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Çalı"anın i"inden memnun olma-
sı ve çalı"tı#ı kuruma kendini ait 
hissetmesi hem çalı"an hem de 
kurum açısından önemle üzerinde 
durulması gereken bir konudur. 
Çünkü çalı"anlar i"lerinden mem-
nun olduklarında i"teki performans-
ları, i"e devam etme ve i"ten ayrılma 
gibi i" davranı"ları, genel sa#lık 
durumları ve ya"amdan memnuni-
yetleri de bundan olumlu etkilen-
mektedir. Bununla birlikte çalı"anın 
kendini kuruma ait hissetmesi de 
benzer biçimde çalı"anların perfor-
manslarını ve i"e yönelik bazı davra-
nı"larını etkilemektedir. Bunlar 
memnuniyetin ve kuruma ait hisset-
menin hem çalı"an hem de kurum 
için de#erini bir kez daha göster-
mektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Demiryolları (TCDD) çalı"anları-
nın i" memnuniyetleri ve aidiyetle-
rini incelemek için yapılan ara"tır-
maya 48 farklı ilden 509 ki"i katıl-
mı"tır. Katılımcıların 496’sı erkek 
13’ü kadındır ve ya"ları 23 ile 65 
arasında de#i"mektedir.

Katılımcıların ne kadar zamandır 
bu kurumda çalı"tıklarına ait grafik 
a"a#ıda sunulmu"tur. % 79,6’sı 10 
yıldan daha uzun süredir bu i" yerin-
de çalı"makta olduklarını belirtmi"-
lerdir. $u an çalı"tıkları pozisyonda 
ne kadar süredir çalı"tıkları incelen-
di#inde ise % 40’ının 10 yıldan uzun 
süredir aynı pozisyonda oldu#u, % 
23’ünün ise son üç yıldır bu pozis-
yonlarda çalı"tı#ı görülmü"tür ($ekil 
1).

A!D!YET
Çalı"anların farklı nedenlerden 

dolayı çalı"tıkları kuruma yönelik 
aidiyet duygusu ta"ıma durumları 
de#i"iklik gösterebilir. Bu kapsamda 
kuruma yönelik aidiyet duygusu üç 
farklı kategoride 25 soruluk bir 
anketle incelenmi"tir. Sorulara “katı-
lıyorum” deme oranı o kategoriye 

!ekil 1. Kurumda ve pozisyonda çalı"ma süresi

!ekil 2. Duygusal aidiyet

!ekil 3. Devamlılık Aidiyeti
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ili"kin aidiyeti belirtirken, “katılmı-
yorum” cevapları bu kategoride 
ölçülmek istenen aidiyetin var olma-
dı#ının i"areti olarak yorumlanmak-
tadır. “Ne katılıyorum/ Ne de katıl-
mıyorum” cevabı ise katılımcıların 
bu konuda çekimser olduklarını 
göstermektedir.

Aidiyet kategorilerinden birincisi 
olan duygusal aidiyet, çalı"anın 
kurumda gerçekten çalı"mak istedi-
#i için çalı"tı#ı durum olarak tanım-
lanabilir. Bu tür aidiyet hisseden 
çalı"anlar için, i" yerini kendi i"leri 
gibi gördükleri, kurumun bir parça-
sı olarak hissettikleri ve kendilerini 
kuruma ba#lı hissettikleri söylene-
bilir. Yapılan incelemede katılımcı-
ların % 58’i duygusal olarak kuruma 
ba#lı çalı"anlar olduklarını belirt-
mi"lerdir ($ekil 2).

Aidiyete ili"kin bir di#er kategori 
olan devamlılık aidiyeti, kurumdan 
ayrılmanın dezavantajlı bir durum 
oldu#unu dü"ündü#ü için ait hisset-
me durumu olarak tanımlanabilir. 

Bu kategoriye katıldı#ını belirten 
çalı"anların kurumdan ayrıldı#ı tak-
dirde ya"ayaca#ı olumsuzlukların 
farkında olması, kurumda çalı"ma-
ya ihtiyacı oldu#u için devam etmesi 
ve i"ten ayrıldı#ında yeni bir i" için 
çok fazla seçene#inin olmadı#ını 
dü"ünmesi söz konusu olabilir. Yapı-
lan incelemeler sonucunda katılım-
cıların % 40’nın bu kategoride 
çekimser kaldıkları, % 45’inin ise 
katıldıkları tespit edilmi"tir. Çalı-
"anların % 15’i ise kuruma yönelik 
bu tür bir aidiyet hissetmediklerini 
belirtmi"lerdir ($ekil 3).

Son olarak bir zorunluluk hisset-
ti#i için kuruma ait hissetme olan 
normatif aidiyet kategorisi tanımla-
nabilir. Bu kategoriye göre çalı"anlar 
kendilerini kuruma borçlu hisseden, 
ayrılsa kendini suçlu hissedecek 
bireyler olarak tanımlanabilir. Bu 
tür çalı"anlar kurumda kalmanın 

!ekil 4. Normatif aidiyet

!ekil 5. Pozisyonlara göre aidiyet

do#ru ve zorunlu oldu#unu dü"ü-
nen çalı"anlardır. Çalı"manın sonuç-
ları katılımcıların % 72’sinin bu 
kategoride çekimser olduklarını 
göstermektedir. % 14’ü ise bu kate-
goriye katılırken, geriye kalan % 
14’ü katılmadıklarını bildirmi"lerdir 
($ekil 4).

POZ!SYONLARA GÖRE 
KURUMA A!D!YET

Çalı"ılan pozisyonlar 5 grupta "u 
"ekilde toplanmı"tır; 

i) Memur (Yol ve Geçit Kontrol 
Memuru, Hat Bakım Onarım 
Memuru, Memur, Yol Çavu"u), 

ii) Teknisyen (Yol Sürveyanları, 
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Teknisyenler, Uzman Teknisyen), 
iii) $ef (Yol Bakım Onarım $efi, 

Yol $ube $ef Yardı mcısı, Tekniker,), 
iv) Müdür (Yol Bakım Onarım 

Müdürü, Müdür Yardımcısı, $ube 
Müdürü),

 v) Mühendis.
Bu gruplara göre kuruma aidi-

yetler incelendi#inde duygusal aidi-
yeti en yüksek olanların müdür 
pozisyonunda çalı"tıkları, di#er 
pozisyonlarda çalı"anların ise duy-
gusal aidiyet açısından farklıla"ma-
dı#ı tespit edilmi"tir. 

Devamlılık aidiyeti kategorisinde 
ise en dü"ük aidiyet gösteren mühen-
disler iken, di#er pozisyonlar benzer 
düzeylerde aidiyet sergilemi"lerdir. 
Normatif aidiyet açısından ise pozis-
yonlara göre bir farklılık yoktur 
($ekil 5).

KURUMDAN MEMNUN!YET
Çalı"anların kurumdan memnu-

niyetleri genel memnuniyet olarak 
ana ba"lıkta ve ücret, yönetici, i"in 
do#ası gibi i"le ilgili farklı özellikler-
den memnuniyet olarak alt ba"lıklar 
altında incelenmi"tir. Bu ankette 
“katılıyorum” cevaplarının çoklu#u 
o kategoriden memnuniyeti göste-
rirken, “katılmıyorum” cevaplarının 
çoklu#u memnuniyetsizli#i ifade 
etmektedir. “Ne katılıyorum/ Ne de 
katılmıyorum” cevabı ise katılımcı-
ların bu konuda çekimser oldukları-
nı göstermektedir.

!ekil 6. Genel Memnuniyet

!ekil 7. Çalı"ma arkada"larından memnuniyet

!ekil 8. Ek olanaklardan memnuniyet
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!ekil 9. #"yerinde takdir/ödül

!ekil 10. Bürokrasi

!ekil 11. #"in do$ası

GENEL MEMNUN!YET 
SADECE % 9

Genel olarak memnuniyete bakıl-
dı#ında katılımcıların % 57’sinin 
memnun olmadıkları tespit edilmi"-
tir. % 34’ü çekimser cevaplar verir-
ken sadece % 9’luk bir grup genel 
olarak memnun oldu#unu belirt-
mi"tir ($ekil 6).

Bir alt boyut olan çalı"ma arka-
da"larından memnuniyet oranı yük-
sek bir memnuniyet kayna#ı olarak 
öne çıkmaktadır. Çalı"anların % 
57’si çalı"ma arkada"larımı severim, 
çalı"ma arkada"larımdan keyif alı-
rım gibi sorulara katıldıklarını 
belirtmi"lerdir ($ekil 7).

EK OLANAKLARDAN 
MEMNUN!YET % 15

Kurumun ek olanaklarından 
memnuniyetin incelendi#i, olanak-
ların hakkaniyetli da#ılımı, di#er 
kurumlarla benzer olanakların var-
lı#ı gibi sorularda ise çalı"anların % 
36’sı memnuniyetsizliklerini ifade 
ederken, % 15’i memnun oldu#unu 
bildirmi", geriye kalan % 49 ise 
çekimser cevaplar vermi"tir ($ekil 
8).

TAKD!R ED!LD!#!N! 
DÜ"ÜNENLER % 13

Kurumda takdir edildi#ini, yaptı-
#ı iyi i"ler kar"ısında ödüllendirildi-
#ini hissedenler katılımcıların sade-
ce % 13’ünü olu"turmaktadır. Geriye 
kalan % 87’si ise ya katılmıyorum ya 
da kararsızım "eklinde cevaplar ver-
meyi tercih etmi"lerdir ($ekil 9).



- 6 -

YOLDER - KURUMA YÖNEL!K A!D!YET VE !" MEMNUN!YET! DE#ERLEND!RME RAPORU

!ekil 12. #leti"imden memnuniyet

!ekil 13. Ücretten memnuniyet

!ekil 14. Terfi olanaklarından memnuniyet

BÜROKRAS!DEN MEMNUN 
OLANLAR % 9

 !"yerindeki bürokrasi ve kuralla-
rın verimli çalı"maya engel olmadı-
#ını dü"ünenler % 9’luk bir dilimi 
olu"tururken, geriye kalanlardan % 
36’sı bürokrasi ve kuralların i"leri 
zorla"tırdı#ı, iyi "eyler yapma çaba-
larının bürokratik engellere takıldı-
#ını ve i"lerinin yo#un oldu#unu 
ifade etmi"lerdir. % 56’lık bir grup 
ise bu konuda da çekimser kalmı"tır 
($ekil 10).

YAPTIKLARI !"TEN 
MEMNUN OLANLAR % 63

Çalı"anların yaptıkları i"in kendi-
sinden memnuniyetleri incelendi-
#inde % 63 oranında memnuniyet 
saptanmı"tır. Bu kategori en çok 
memnun olunan kategori olarak öne 
çıkmaktadır ve i"yerinde yapılan 
faaliyetlerden ho"lanma, i"i anlamlı 
bulma, yapılan i"ten gurur duyma 
gibi alt ba"lıkları içermektedir ($ekil 
11).

KURUM !Ç! !LET!"!MDE 
MEMNUN!YET % 20

Kurum içi ileti"imle ilgili mem-
nuniyet, verilen i"lerin iyi açıklan-
ması, kurumda olup bitenlerden 
haberdar olma gibi sorularla ince-
lendi#inde çalı"anların % 27’si mem-
nun olmadıklarını belirtmi"leridir. 
% 20 ileti"imden memnunken, % 53 
çekimser cevaplar vermi"lerdir 
($ekil 12).

ÜCRETLERDEN 
MEMNUN!YET % 36

Ki"ilerin aldıkları ücretlerden 
memnuniyet ve hak ettikleri ücreti 
aldıkları yönündeki katılıyorum 
cevapları incelendi#inde % 36’sının 
memnun oldu#u gözlemlenmi"tir. 

% 24’ü memnuniyetsizliklerini 
belirtirken, grubun % 40’ı bu kate-
goride çekimser cevaplar vermi"ler-
dir ($ekil 13).
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!ekil 15. Yöneticiden memnuniyet!" yerindeki terfi olanaklarına 
dair bulgular incelendi#inde grubun 
% 50’sinin terfi olanaklarından 
memnun olmadı#ı görülmektedir 
($ekil 14). Bu bulgu kurumda top-
lam çalı"ılan yıl ve aynı pozisyonda-
ki yıl açısından bakıldı#ında; katı-
lımcıların ortalama 19 yıldır bu 
kurumda çalı"tıkları, aynı pozisyon-
daki ortalama çalı"ma sürelerinin 
ise 11 yıl oldu#u görülmü"tür.

Yöneticilerin adil davrandı#ı, 
i"lerini iyi yaptı#ı, sevildikleri 
yönündeki sorulara grubun % 48’si 
katılırken, % 14’ü memnuniyetsiz-
liklerini belirtmi"lerdir ($ekil 15).

!" yerinden memnuniyet en 
memnun olunan kategoriden, mem-
nun olunmayan kategoriye do#ru 
tek bir "ekilde özetlenecek olursa 
a"a#ıdaki gibidir ($ekil 16).

Çalı"anların i"lerinin farklı yön-
lerine yönelik memnuniyetlerine 
kar"ıla"tırmalı olarak bakıldı#ında 
i"in kendisinden, çalı"ma arkada"la-
rından ve yöneticiden memnuniye-
tin di#erlerine göre daha fazla oldu-
#u görülmektedir. 

Çalı"anların en az memnun 
oldukları i" yönleri ise terfi etme 
olanakları ve i"teki yo#unluk ve 
yapılan i"lerin fazla bürokratik yönü-
nün olması "eklinde dü"ünülebilir. 
Ücret, ileti"im, ek olanaklar ve tak-
dir/ödül boyutlarında ise memnun 
olmayan ve bu konuda çekimser 
olanların oranı birbirine çok yakın 
ya da çekimser olanlar daha fazla 
"eklindedir.

POZ!SYONLARA GÖRE !" 
MEMNUN!YET!

Çalı"ılan pozisyona göre i" mem-
nuniyeti incelendi#inde alt kategori-
lerde belirgin farklar tespit edilme-
mi"tir. Ancak ücretten en memnun 
olanların mühendisler, i"in do#asın-
dan en memnun olanların da 
müdürler oldu#u söylenebilir ($ekil 
17).

!ekil 16. Memnuniyet kategorileri

!ekil 17. Pozisyonlara göre memnuniyet
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!ekil 18. Ya"am doyumuKatılımcıların genel olarak 
ya"amlarından memnuniyetleri 
incelendi#inde ise, % 54’ünün ya"am 
ko"ullarından memnun olmadı#ı 
görülmü"tür ($ekil 18). 

SONUÇ
Çalı"anların kendilerini kuruma 

duygusal olarak ait hissetmelerinin 
devamlılık ve normatife göre daha 
yüksek olması ki"ilerin gerçekten 
kalmak istedikleri için o kurumda 
çalı"tıklarının bir göstergesidir. 

Ancak çalı$anların devamlılık 
açısından aidiyet hissetmelerinin 
oranının da % 45 olması üzerinde 
dü$ünülmesi gereken bir konudur. 
Çünkü anketi dolduranların ner-
deyse yarısı dı$arda fazla seçenek-
leri olmadı%ı için de kurumda kal-
mak istediklerini ifade etmi$ler-
dir.

!"in kendisinden, yönetici ve 
çalı"ma arkada"larından memnuni-
yet i"te de#i"tirilmesi zor olan yön-
lerden memnuniyet olarak dü"ünü-
lerek güzel bir resim ortaya koymak-

tadır. Ancak genel memnuniyetin 
dü"ük olması ve özellikle i" ya da 
kurumun sa#laması gereken bazı 
durumlardan memnun olunmaması 
resmin di#er yönünü de iyi de#er-
lendirmek gerekti#ini göstermekte-
dir. Çünkü çalı"anların bu tür mem-
nuniyetsizlikleri ya"ama yönelik 
memnuniyetsizliklerini ve aidiyet 
hisselerini de olumsuz etkilemekte-
dir.

Anket sonuçlarının genelinde 
çekimser cevapların fazla olması 
dikkat edilmesi gereken bir di#er 
noktadır. Bu cevabı verenler gerçek-
ten kararsız oldukları için böyle 
cevaplamı" olabilecekleri gibi gerçek 
fikirlerini göstermemek için de bu 
cevabı vermi" olabilirler. Buna ba#lı 
olarak çekimser cevapların yorumu 
yapılırken durumun iki yönünü de 
de#erlendirmek faydalı olacaktır.

DEM!RYOLU YAPIM VE !"LET!M PERSONEL! DAYANI"MA VE YARDIMLA"MA DERNE#!






