kullanılır. Tek yönlü varyans 

analizi yöntemidir (Özdamar, 1997, s. 372). Üç veya daha fazla gruba sahip olan 

değişkenlerin ortalamaları arasındaki farklılığın anlamlılığını test eder. Mann-Whitney 

U testi ise iki örneklem için uygulanan testtir. 
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                                             Tablo 14 

Kruskal-Wallis Testi 

 

    

  

 

 Dereceler 

 
Formel Baskı 

Denek 

Sayısı 
Ortalama 

Standart 

Sapma 

Mutluluk 

Herhangi bir baskı 

yok 
233 7,02 1,880 

Az baskı var 142 6,96 2,093 

Baskı var 53 6,66 1,675 

Çok baskı var 17 5,76 3,173 

Toplam 445    

   

 
 

     

Test İstatistiği 

 

 

 
 

Mutluluk 

 

 

 Chi-Square 5,329 

 

 

 s.d. 3 

 

 

 Asymp. Sig. ,149 

 

 

 
Elde edilen test istatistiği sonucunda p=0,149>0,05 olduğundan dolayı farklı 

formel baskı düzeyine maruz kalan araştırma görevlilerinin mutluluk düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark yoktur.  

Burada örnek teşkil etmesi amacıyla yalnızca formel baskı bağımsız 

değişkeninin Kruskal-Wallis Test istatistiği değerleri tablo şeklinde verilmiştir. Diğer 

bağımsız değişkenlerin p değerleri parantez içinde yer almaktadır. 

Hane halkı geliri 

Farklı hane halkı gelir düzeyine sahip araştırma görevlilerinin mutluluk 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur. (p=0,622) 

Enformel baskı 

Farklı enformel baskı düzeyine maruz kalan araştırma görevlilerinin mutluluk 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.  (p=0,088) 
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İşten uzaklaştırma 

İşten uzaklaştırma endişesi duyan veya duymayan araştırma görevlilerinin 

mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. (p=0,007) 

Mobbing 

Farklı düzeylerde mobbinge maruz kalan araştırma görevlilerinin mutluluk 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. (p=0,000) 

Üniversite 

Farklı üniversitelerde görevli olan araştırma görevlilerinin mutluluk düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark yoktur. (p=0,562) 

Eğitim düzeyi 

Farklı eğitim düzeyine sahip olan araştırma görevlilerinin mutluluk düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark yoktur. (p=0,060) 

Kadro türü düzeyi 

Farklı kadro türlerinde görevli olan araştırma görevlilerinin mutluluk düzeyleri 

arasında anlamlı bir fark yoktur. (p=0,079) 

Yaş 

Farklı yaş gruplarında olan araştırma görevlilerinin mutluluk düzeyleri arasında 

anlamlı bir fark yoktur.  (p=0,060) 

Medeni durum 

Farklı medeni durum düzeylerinde olan araştırma görevlilerinin mutluluk 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur.  (p=0,597) 
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Tablo 15  

Mann-Whitney U Test 

Dereceler 

 
Cinsiyet 

Denek 

Sayısı 

Sıra 

Ortalaması 

Sıra 

Toplamı 

Mutluluk 

Erkek 254 228,47 58030,50 

Kadın 188 212,09 39872,50 

Toplam 442     

          

Test İstatistikleri 

   
 

Mutluluk 

   Mann-Whitney U 22106,500 

   Wilcoxon W 39872,500 

   Z -1,356 

   Asymp. Sig. (2-

tailed) 
,175 

   
Elde edilen test istatistiği sonucunda p=0,175>0,05 olduğundan dolayı farklı 

cinsiyet gruplarında olan araştırma görevlilerinin mutluluk düzeyleri arasında anlamlı 

bir fark yoktur.  

Kruskal-Wallis ve Mann-Whitney U testlerinin sonuçlarını kısaca toplayacak 

olursak, işten uzaklaştırma ve mobbing dışında diğer bağımsız değişken gruplarında 

olan araştırma görevlilerinin mutluluk düzeyleri arasında anlamlı bir fark yoktur. 

Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı Ki-

kare testi ile tespit edilirken var olan ilişkinin oranı Cramer’s V testi ile 

hesaplanmaktadır. Böylelikle bağımlı değişken ile bağımsız değişken arasındaki 

ilişkinin zayıf mı yoksa kuvvetli mi olduğu hakkında bilgi sahibi olunmaktadır. 
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Tablo 16  

Ki-kare ve Cramer’s V Testi (Mobbing) 

  
Mutlu 

Orta 

Derecede 

Mutlu 

Mutsuz Toplam 

Mobbing 

Hayır 74,7% 21,6% 3,7% 100,0% 

Kısmen 59,8% 32,0% 8,2% 100,0% 

Evet 43,2% 32,1% 24,7% 100,0% 

Toplam 64,9% 26,4% 8,8% 100,0% 

      Ki-kare ve Cramer’s V Testi 

  

  
Değer 

Approx. 

Sig. 

  Pearson Chi-

Square 
44.856 ,000 

  Cramer's V ,225 ,000 

  
H0: Mobbing ile mutluluk arasında ilişki yoktur. 

H1: Mobbing ile mutluluk arasında ilişki vardır. 

Cramer’s V değeri 0 ile 1 arasında değer almaktadır. Cramer’s V değeri 0’a 

yakın ise ilişki yok 1’e yakın ise ilişki var demektir (Özdamar, 1997, s. 171). Ki kare 

değerinin (44,856) istatiksel anlamlılığı (approx sig.) 0,000 yani 0,05’den küçüktür. Bu 

durumda H0 reddedilir yani mobbing ile mutluluk arasında ilişki vardır. Burada ki 

Cramer’s V değeri 0,225 yani 0’a yakın bir değerdir. Bu nedenle mobbing ile mutluluk 

düzeyleri arasında %22,5’lik zayıf düzeyde bir ilişki vardır. 
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Tablo 17  

Ki-kare ve Cramer’s V Testi (İşten Uzaklaştırma) 

 

Mutlu 

Orta 

Derecede 

Mutlu 

Mutsuz Toplam 

İşten 

Uzaklaştırma 

Hiç 

katılmıyorum 
72,9% 18,6% 8,6% 100,0% 

Katılmıyorum 66,7% 26,7% 6,7% 100,0% 

Kararsızım 66,3% 30,3% 3,4% 100,0% 

Katılıyorum 64,9% 26,8% 8,2% 100,0% 

Tamamen 

katılıyorum 
52,7% 28,0% 19,4% 100,0% 

Toplam 64,3% 26,4% 9,3% 100,0% 

      

      Ki-kare ve Cramer’s V Testi 

  

  
Değer 

Approx. 

Sig. 

  Pearson Chi-Square 19.626 ,012 

  Cramer's V ,147 ,012 

  
Ki kare değerinin (19,626) istatiksel anlamlılığı (approx sig.) 0,012 yani 

0,05’den küçüktür. Bu durumda H0 reddedilir yani işten uzaklaştırmadan endişe duyma 

ile mutluluk arasında ilişki vardır. İşten uzaklaştırmadan endişe duyma ile mutluluk 

düzeyleri arasında %14,7’lik zayıf düzeyde bir ilişki vardır. (Cramer’s V=0,147) 

Hane halkı geliri 

Ki kare değerinin (25,556) istatiksel anlamlılığı (approx sig.) 0,271 yani 

0,05’den büyüktür. Bu durumda H0 kabul edilir yani hane halkı gelir düzeyleri ile 

mutluluk arasında ilişki yoktur.  

Formel baskı 

Ki kare değerinin (21,545) istatiksel anlamlılığı (approx sig.) 0,001 yani 

0,05’den küçüktür. Bu durumda H0 reddedilir yani formel baskı ile mutluluk arasında 

ilişki vardır.  Formel baskı ile mutluluk düzeyleri arasında %15,6’lık zayıf düzeyde bir 

ilişki vardır. (Cramer’s V=0,156) 



83 
 

Enformel baskı 

Ki kare değerinin (11,109) istatiksel anlamlılığı (approx sig.) 0,085 yani 

0,05’den büyüktür. Bu durumda H0 kabul edilir yani enformel baskı ile mutluluk 

arasında ilişki yoktur.  

Üniversite 

Ki kare değerinin (3,613) istatiksel anlamlılığı (approx sig.) 0,729 yani 

0,05’den büyüktür. Bu durumda H0 kabul edilir yani araştırma görevlilerinin görevli 

oldukları üniversiteler ile mutluluk arasında ilişki yoktur. 

Eğitim düzeyi 

Ki kare değerinin (8,170) istatiksel anlamlılığı (approx sig.) 0,417 yani 

0,05’den büyüktür. Bu durumda H0 kabul edilir yani eğitim düzeyleri ile mutluluk 

arasında ilişki yoktur.  

Kadro türü düzeyi 

Ki kare değerinin (15,379) istatiksel anlamlılığı (approx sig.) 0,018 yani 

0,05’den küçüktür. Bu durumda H0 reddedilir yani kadro türü düzeyleri ile mutluluk 

arasında ilişki vardır.  Kadro türü düzeyleri ile mutluluk düzeyleri arasında %12,9’luk 

zayıf düzeyde bir ilişki vardır.(Cramer’s V=0,129) 

Yaş 

Ki kare değerinin (4,240) istatiksel anlamlılığı (approx sig.) 0,375 yani 

0,05’den büyüktür. Bu durumda H0 kabul edilir yani yaş düzeyleri ile mutluluk arasında 

ilişki yoktur. 

Cinsiyet 

Ki kare değerinin (5,143) istatiksel anlamlılığı (approx sig.) 0,076 yani 

0,05’den büyüktür. Bu durumda H0 kabul edilir yani cinsiyet ile mutluluk arasında ilişki 

yoktur. 
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Medeni durum 

Ki kare değerinin (6,188) istatiksel anlamlılığı (approx sig.) 0,402 yani 

0,05’den büyüktür. Bu durumda H0 kabul edilir medeni durum ile mutluluk arasında 

ilişki yoktur. 

Ki-kare ve Cramer’s V değerlerini kısaca değerlendirirsek mobbing, işten 

uzaklaştırma, formel baskı ve kadro türü ile mutluluk arasında bir ilişki olduğu ama bu 

ilişkinin zayıf kuvvette olduğu anlaşılmıştır. Hane halkı geliri, enformel baskı, 

üniversite, eğitim düzeyi, yaş, cinsiyet ve medeni durum ile de mutluluk arasında bir 

ilişki olmadığı anlaşılmıştır.  
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5. SONUÇ 

Mutluluk üzerine Hegesias’den İbn Haldûn’a kadar birden çok sayıda tanım 

yapılmıştır. Bu tanımlardan bazıları olumlu iken bazılar ise olumsuzdur. Daha sonraki 

yıllara geldiğimizde ise Adam Smith, Immanuel Kant ve John Stuart Mill yine mutluluk 

ile ilgili fikirlerini beyan eden önemli kişiler arasında yer almaktadır. Mutluluk Dünya 

Veritabanının da (World Database of Happiness) kurucusu olan Ruut Veenhoven ise 

yaşam memnuniyeti kavramı üzerinde mutluluk kavramından daha çok durmuştur. İyi 

olma durumunu daha iyi ifade etmek adına da objektif ve sübjektif ayrımı yapmıştır. 

Bunların dışında mutluluğu ölçe yöntemleri de bu çalışma kapsamında incelenmiştir. 

Bu çalışma sosyo-demografik yapı ve sosyo-ekonomik yapı olmak üzere iki 

ana başlık altında toplanmıştır. Sosyo-demografik yapı kendi içinde yaş, cinsiyet, çocuk 

sayısı, medeni durum ve eğitim olmak üzere altı alt başlığa sosyo-ekonomik yapı ise 

kendi içinde gelir, işsizlik, enflasyon, nispi gelir ve kurum olmak üzere beş alt başlığa 

ayrılmıştır. Tüm bu değişkenlerin bazıları mutluluk üzerinde pozitif etkili iken 

bazılarının ise negatif etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Ortaya çıkan bu pozitif ve 

negatif etkilerin ülkeler bazında da değişiklik gösterdiği anlaşılmıştır. Bunun hiç 

kuşkusuz en önemli nedenlerinden birisinin de ülkeler arası kültürel değişikler olduğu 

sonucuna varılmıştır. 

Bir başka bölüm olan çalışma koşulları ve yaşam memnuniyetleri bölümünde 

ise çalışma koşulları fiziksel ve psikolojik olmak üzere ikiye ayrılarak incelenmiştir. 

Fiziksel koşullarda daha çok iş ortamının ışık alma açısı veya büro malzemelerinin 

bulunması gerektiği yerler gibi şeyler üzerinde durulmuş iken psikolojik koşullar 

kısmında özellikle tüm dünyada son yıllarda artan psikolojik taciz (mobbing) kavramı 

üzerinde durulmuştur. Son olarak da iş tatmini, yaşam memnuniyeti ve mutluluk üzerine 

yapılmış olan literatür taraması anlatılmıştır. Literatür taramasına göre kişilerin iş 

tatminin yüksek olması hayatlarına dair memnuniyetlerini arttırmakta ve böylece mutlu 

olmalarını sağlamaktadır. Başka bir görüşe göre de eğer kişi işinde mutsuz ise başka bir 

sosyal ortamda işinden dolayı yaşadığı mutsuzluğu azaltmak adına kendini mutlu 

edecek şeyler yapmaya çalışacaktır. 
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Çalışmanın son kısmı olan saha çalışması kısmında araştırma görevlilerine 

yapılmış olan anket analiz edilmiştir. Analiz sonucunda araştırma görevlilerinin 

çoğunun yaşamlarından memnun oldukları ve görevli oldukları üniversitelerinde 

çalışıyor olmaktan mutlu oldukları sonucu ortaya çıkmıştır. Fakat buna rağmen 

araştırma görevlilerinin çoğu işinden uzaklaştırma veya ilişiklerinin kesilmesi endişe 

taşıdıklarını da söylemişlerdir. Formel veya enformel baskı ile ilgili yöneltilen soruya 

da araştırma görevlilerinin çoğunluğu herhangi bir formel veya enformel baskı 

olmadığını beyan etmişlerdir. Son olarak da mobbinge maruz kalıp kalmadıklarına 

yönelik sorulan soruda çoğunun yine herhangi bir mobbinge maruz kalmadığı sonucu 

elde edilmiştir. 

Yine son kısım olan saha çalışması bölümünde bir bağımlı ve on bir bağımsız 

değişkenden oluşan bir model kurulmuştur. Bu modelin ilk başta betimsel tablosu 

oluşturulmuş ve her bir bağımsız değişken bağımlı değişken olan mutlulukla 

kıyaslanmıştır.  Bu kıyaslama sonucunda hane halkı geliri açısından en mutlu grubun 

3000TL – 3499TL gelir aralığına sahip olan grup olduğu anlaşılmıştır. Formel ve 

enformel baskı açısından tablo verilerine baktığımızda araştırma görevlilerinin 

yarısından çoğunun herhangi bir formel baskıya maruz kalmadığı yarısına yakın bir 

kısmının ise herhangi bir enformel baskıya maruz kalmadıkları anlaşılmıştır.  

Üniversiteleri mutluluk açısından kıyasladığımızda en yüksek mutluluk oranına 

sahip olan üniversite Marmara Üniversitesi’dir. Eğitim düzeyi açısından en mutlu grup 

doktora sürecinde olanlardır. Mutluluk açısından kadro türlerini kıyasladığımızda en 

mutlu olan kadro türü 33/a’dır.  

Yine elde edilen başka bir veri ise işten uzaklaştırma endişesidir. Araştırma 

görevlilerinin mutsuz olanlarının %42,9’u işten uzaklaştırma endişesi duyduklarını 

belirtmiştir. Mobbing sorusunda ise mutluların %62,5’nin mobbinge maruz kalmadığı 

sonucuna ulaşılmıştır. Yaş gruplarından en mutlu yaş grubu 28 – 33 aralığında 

olanlardır. Son olarak cinsiyet ve medeni durum açısından mutluluk oranlarını 

kıyasladığımızda ise erkeklerin kadınlardan daha mutlu olduğu ve mutluların büyük 

kısmının evli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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Kurulmuş olan ekonometrik model parametrik olmayan ve paralel bir 

modeldir. Ana model olan Model 1’de hane halkı gelirinin 8.kategorisi, formel baskının 

1.ve 2.kategorisi, mobbingin 1.kategorisi ve yaşın ise yalnızca 1.kategorisi anlamlı 

çıkmıştır. Bu nedenle sadece anlamlı çıkan bağımsız değişkenlerin e
β
 değerleri 

alınmıştır. Daha sonra oluşturulmuş olan ana modelde anlamlı çıkan değişkenlerden 

daha fazla anlamlı değişken elde edilebilir mi sorusunu araştırmak için model 1’de dâhil 

olmak üzere toplamda 23 model analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda en 

anlamlı model olarak model 9 elde edilmiştir. Model 9’un model 1’den farkı enformel 

ve işten uzaklaştırma değişkenlerinin modelden çıkartılmış olmasıdır.  

Yapılan ekonometrik analiz bize şunu göstermiştir ki ilk başta saha çalışması 

yapılmadan önce özellikle kadro türlerinden 33/a ile 50/d arasında görev sürelerinden 

ötürü mutluluk açısından bir fark olacağı düşüncesi hâkim iken yapılan anket sonucunda 

mutluluk açısından birbirine yakın oranlar çıkmıştır. Genel dünya literatüründe hâkim 

olan “gelir arttıkça mutluluk artar” görüşü de burada tam olarak sağlanamamıştır. 

Çünkü mutlular arasında en yüksek orana sahip olan grup 3000TL – 3499TL gelirini 

elde edenler olduğu anlaşılmış hatta anket sorusu şıklarında yer alan 8500TL ve üzeri 

gelir grubuna doğru gidildikçe mutluluk oranlarında bazen düşüşler bazen de yükselişler 

oluşacak şekilde dalgalanmalar meydana gelmiştir. 

Gerek ülkemizde gerekse bütün dünyada mutluluk, iş tatmini, yaşam 

memnuniyeti ve çalışma koşulları adı altında birçok çalışma yapılmış ve yapılmaya 

devam edilmektedir. Bazı çalışmalar anket yapılarak desteklenmektedir. Araştırma 

görevlilerine yönelik daha doğrusu akademisyenlere yönelik yapılan çalışmalar çok 

olmasa da yine de hatırı sayılır bir oranda literatürde yer almaktadır.  

Kısaca özetleyecek olursak literatür taraması sonucu şu anlaşılmıştır ki 

genellikle yapılan anketler sonucu ülkelerin ekonomik, politik, siyasi ve kültürel birçok 

faktöre bağlı olarak mutluluk, yaşam memnuniyetleri ve iş tatminlerinde meydana gelen 

değişmeler veya elde edilen sonuçlarda bazen ciddi farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 
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EK 1 Akademi de İstihdam Edilen Araştırma Görevlilerinin Çalışma Koşulları ve 

Yaşam Memnuniyeti Anketi 

A. SOSYO – EKONOMİK YAPI VE YAŞAM MEMNUNİYETİ 

1. Bir bütün olarak hayatınızı düşündüğünüzde yaşamınızdan ne kadar 

memnunsunuz?  

(Yaşamımdan hiç memnun değilim 0 - Yaşamımdan çok çok memnunum 10) 

0     1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

2. 5 yıl önceki yaşam memnuniyetiniz hangi düzeyde idi?  

(Yaşamımdan hiç memnun değildim 0 - Yaşamımdan çok çok memnundum 

10) 

0 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

3. 5 yıl sonraki yaşam memnuniyetinizin sizce hangi düzeyde olacağını 

düşünüyorsunuz? 

(Yaşamımdan hiç memnun olmayacağım 0 - Yaşamımdan çok çok memnun 

olacağım 10) 

0 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

4. Hane halkınızın aylık (vergi sonrası) NET toplam geliri (ayni ve nakdi kazancınız, 

gayrimenkul, faiz gelirleri vb.) sayacağım aralıklardan hangisinde yer almaktadır? 

3000TL – 3499TL   6000TL – 6499TL  

3500TL – 3999TL   6500TL – 6999TL  

4000TL – 4499TL   7000TL – 7499TL  

4500TL – 4999TL   7500TL – 7999TL  

5000TL – 5499TL   8000TL – 8499TL  

5500TL – 5999TL   8500TL ve üzeri  

5. Hane halkı gelirinizden memnuniyet dereceniz nedir?  

(Hiç memnun değilim 0 - Çok çok memnunum 10) 

0 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

6. Rahat bir hayat sürebilmeniz için hane halkınızın aylık NET toplam geliri (ayni ve 

nakdi kazancı, gayrimenkul, faiz gelirleri vb. dâhil olmak üzere) sayacağım 

aralıklardan sizce hangisinde yer almalıdır? 

3000TL – 3499TL   6000TL – 6499TL  

3500TL – 3999TL   6500TL – 6999TL  

4000TL – 4499TL   7000TL – 7499TL  

4500TL – 4999TL   7500TL – 7999TL  

5000TL – 5499TL   8000TL – 8499TL  

5500TL – 5999TL   8500TL ve üzeri  
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7. Hükümetin yakın zamanda yapmış olduğu maaş zammından memnuniyet 

dereceniz nedir?  

(Hiç memnun değilim 0 - Çok çok memnunum 10) 

0 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

8. Aylık aldığınız maaştan memnuniyet dereceniz nedir?  

(Hiç memnun değilim 0 - Çok çok memnunum 10) 

0 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

9. Bütün her şeyi göz önüne aldığınızda işinizden memnuniyet dereceniz nedir?  

(Hiç memnun değilim 0 - Çok çok memnunum 10) 

0 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

10. Yeniden meslek seçme şansınız olsa tekrar akademisyenliği seçer misiniz? 

Evet seçerdim  

Emin değilim  

Hayır seçmezdim  

11. Size hangi fırsatlar sunulursa kurum değiştirmeyi düşünürsünüz? 

(Sizin için uygun olan tüm cevapları işaretleyebilir veya Diğer şıkkını 

belirtebilirsiniz) 

Hiçbir koşulda düşünmem  

Bir üst kadro  

Maaş artışı  

Daha iyi sosyal olanaklar  

Daha iyi araştırma altyapısı  

Diğer (………………………………….)  

12. 11 basamaklı bir ölçekte en altta Türkiye’deki en fakir % 10 grubun olduğunu; en 

üstte ise en zengin % 10’luk grubun bulunduğunu düşünürseniz, hane halkınız bu 

ölçekte şu an nerede bulunmaktadır?  

(En düşük 0 – En yüksek 10) 

0  1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

13. 11 basamaklı bir ölçekte en altta Türkiye’deki en fakir % 10 grubun olduğunu; en 

üstte ise en zengin % 10’luk grubun bulunduğunu düşünürseniz, hane halkınız bu 

ölçekte 5 yıl önce nerede bulunmaktaydı? 

 (En düşük 0 – En yüksek 10) 

0 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 
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14. 11 basamaklı bir ölçekte en altta Türkiye’deki en fakir % 10 grubun olduğunu; en 

üstte ise en zengin % 10’luk grubun bulunduğunu düşünürseniz, size göre hane 

halkınız bu ölçekte 5 yıl sonra nerede bulunacağını düşünüyorsunuz? 

(En düşük 0 – En yüksek 10) 

0 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

15. Gelirinizi aşağıda yer alan sosyal grupların gelirleriyle karşılaştırmak ve 

ekonomik yaşam standartlarını takip etmek sizin için ne kadar önemlidir?  

 

Hiç 

önemli 

değil 

     Çok 

çok 

önemli 

İş arkadaşları 0 1 2 3 4 5 6 

Çevrenizdeki aynı 

meslekte olan 

arkadaşlarınız 

0 1 2 3 4 5 6 

Çevrenizdeki aynı 

meslekten olmayan 

arkadaşlarınız 

0 1 2 3 4 5 6 

Akrabalarınız 0 1 2 3 4 5 6 

Aile bireyleriniz 0 1 2 3 4 5 6 

Komşularınız 0 1 2 3 4 5 6 

16. Geliriniz aşağıda yer alan sosyal grupların gelirlerine kıyasla nasıldır?   

 

Çok 

düşük 

Biraz 

daha 

düşük 

Yaklaşık 

olarak 

aynı 

Biraz 

daha 

yüksek 

Çok 

yüksek 

İş arkadaşları 1 2 3 4 5 

Çevrenizdeki aynı 

meslekte olan 

arkadaşlarınız 

1 2 3 4 5 

Çevrenizdeki aynı 

meslekten olmayan 

arkadaşlarınız 

1 2 3 4 5 

Akrabalarınız 1 2 3 4 5 

Aile bireyleriniz 1 2 3 4 5 

Komşularınız 1 2 3 4 5 
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17. Gelecek 5 yıllık dönem boyunca genel olarak iş durumunuzun nasıl olacağını 

tahmin ediyorsunuz?  

Akademisyen olarak daha iyi bir kadroda olabilirim  

Akademisyen olarak aynı kadroda kalabilirim  

Akademisyen olarak kadromu kaybedebilirim  

Akademisyenliği bırakıp özel sektöre geçebilirim veya kendi 

işimi kurabilirim 

 

Akademisyenliği bırakıp devlet dairesinde (memur) çalışabilirim  

Akademisyenliği bırakıp özel ya da devlet dâhil hiçbir işte 

çalışmayabilirim 

 

18. Bugünlerde sağlık durumunuz nasıl?  

(Çok kötü 0 - Çok iyi 5) 

         0          1          2          3          4          5 

B. BİLİMSEL YAYINLAR 

19. Şu ana kadar hiç bilimsel dergi(ler)de makale(leri)niz yayınlandı mı?  

Evet yayınlandı  

Hayır yayınlanmadı  

20. Yayınladı ise makale(leri)nizin yayınlandığı dergi(ler) hangi endekste yer 

almaktadır ve her bir endekste yer alan makale sayınız kaçtır? 

 Makale sayısınız 

SCI (Science Citation Index)  

SSCI (Social Sciences Citation Index)   

SCI-Expanded (Science Citation Index Expanded)  

Scopus  

AHCI (Arts & Humanities Citation Index)  

CMCI (CompuMath Citation Index)  

EI (Engineering Index)  

Türkçe ulusal dergiler (hakemli)  

Türkçe ulusal dergiler (hakemsiz)  

Diğer ulusal dergiler  

Diğer uluslararası dergiler (hakemli)   

Diğer uluslararası dergiler (hakemsiz)  

21. Şu ana kadar hiç kitabınız (kitaplarınız)  veya kitap(lar) içinde bölümünüz 

(bölümleriniz) yayınlandı mı? 

Evet yayınlandı  

Hayır yayınlanmadı  
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22. Yayınladı ise kitabınızın (kitaplarınızın)  veya kitap(lar)  içindeki bölümünüzün 

(bölümlerinizin) yayınlandığı yayın türleri ve her yayın türündeki kitap veya 

bölüm sayınız nedir? 

 Adet (sayısı) 

Uluslararası bir yayınevinde yayımlanmış yabancı dilde 

kitap 
 

Uluslararası bir yayınevinde yayımlanmış yabancı 

dildeki kitapta bölüm(ler) veya kitapçık (monograf) 
 

Uluslararası kitap editörlüğü  

Uluslararası sempozyumda sunulan bildiri yayın kitabı  

Ulusal yayınevinde yayımlanmış bilimsel kitap   

Ulusal kitapta yayınlanmış bölüm(ler)  

Ulusal kitap editörlüğü  

Ulusal sempozyumda sunulan bildiri yayın kitabı  

Diğer   

23. Görevli olduğunuz üniversitenizin bilimsel çalışmalarınızda size sunduğu ortam 

ve sağladığı destek sizce ne derece yeterlidir? 

 (Hiç yeterli değil 0 – Çok yeterli 10) 

0 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

C. ÇALIŞMA KOŞULLARI VE İŞ GÜVENCESİ 

24. Kurumunuzda yayın yapmanıza yönelik olarak herhangi bir formel (yazılı 

bildirim) baskı var mı? Var ise formel baskının düzeyi nedir?  

(Yayın, konferans, tebliğ sayısının fazlalığı, yayın yapılacak dergiyi belirleme 

vb. çok baskı var anlamına gelmektedir; diğer taraftan yılda en az bir 

yayının yapılması gereken dergiye müdahale yoksa bu az baskı var anlamına 

gelmektedir) 

Çok baskı var  

Baskı var  

Az baskı var  

Herhangi bir baskı yok  

25. Kurumunuzda yayın yapmanıza yönelik olarak yöneticiler veya danışmanlar 

tarafından enformel (sözlü olarak/şifahen) bir baskı var mı? Var ise baskının 

düzeyi nedir? 

Çok baskı var  

Baskı ar  

Az baskı var  

Herhangi bir baskı yok  
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26. Yaklaşık olarak haftalık toplam çalışma saatinizin ne kadarını araştırmaya 

ayırabiliyorsunuz? (İdari, sekreterlik, organizasyon gibi angarya işler hariç) 

%25’den az  

%25 - %49 arası  

%50 - %74 arası  

%75 ve üzeri  

27. Bilimsel araştırma dışında geri kalan sürenizi ne gibi işlere ayırıyorsunuz? 

(Sizin için uygun olan tüm cevapları işaretleyebilir veya Diğer şıkkını 

belirtebilirsiniz) 

Derse giriyorum  

Laboratuvar ve atölye çalışmalarını 

yürütüyorum 

 

Proje ve ödevleri değerlendiriyorum  

Hafta sonu dâhil sınavlarda gözetmenlik 

yapıyorum 

 

Tanıtım günlerinde tercih danışmanlığı 

yapıyorum 

 

Mezuniyet törenlerinde görev alıyorum  

İdari görevlerde yer alıyorum  

Diğer  

28. Sözleşmenizin bitmesine kaç ay var? 

……………… 

 

29. Genel olarak çalışmakta olduğunuz üniversitenizin akademik personeli olmaktan 

ne kadar memnunsunuz?  

(Hiç memnun değilim 0 - Çok çok memnunum 10) 

0 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10 

30. Akademik personel olarak görev aldığım kurumdan/işimden uzaklaştırma veya 

ilişiğimin kesilmesi endişesi taşıyorum 

Tamamen katılıyorum  

Katılıyorum   

Karasızım  

Katılmıyorum  

Hiç katılmıyorum  
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31. Psikolojik Taciz (Mobbing): İşyerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından 

diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik 

biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı 

amaçlayan; mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki 

durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren; kötü niyetli, 

kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünüdür. 

Yukarıdaki tanımı dikkate alarak çalıştığınız ortamda psikolojik tacize 

(mobbinge) maruz kaldığınızı düşünüyor musunuz? 

Evet  

Kısmen  

Hayır  

 32. Soruyu yalnızca 31.soruya “Evet” veya “Kısmen” cevabını verenler istedikleri 

takdirde cevaplayacaklardır 

32. Maruz kalmış olduğunuz mobbing kim ve/veya kimler tarafından yapılmaktadır? 

(Sizin için uygun olan tüm cevapları işaretleyebilir veya Diğer şıkkını 

belirtebilirsiniz) 

Üstlerim (yrd.doç., doç., prof. vb.) tarafından bana 

mobbing uygulanmaktadır 

 

Aynı düzeyde veya aynı hiyerarşik grupta olduğum iş 

arkadaşlarım tarafından bana mobbing uygulanmaktadır 

 

Altlarım (okutmanlar vb.) tarafından bana mobbing 

uygulanmaktadır 

 

Diğer  

33. Siz mobbinge maruz kalmamış olsanız bile çalıştığınız yerde mobbing olduğunu 

ve/veya çalışma arkadaşlarınıza herhangi bir mobbing uygulandığını düşünüyor 

musunuz? 

Evet  

Kısmen  

Hayır  

34. Herhangi bir sendikaya üye misiniz? 

Evet  

Hayır  

35. Eğer herhangi bir sendikaya üye iseniz bağlı bulunduğunuz sendikanın yeterince 

hakkınızı koruduğunu düşünüyor musunuz? 

Evet  

Kısmen  

Hayır  
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 36. Soruyu yalnızca kadro tipi 50/d olanlar cevaplayacaktır. 

36. Üniversitenin akademik kadrosunda 50/d kadro türü ile işe başlayıp, yöneticiler 

veya danışmanlar tarafından enformel (sözlü olarak/şifahen) olarak size belli bir 

süreden sonra 33/a kadro türüne geçebileceğinize dair bir bilgi verildi mi? 

Belli bir süre sonra 33/a’ya geçeceğim söylendi  

Gelecekteki kadro türüm ile ilgili herhangi  bir bilgi verilmedi  

Belli bir süre sonra üniversiteden uzaklaştırılacağım söylendi  

D. DEMOGRAFİKYAPI 

37. Araştırma Görevlisi olarak bağlı bulunduğunuz üniversiteniz hangisidir? 

İstanbul Teknik Üniversitesi  

İstanbul Üniversitesi  

Marmara Üniversitesi  

Yıldız Teknik Üniversitesi  

38. Araştırma Görevlisi olarak bağlı bulunduğunuz enstitü/fakülte/bölüm 

Enstitü Fakülte Bölüm 

   

39. Eğitim düzeyiniz hangisidir? 

Lisans mezunu  

Yüksek lisans süreci  

Yüksek lisans mezun  

Doktora süreci  

Doktora mezun  

40. Akademik kadro türünüz hangisidir? 

33/a  

50/d  

ÖYP  

35  

Proje asistanı  

41. Yaşınız? 

 

……………… 

42. Cinsiyetiniz? 

Kadın  

Erkek  
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43. Medeni durumunuz? 

Evli  

Bekâr  

Boşanmış  

Dul (eşini kaybetmiş)  

Birlikte yaşıyor (evli değil)  

44. Çocuğunuz var mı?  

Evet var (……………)  

Hayır yok  

45. Eğer çocuğunuz var ise toplamda kaç çocuğunuz var? 

……………… 

46. Siz dâhil hanenizde kaç kişi yaşamaktadır? 

 

……………… 

 

47. Kaç yıldır bir akademik kadroya sahipsiniz?  

(Eğer şu an görev aldığınız üniversiteden önce başka bir üniversitede 

kadrolu olarak görev aldıysanız lütfen her bir görev sürenizi üniversite 

bazında ayrı ayrı belirtiniz) 

 
Üniversitenin 

adı 
Görev süreniz 

Şu an görevli olduğunuz 

üniversite 
  

Önceden görevli olduğunuz 

üniversite 
  

Önceden görevli olduğunuz 

üniversite 
  

Önceden görevli olduğunuz 

üniversite  
  

 


