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ÖZ   

Hasta iken işyerinde bulunma olarak adlandırılan presenteeism (işte var olamama), sağlık ve üretkenlik 
açısından birtakım sorunlar yaratarak, çalışanların genel sağlığını etkileyebilmekte ve kurumları 
önemli maliyet kayıpları ile karşı karşıya bırakabilmektedir. Bireylerin günlük ve mesleki hayatlarının 
bir parçası haline gelen ve pek çok faktörden etkilenen presenteeism ve bunun beraberinde getirdiği 
tükenmişlik, bireylerin kişisel, sosyal ve örgütsel yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu araştırma, 
devlet liselerinde görev yapan öğretmenlerde presenteeism olgusunun tükenmişlik düzeyleri üzerindeki 
etkisini irdelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Antalya merkez(indeki) ilçelerdeki 
birkaç lokasyonda bulunan devlete bağlı Anadolu Liseleri ve Mesleki Teknik ve Anadolu Liselerinde 
görev yapan 700 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formundan 
yararlanılmıştır.  Anket formu presenteeism ve tükenmişlik ölçekleri ile demografik sorulardan oluş-
maktadır. Veriler kartopu örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Toplanan veriler SPSS 22.0 ve AMOS 
21.0 programları kullanılarak analiz edilmiştir. Verilerin analizinde betimleyici istatistikler, Pearson 
korelasyon, basit doğrusal regresyon ve çoklu regresyon analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırma 
bulgularına göre, presenteeismin tükenmişlik üzerinde etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Presenteeism, Tükenmişlik, Tükenmişlik Sendromu. 

Jel Kodları: M19, M54 
 

ABSTRACT 

Presenteeism, which is called being in workplace, may affect the general health conditions of workers 
and may place the associations with significant cost items creating some problems in terms of health 
and productivity. Presenteeism, becoming a part of daily and occupational lives of individuals and 
affected by a lot of factors and burnout, that it has brought back affact the individuals personal, social 
and organizational lives negatively. This research was done to explicate the influences of burnout levels 
of presenteeism fact on teachers working at state high schools. It consists 700 teacher whom are wor-
king at state Anatolian High Schools, Vocational and Anatolian High School and different education 
associations taking place in a few locations in central districts of Antalya. Questionnaires were used as 
vehicle of collecting data in this research. The questionnaire consists of presenteeism and burnout 
scales and demographic questions. The data were collected by snowball sampling method. The collec-
ted data were analyzed using SPSS 22.0 and AMOS 21.0 programs. Descriptive statistics, pearson 
correlation, simple linear regression and multiple regression analysis were used in the analysis of the 
data. According to the research findings, it is concluded that presenteeism has an effect on burnout. 

Keywords: Presenteeism, Exhaustion Burnout, Burnout Syndrome. 
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GİRİŞ 

Günümüzde küreselleşmeyle birlikte tekno-
lojide yaşanan hızlı değişim ve gelişim, 
örgütlerin performanslarını daha ileriye 
taşımaktadır. Başarıyı elde etmek ve bu 
başarıyı sürdürmek için verimliliğin sürek-
liliği gerekmektedir. İş yaşamında verimli-
liğe ket vuran iş hayatının en büyük sorunu 
diyebileceğimiz konulardan biri de presen-
teeismdir (işte var olamama). Presenteeism, 
çalışanın işte bulunmasına rağmen işine 
konsantre olamaması, kendini yorgun ve 
tükenmiş hissetmesi, çalışma konusunda 
istekli olmaması, kişisel ya da örgütsel 
sorunlardan dolayı gerekli performansı 
gösterememesi, işini tam olarak yerine 
getirememesi durumunu ifade etmektedir. 
Çalışanın işe kendini verememesi, kendini 
yorgun ve hasta hissettiği halde çalışma 
saati boyunca işi bırakmaması verimlilikte 
azalmalara, bu durum beraberinde tüken-
mişliğe sebep olmaktadır. Tükenmişlik, 
çalışma hayatına olumsuz yansımaları ile 
hem çalışanı hem de örgütü istenmeyen 
noktalara taşıyabilen etkiler ortaya koyan 
bir olgudur. Bu sendromu günümüzde yay-
gın olarak yaşandığı şekli ile; “başarısızlık, 
enerjinin ve gücün azalması, yıpranma veya 
tatmin edilmemiş istekler sebebiyle çalışana 
ait iç kaynaklarda görülen tükenme duru-
mu” olarak tanımlamak mümkündür (Ardıç 
ve Polatçı, 2008: 69). 

Günümüz eğitim kurumlarında özellikle 
özel kurumlarda öğretmenlerden fazla per-
formans beklenmektedir. Verebileceğinden 
fazla ders saatleri programlanmaktadır. 
Öğretmenlerin yaşadıkları presenteeismde 
tükenmişlik sendromu bir köprü görevi 
üstlenmektedir. Tükenmişlikten dolayı 
kendini işe veremeyen öğretmenler zamanla 
çalıştığı örgüte karşı sinik bakış açısı geliş-
tirebilir ya da tükenmişlikle birlikte çalıştığı 
kurumda kendilerini işe veremeyebilirler. 
Leineweber vd., (2011), kariyer değişikliği-
nin zor olduğu öğretmenlik gibi meslekler-
de presenteeismin daha yüksek seviyede 
olduğunu belirtmişlerdir. 

Literatürde yapılmış olan bazı çalışmalar 
incelendiğinde, presenteeism ve tükenmiş-
lik arasında bir ilişkinin olduğu, presente-

eismin uzun vadede tükenmişliğe sebep 
olduğu ve buna bağlı olarak çalışanda ve-
rimlilik kaybı yaşatarak işletmenin maliye-
tini arttırdığı gözlemlenmiştir (Yıldız ve 
Yıldız, 2013: 823). Literatür taraması kap-
samında, presenteeismin öğretmenlerin 
tükenmişlik düzeylerine olan etkisinde 
araştırmanın özellikle; devlete bağlı Anado-
lu Liseleri ve Mesleki Teknik ve Anadolu 
Liselerinde görev yapan öğretmenler üze-
rinde gerçekleştirilmiş olması çalışmayı 
önemli kılmaktadır. Bu araştırmanın temel 
amacı, devlet liselerinde görev yapan öğ-
retmenlerde yaşanan presenteeism olgusu-
nun, tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etki-
sini irdelemektir. 

 

1. KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Presenteeism  

Kökeni prensence (hazır bulunma, var ol-
ma, orada bulunma) kelimesinden türetilen, 
İngilizce’de presenteeism olarak ifade edi-
len bu kavram; dilimizde işte, örgütte var 
olamama, kendini işe verememe kavramla-
rıyla ifade edilmektedir (Dewa vd., 2007: 
350). Presenteeism açıkça; “hasta çalışan-
dan” bahsetmektedir (D’Abate ve Eddy, 
2007: 362). Örgütsel yönetim konusunda 
önemli bir isim olan Cary Cooper 1996 
yılında “presenteeism” kavramını net olarak 
tanımlamıştır. Cooper’a göre, (1996: 15) 
presenteeism; “çalışanın iş yerinde var 
olmasına rağmen hastalığa ya da kendisini 
çalışamayacak halde hissetmesine rağmen 
uzun saatler çalışmasıdır” . Presenteeism, 
toplu çalışanı olan kurumlarda maddi açı-
dan büyük kayıplara yol açmakta ve bu 
rahatsızlık uzun süreli sorun olarak görüle-
bilmektedir (Oruç, 2015: 4).  Çalışanlar 
ruhsal ve bedensel sağlıkları iyi olmadığı 
halde çalışmaya devam etmektedirler. Bu 
durum aslında çalışma hayatında yeterince 
var olamamaya ve presenteeisme bağlı 
olarak ise sağlık problemlerinin ortaya 
çıkmasına sebep olmaktadır.  

Çalışanların sağlık problemlerine rağmen 
işbaşında oldukları fakat verimliliklerinin 
düşük olduğu gözlenmektedir. Presenteeism 
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bireysel, örgütsel ve fiziksel sebeplere bağlı 
olarak meydana gelebilmektedir. Yapılan 
araştırma sonuçlarında presenteeism çalı-
şanlarda diyabet, depresyon, eklem rahat-
sızlıkları, astım, migren, solunum yolu 
enfeksiyonları, baş ağrısı gibi rahatsızlıkla-
ra neden olabilmektedir (Willingham, 2008: 
11). Sonuç itibarıyla presenteeism; çalışanı, 
örgütü ve toplumu ilgilendiren önemli dere-
cede bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır 
(Çiftçi, 2010: 153). 

Presenteeismin nedenlerinden birisi, örgü-
tün küçülme stratejisi izlemeye başlaması-
dır. Çünkü; çalışan işten çıkarılma korkusu 
yaşayarak kendisini baskı altında hissede-
cektir. Çalışan işini kaybetme korkusuyla 
hasta olmasına rağmen işine gitmesi gerek-
tiğini düşünmektedir.  Presenteeism, işe 
bağlı unsurlardan kaynaklanabileceği gibi 
kişisel unsurlardan da kaynaklanabilmekte-
dir. İşe bağlı olan unsurlara bakıldığında; 
çalışanın sıkı denetim altında olması, iş 
güvencesizliği,  zaman baskısı ve mesai 
saatlerinin uzun olması gibi faktörler sırala-
nabilir. Kişisel faktörlere bakıldığında ise; 
çalışanın aile hayatı, içinde bulunduğu 
psikolojik durum gibi faktörler yer almak-
tadır. Bunların yanı sıra, çalışanlara işe 
gitmeleri konusunda katı politikalar uygu-
lamaları hasta olsalar bile işe gitmelerine 
neden olmaktadır (Çoban ve Harman, 2012: 
167-169). Presenteeism, işi tamamlama ve 
işe yoğunlaşamama olmak üzere iki faktör 
altında toplanmaktadır. Presenteeism ölçe-
ğindeki pozitif maddeler “işi tamamlama” 
faktörü altında, negatif maddeler ise “işe 
yoğunlaşamama” faktörlerine aittir (Ko-
opman vd., 2002: 14). 

Literatür incelendiğinde presenteeismin 
bazı kavramlar ile ilişkilendirildiği görül-
mektedir. Presenteeism; örgütsel sessizlik 
(Yıldırım ve Oruç, 2019; Köprülü, 2020), 
kişilik tipleri (Üzüm ve Şenol, 2019; Çiçek 
ve Aknar 2019), çalışmaya tutkunluk (Aca-
ray, 2019), örgütsel bağlılık (Ağırbaş ve 
Yıldızhan, 2019), liderlik (Sarp vd., 2019), 
iş tatminsizliği (Atilla vd., 2019), işten 
ayrılma niyeti (Kendir vd., 2018), örgütsel 
adalet (Soyalın ve Kerse, 2020), yaşam 
doyumu (Demirbulat ve Bozok, 2015), 
performans (Çiçeklioğlı ve Taşlıyan, 2019), 

sosyal kaytarma (Öge ve Kurnaz, 2017), 
depresyon (Suzuki vd., 2015 ve Akdoğan 
vd., 2018), yönetici desteği (Yang vd., 
2019), devamsızlık (Bierla vd., 2013), stres 
(Wan vd., 2014; Yılmaz ve Günay, 2020), 
örgütsel destek (Bakan vd., 2018), motivas-
yon (Ma vd., 2018), ödüllendirme (Seven 
Sarıkaya ve Tanriogen, 2019),  iş tatmini 
(Yücel, 2019), rol belirsizliği (Yeşiltaş ve 
Ayaz, 2019), örgütsel özdeşleşme (Çiftçi 
vd., 2018), çalışan performansı (Guluni ve 
Yumuk Günay, 2020), iş yerinde dışlanma 
(Kılıç, 2018) gibi birçok kavramla ilişki-
lendirilerek inceleme konusu yapılmıştır. 

1.2. Tükenmişlik 

Tükenmişlik ilk olarak 1974 yılında Herbert 
Freudenberger tarafından tanımlanmıştır. 
Buna göre tükenmişlik; yıpranma, başarısız 
olma, güç ve enerjideki düşüş ya da tatmin 
edilmemiş istekler sebebiyle kişinin içsel 
kaynaklarını kapsamaktadır (Freudenber-
ger, 1974: 159) Bu kavram hakkında, ilk 
tanımlamadan günümüze kadar birçok 
çalışma yapılmış ve tanım çeşitli yönleriyle 
geliştirilmiştir. Fakat tükenmişliğin en gün-
cel ve üzerinde fikir birliğine varılan etkin 
tanımını Christina Maslach yapmıştır. Bu-
nunla birlikte adı verilen, MBI (Maslach 
Tükenmişlik Ölçeği) de Maslach tarafından 
ortaya konulmuş ve geliştirilmiştir. Maslach 
tükenmişliği “işinin gereği olarak yoğun 
şekilde duygusal taleplerle karşı karşıya 
olan ve daima diğer insanlarla karşı karşı-
ya gelerek çalışan kişilerde yaşanan; be-
densel olarak kendini bitkin hissetme hali, 
sürekli yorgunluk, umutsuzluk ve çaresizlik 
gibi duyguların, çalıştığı işine, özel hayatı-
na ve çevresindeki diğer insanlara, olumlu 
olmayan tutum ve davranışlarla yansıtılma-
sıyla gerçekleşen bir sendrom” şeklinde 
tanımlamaktadır (Maslach ve Jackson, 
1981: 99).  

Tükenmişliğe etki eden etmenler Maslach 
ve Leiter tarafından (1997), bireysel ve 
örgütsel olarak incelenmiştir. Bunun dışın-
da, farklı araştırmacılar tükenmişliğe sebep 
olarak birçok etmen sıralamaktadır. Yaş, 
medeni durum, cinsiyet, çocuk sayısı, eği-
tim seviyesi şeklinde sıralanabilecek de-
mografik unsurlar, içsel/dışsal kontrole 
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elverişlilik, kişiliğine ilişkin yapısı, duygu 
kontrolü, empatik davranabilme, beklenti 
seviyesi, kişisel ihtiyaçları, kişiye özel 
hayatındaki stres durumu, işkolikliği, mes-
leğinin nitelikleri, müşteri sayısı bakımın-
dan yoğunluk, mesleki iletişimi, mesaide 
geçirdiği saatler, iş yükünün ağırlığı ve 
güvenlik unsurları, işi için hissettiği aidiyet 
durumu, eksik veya fazla kontrolü, mesai 
paylaştığı arkadaşlar ve yöneticileri ile 
diyaloğu, yeterli olmayan ücretlendirme 
personel sayısı ve araç durumu, kurumsal 
politikalar ve planlar, örgütsel ortam, ada-
let, ilerleme kısıtlılığı, kararlarda pasif 
kalma, eğitim, özerklik bulunmaması, ödül-
lendirmede eksiklik, işyerinde fizik koşulla-
rın yetersizliği, teknolojideki yeniliklere 
ulaşamamak, rol dağıtımında belirsizlik ve 
çatışma yaşanması, cinsel taciz ve mobbing, 
mesai zamanı, çalışma ortamında sosyal 
içerikli destek etmenleri, tükenmişliği 
önemli ölçüde etkileyen değişkenler kap-
samındadır. 

Maslach ve Jackson (1981), tükenmişliği 
duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük 
kişisel başarı olarak üç alt başlık altında ele 
almaktadır. Duygusal tükenme, çalışanın 
yaptığı işe duygusal anlamda odaklanama-
masıdır. Mesleki çalışma sonucu bireysel 
tükenmişliği yaşamakla gerçekleşen duygu-
sal tükenme, çalışanları hizmet alıcılara 
yönelik duygusuzca ve onları umursamadan 
davranmaya yöneltmektedir (Aslan vd., 
2005: 1). Duyarsızlaşma, çalışanların birlik-
te çalıştığı insanlarla; soğukluk, katılık, 
negatiflik ve ilgisizlik çerçevesinde ilişki 
sergilediği görülmektedir. Böyle bir duru-
mun; idealist yaklaşımın bitmesi, uzaklaş-
ma hissi ve müşterilerin birer objeymiş gibi 
görülmelerinden kaynaklanmaktadır (Sılığ, 
2003: 21). Düşük kişisel başarı, çalışanın 
yaptığı işteki yeterliliğini ve başarmaya 
yönelik hislerini tanımlamaktadır. Çalışanın 
başka kişilerle ilgili negatif fikirleri, kendi 
kendine yönelik olumlu olmayan düşünce-
ler üretmesine sebep olmaktadır. Çalışan 
sağlıklı olmayan düşünceleri ve doğru ol-
mayan tutumlarıyla, kendini suçluymuş gibi 
hissetmektedir. Çevresindeki herkesle ilgili 
kendisinin sevilmediği duygusunu kapıl-
makta ve kendini başarısız hissetmektedir. 

Bu çerçevede tükenmişlikteki son aşama 
olan, düşük bireysel başarı duygusu şekil-
lenmektedir (Maslach ve Goldberg, 1998; 
Sürgevil, 2006: 34-138). Tükenmişlik yaşa-
yan çalışanların, işten ayrılma niyetlerinde 
ve iş kazalarında artışlar meydana gelmek-
tedir. Ayrıca çalışanlar depresyon, yorgun-
luk, halsizlik, uykusuzluk, özgüvende 
azalmalar, kaygı, çaresizlik gibi sorunlar 
yaşamaktadır (Izgar, 2012: 134-135). 

Literatür incelendiğinde, tükenmişliğin bazı 
kavramlar ile ilişkilendirildiği görülmekte-
dir. Tükenmişlik, örgütsel bağlılık (Çalış-
kan ve Özkan, 2019), örgütsel sessizlik 
(Yılmaz, 2020), duygusal zeka (Aslan ve 
Özata, 2008), iş tatmini (Naktiyok ve Kay-
gın, 2012), stres (Pines ve Keinan, 2005), 
depresyon (Papastylianou vd., 2009), sanal 
kaytarma (Yıldırım, 2018), empati (Şahin 
vd., 2018), örgütsel destek (Alcover, 2018), 
memnuniyet (Cheng ve O-Yang 2018), 
öznel iyi olma (Beaumont vd., 2016), bi-
linçli farkındalık (Gracia-Gracia ve Oliván-
Blázquez, 2017), umut (Gustafsson vd., 
2010), işten ayrılma niyeti (Bilici, 2017), 
özyeterlilik (Everss, 2002), mobbing (Fili-
zöz vd., 2011), kişilik (Kokkinos, 2007) 
gibi birçok kavramla ilişkilendirilerek ince-
leme konusu yapılmıştır. 

1.3. Presenteeism ve Tükenmişlik Ara-
sındaki İlişki 

 Tükenmişlik, hem çalışanı hem de işvereni 
etkileyen olumsuzlukları ve bu sorunların 
onarılmasını içeren bir konudur (Budak ve 
Surgevil, 2005: 26). Başlangıçta bireysel bir 
rahatsızlık gibi görülen tükenmişlik; za-
manla çalışışanı, ailesini, çevresini ve iş 
yaşamını da etkileyerek toplumsal bir sorun 
haline dönüşmektedir. Tükenmiş bir kişi 
sağlık problemlerine açık olup, buna bağlı 
olarak psikolojik ve psikosomatik hastalık-
larla karşılaşabilmektedir. Bu durum sonu-
cunda da presenteeism sorunu ortaya çıka-
bilmektedir (Çiftçi, 2010: 159). Çalışan 
üzerindeki stresin artmasında tükenmişliğin 
payı büyük olup, bu durum kişide kalıcı 
rahatsızlıklara yol açabilmektedir.  

Presenteeism konusu üzerine deneysel 
çalışmalar yapılmamış olsa da presenteeism 
ve stresin tükenmişlik sendromuna neden 
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olabileceği düşünülmektedir (Baysal, 2012: 
9). Bazı çalışmalarda, tükenmişlik ve stres 
gibi psikolojik problemlere bağlı olarak 
presenteeismin yüksek seviyede görüldüğü 
oraya koyulmaktadır (Boles vd., 2004; 
Hemp 2004; Pelletier vd., 2004; Riedel vd., 
2009; Van de Heuvel, 2010). Literatürde 
presenteeism ve tükenmişliği birlikte ele 
alan bazı çalışmalar mevcuttur. Demerouti 
vd., (2009), presenteism ile tükenmişlik 
arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkile-
rin olduğu bulgusuna ulaşmışlardır. Ferreira 
ve Martinez (2012) kamuda ve özel sektör-
de görev yapan öğretmenler üzerinde yap-
mış olduğu araştırma sonucunda presen-
teesmin tükenmişliğin yordayıcısı olduğunu 
tespit etmişlerdir. Yıldırım vd., (2014), 
banka çalışanları üzerinde yapmış olduğu 
araştırma bulgularında, tükenmişliğin pre-
senteismden kaynaklandığını ortaya koy-
muşlardır. Zengin ve Kaygın (2016), Kars 
Sosyal Güvenlik Kurumu’nda 47 çalışan ile 
gerçekleştirmiş olduğu araştırmasında pre-
senteeism ile tükenmişlik arasında bir iliş-
kinin olduğunu tespit etmişlerdir. Araştır-
manın bir diğer sonucu ise; tükenmişliğin 
alt boyutlarından olan duyarsızlık ile pre-
senteeism arasında bir ilişki olduğu sonu-
cuna ulaşmışlardır. Bakan vd., (2018), 
Adana ilinde üç farklı özel hastanede, 136 
personel üzerinde yapmış olduğu araştırma 
sonucunda,  presenteeismin boyutlarından 
biri olan iş odaklı presenteeism ile tüken-
mişlik arasında bir ilişkinin olduğu sonucu-
na ulaşmışlardır. 

Literatüre dayalı olarak elde edilen bulgular 
çerçevesinde araştırmaya ait aşağıdaki 
hipotezler kurulmuştur: 

H1: Presenteeismin tükenmişlik üzerinde 
etkisi vardır. 
H2: İşi tamamlamanın duygusal tükenme 
üzerinde etkisi vardır.  
H3: İşe yoğunlaşamamanın duygusal tüken-
me üzerinde etkisi vardır.  
H4: İşi tamamlamanın duyarsızlaşma üze-
rinde etkisi vardır.  
H5: İşe yoğunlaşamamanın duyarsızlaşma 
üzerinde etkisi vardır.  

H6: İşi tamamlamanın düşük kişisel başarı 
üzerinde etkisi vardır.  
H7: İşe yoğunlaşamamanın düşük kişisel 
başarı üzerinde etkisi vardır. 

 

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Bu bölümde çalışmanın amacı ve modeli ile 
araştırmanın örneklemi, veri toplama araç-
ları, verilerin analizi başlıkları yer almakta-
dır. 

2.1. Araştırmanın Amacı ve Modeli  

Eğitim girdi, süreç ve çıktısı itibariyle in-
sandan ibarettir. İnsanın olduğu yerde so-
runların kaçınılmaz olduğu olmadığı düşü-
nülmektedir. Hemen hemen her çalışanın 
yaşadığı ya da yaşayabileceği böyle bir 
durumda, özellikle sağlıklı bir geleceği 
ancak sağlıklı çalışanların oluşturabileceği 
düşünülmektedir. Çalışanlar kimi zaman 
bazı sebeplerden dolayı (işini kaybetme 
korkusu, düşük maaş vs.) sağlık sorunlarını 
ihmal ederek işe gitmeye devam etmekte-
dirler. Fakat çalışan işine devam ettiği süre-
ce işteki performansını tam olarak göstere-
meyecek ve verimlilikte azalmalar meydana 
gelecektir. Presenteeism bunların yanında 
stres, depresyon, işe devamsızlık, iş tatmin-
sizliği gibi sorunlara da yol açacaktır. Bu 
durum çalışanın psikolojik olarak zarar 
görmesine, stres yaşamasına sonuç olarak 
tükenmişlik yaşamasına sebep olacaktır. 
Tükenmişlik; gerek çalışan gerek kurum 
açısından yıpratıcı sonuçlar yaratan, birey-
sel ve sosyal işleyişi zedeleyen, çalışanın 
performansını, verimliliğini, işe bağlılığını 
etkilediği için önem arz etmektedir. Bu 
bakımdan presenteeism tükenmişliğin 
önemli bir yordayıcısı olduğu söylenebilir. 
Dolayısıyla presenteeism ve tükenmişlik 
arasındaki ilişkinin özellikle eğitim sektö-
ründe çalışan öğretmenler üzerinde ince-
lenmesinin önemli olacağı düşünülmekte-
dir. Bu araştırmanın temel amacı, devlet 
liselerinde görev yapan öğretmenlerin pre-
senteeism olgusunun tükenmişlik düzeyleri 
üzerindeki etkisini irdelemektir. Araştırma-
nın amacı doğrultusunda geliştirilen araş-
tırma modeli Şekil 1’de gösterilmektedir. 
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Şekil 1: Araştırma Modeli 
 

2.2. Evren ve Örneklem   

Araştırma evrenini, 2016-2017 Eğitim-
Öğretim yılında Antalya merkez(indeki) 
ilçelerdeki devlete bağlı Anadolu Liseleri 
ve Mesleki Teknik ve Anadolu Liselerinde 
görev yapan yaklaşık 2604 öğretmen oluş-
turmaktadır. Araştırma örneklemini ise; 
Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı 
ve Aksu ilçelerindeki devlete bağlı Anadolu 
Liseleri ve Mesleki Teknik ve Anadolu 
Liselerinde görev yapan öğretmenleri kap-
samaktadır. Araştırmanın güven seviyesi ve 
kabul edilebilir hata oranları dikkate alına-
rak %5 kabul edilebilir hata payı ile %95 
güven aralığında 335 örnekleme ulaşılması 
hedeflenmiştir.  

Araştırmaya katılanların %53,9’unu kadın, 
%46,1’ini erkekler oluşturmaktadır. 
%76,7’si evli iken %41,0’inin yaş aralığının 
42 ve üzeri olduğu tespit edilmiştir. Katı-
lımcıların %85,1’inin eğitim düzeyi lisans, 
%62,8’i Anadolu liselerinde çalışmakta ve 
%20,5’inin branşının İngilizce olduğu so-
nucuna ulaşılmıştır. %67,7’si öğretmenlik 
yapma nedeninin ekonomik nedenlerden 
kaynaklandığını ifade etmişlerdir. Katılım-
cıların %45,4’ü öğretmenlik mesleğinin 

kişilik özelliklerine çok uygun olduğunu 
düşünmektedir. 

2.3. Veri Toplama Araçları 

Araştırmada veri toplama aracı olarak anket 
formundan yararlanılmıştır. Verilerin topla-
nabilmesi için 2016-2017 yılı Bahar döne-
minde Antalya İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü’nden gerekli izinler alınmış olup, katılım 
için gönüllülük esas alınmıştır. Veriler 
kartopu örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. 
Uygulama öncesi okulların yöneticileri 
aranmış, onların da uygun gördüğü zaman-
da okullara gidilerek anketler öğretmenlere 
uygulanmıştır. Anketler tüm öğretmenlerin 
okulda olduğu mesai saatleri içerisinde 
doldurtulmuştur. Veri toplama işlemleri 
Mayıs-Haziran (2017) aylarında yapılmış-
tır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin öl-
çekleri önce ilgili açıklamaları dikkatle 
okumaları istenmiş ve araştırmanın öne-
minden bahsedilmiştir. Bu çalışma sürecin-
de anketler puanlanmadan önce gözden 
geçirilmiş; eksik işaretleme yapan 18 katı-
lımcının formları araştırma dışı bırakılmış; 
toplam 700 adet eksiksiz olduğu tespit 
edilen anket formu analizlere dâhil edilmiş-
tir.  
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Ölçeklerin geçerliliğini test etmek amacıyla 
yapılan doğrulayıcı faktör analizi (DFA) 
bulgularına aşağıda yer verilmiştir (χ²/df ) 
(Normlu Ki-Kare Değeri/Serbestlik Derece-
si), 5’in altında, RMSEA (Yaklaşık hatala-
rın ortalama karekökü), değerinin ise 
0,08’in altında olması CFI (karşılaştırmalı 
uyum indeksi), GFI (Uyum iyiliği indeksi) 
ve NFI (Normlaştırılmış uyum iyiliği in-
deksi) değerlerinin 0,90 ve üstünde olması 
kabul edilebilir uyum anlamına gelmektedir 
(Gürbüz, 2019: 34). 

2.4. Ölçüm Araçları  
Araştırma kapsamında toplam yirmi sekiz 
maddeden oluşan iki farklı ölçek kullanıl-
mıştır. Ayrıca demografik özelliklerin tespi-
tine yönelik sekiz soru (cinsiyet, medeni 
durum, yaş, eğitim düzeyi, çalıştığı lise 
türü, kişilik özelliklerine uygunluk, branş 
ve öğretmenlik yapma nedeni) katılımcılara 
yöneltilmiştir. Ölçeklere ilişkin tanıtıcı 
bilgilere aşağıda yer verilmiştir. 

2.5. Presenteeism Ölçeği  
Araştırmada Koopman vd., (2002)’nin 
geliştirmiş olduğu “Standford Presenteeism 
Ölçeği” (SPS 6) kullanılmıştır. Baysal 
(2012) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. 
Ölçek, altı ifadeden oluşmakta olup iki 
boyut altında toplanmıştır. Üç ifade ters 
puanlanmıştır. Ölçekte yer alan ifadelere 
örnek olarak, “Eğer hastalanırsam, iş stre-
siyle başa çıkmakta zorlanırım”, gösterile-
bilir. Ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek 
amacıyla DFA yapılmıştır. x2/sd=4,253, 
RMSEA=0,068, CFI=0,99, GFI=0,99 ve 
NFI=0,99 şeklindedir. Bu uyum iyiliği 
değerlerinin kabul edilebilir düzeyde oldu-
ğunu söylemek mümkündür  (Gürbüz, 
2019: 34). 

2.6. Tükenmişlik Ölçeği 
Araştırmada kullanılan tükenmişlik ölçeği 
Maslach ve Jackson (1981), tarafından 
geliştirilmiştir. Ergin (1992) tarafından 
Türkçe ’ye uyarlanmıştır. Ölçek yirmi iki 
ifadeden oluşmakta olup üç boyut altında 
toplanmıştır. On üç ifade ters puanlanmıştır. 
Ölçekte yer alan ifadelere örnek olarak 
“Dürüstçe söyleyebilirim ki, diğer kişiler-
den daha fazlasını hak ediyorum” gösteri-

lebilir. DFA sonucunda elde edilen uyum 
endeksleri x2/sd=3,219, RMSEA=0,056, 
CFI=0,93, GFI=0,95 ve NFI=0,90 şeklin-
dedir. Bu uyum iyiliği değerlerinin kabul 
edilebilir düzeyde olduğunu söylemek 
mümkündür (Gürbüz, 2019: 34). 

Araştırmada, 5’li Likert ölçeği (1: Kesinlik-
le Katılmıyorum……5: Kesinlikle Katılıyo-
rum) kullanılmıştır. 

2.7. Verilerin Analizi 
Araştırmanın tanımlayıcı istatistiklerini, 
normallik ve güvenirlik değerlerini, değiş-
kenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini ortaya 
koymak amacıyla SPSS 22.0 programından 
faydalanılmıştır. Ölçeklerin yapısal geçerli-
liği AMOS 21.0 programı (DFA) ile sınan-
mıştır. Araştırma çerçevesinde katılımcıla-
rın demografik özelliklerini belirlemek 
amacıyla frekans dağılımı analizinden, 
değişkenler arasındaki ilişkinin incelenmesi 
için Pearson korelasyon analizinden yarar-
lanılmıştır. Presenteeism ve tükenmişlik 
arasındaki ilişkinin belirlenebilmesi ama-
cıyla, basit doğrusal regresyon analizinden 
yararlanılmıştır. Presenteeism ve tükenmiş-
lik alt boyutları arasındaki ilişkinin belirle-
nebilmesi amacıyla ise çoklu regresyon 
analizi gerçekleştirilmiştir. 

 

3. BULGULAR 
Bu bölümde presenteeism ve tükenmişlik 
ölçeklerinin güvenirlikleri, tanımlayıcı 
istatistikleri incelenecek, ardından araştır-
manın amacına uygun olarak oluşturulan 
hipotezlerin analizleri gerçekleştirilecektir.  

3.1. Tanımlayıcı İstatistikler  
Burada, araştırmada kullanılan değişkenlere 
ilişkin tanımlayıcı istatistiklere ve güvenir-
lik analizi sonuçlarına yer verilmiştir. 

 

 

 

 

 

 



KARAGÖZ – BEKTAŞ 

392 

2020 

Tablo 1: Değişkenler Arası İlişkiler 

Değişkenler  ss DT DY DKB İT İY P T 

 

DT 

 

3,49 

 

.97 

 

(.84) 
      

 

DY 

 

3,75 

 

1,12 

 

.436** 

 

(.75) 
     

 

DKB 

 

3,83 

 

.74 

 

.231** 

 

.248** 

 

(.72) 
    

 

İT 

 

3,31 

 

1,06 

 

.233** 

 

.201** 

 

.174** 

 

(.88) 
   

 

İY 

 

2,86 

 

.99 

 

.327** 

 

.220** 

 

-.019 

 

.275** 

 

(.74) 
  

 

P 

 

3,09 

 

.83 

 

.350** 

 

.257** 

 

.098** 

 

.814** 

 

.782** 

 

(.77) 
 

 

T 

 

3,69 

 

.64 

 

.796** 

 

.612** 

 

.742** 

 

.285** 

 

.242** 

 

.327** 

 

(.83) 
 

**p<0,01, ,  ortalama, ss, standart sapma. (Parantez içindeki değerler değişkenlerin güvenirlik 
katsayılarını göstermektedir). (DY: Duygusal Tükenme, DY: Duyarsızlaşma, DKB: Düşük 

Kişisel Başarı, İT: İşi Tamamlama, İY: İşe Yoğunlaşamama, P: Presenteeism, T: Tükenmişlik). 

Ölçeklerin genel ortalamalarına bakıldığın-
da, duygusal tükenme (3,49±0,97) duyarsız-
laşma (3,75±.1,12), düşük kişisel başarı 
(3,83±0,74), işi tamamlama (3,31±1,06) 
puan ortalamaları orta düzeyin üzerinde 
sayılabilecek seviyededir. İşe yoğunlaşa-
mamanın (2,86±0,99) orta düzeyin altında 
olduğu, presenteeism (3,09±0,83) ve tü-
kenmişlik (3,69±0,64) ölçeklerinin ortala-
malarının orta düzeyin üzerinde olduğu 
tespit edilmiştir. 

Verilerin normal dağılım gösterip göster-
mediğine ilişkin çarpıklık ve basıklık değer-
leri incelenmiştir. Parametrik testler veriler 
normal dağılım gösterdiği zaman kullanıl-
maktadır (Durmuş vd., 2013: 65). Tabach-
nick ve Fidell (2014) göre, örneklem bü-
yüklüğünün 200’ü geçtiği durumlarda çar-
pıklık ve basıklık değerleri + 1,5 ve -1,5 
arasında ise, normal dağılım gösterdiği 

ifade edilmektedir. Bu bağlamda ölçeklerin 
çarpıklık ve basıklık değerleri incelenmiştir. 
Araştırma bulgularına göre ölçeklerin çar-
pıklık katsayıları 0,185 ile -0,638, basıklık 
katsayıları ise 5,45 ile -0,539 değerleri 
arasında olduğu saptanmıştır. Bu çerçevede 
verilerin normal dağılım gösterdiği varsa-
yılmaktadır. Soru formunda yer alan ifade-
lerin güvenirlikleri incelenmiştir. Araştır-
macıların bir kısmı Cronbach Alfa katsayısı 
değerinin 0,70’den büyük olması gerektiği-
ni savunmaktadır (Büyüköztürk, 2004: 
183). Sosyal bilimler alanında bir kısım 
araştırmacı ise, Cronbach Alpha değerinin 
0,60’dan büyük olması durumunda ölçeğin 
güvenirliğinin yüksek olduğunu ifade et-
mektedirler (Kalaycı, 2010). Soru formunda 
yer alan presenteeism ölçeğinin Cronbach 
Alpha değeri 0,77, tükenmişlik ölçeği 0,93, 
duygusal tükenme 0,84, duyarsızlaşma 
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0,75, düşük kişisel başarı 0,72, işi tamam-
lama 0,88, işe yoğunlaşamama ise 0,74 
olarak tespit edilmiştir. Bu bulgulara göre 
Cronbach Alpha katsayılarının belirtilmiş 
olan değerlerin üstünde olması ölçeklerin 
güvenilir olduğunun göstergesidir. 

3.2. Hipotez Testleri 
Araştırmanın amacına uygun olarak gelişti-
rilen hipotezlerin testi için regresyon anali-
zinden yararlanılmıştır. Regresyon analizi, 
iki ya da daha fazla değişkenin birinin ba-
ğımlı diğerlerinin bağımsız değişken olması 
olarak tanımlanmaktadır (Büyüköztürk, 
2004: 91).  

Regresyon analizine başlamadan önce ana-
lizin varsayımları gerçekleştirilmiştir. İlk 
olarak Durbin Watson (D-W) katsayısı ile 
otokorelasyonun olup olmadığı test edilmiş-
tir. Bu değerin 1,5-2,5 arasında olması 
otokorelasyonun var olup olmadığının gös-

tergesidir (Kalaycı, 2010) Araştırmada 
Durbin Watson katsayılarının 1,768 ile 
1,938 arasında değerler aldığı tespit edil-
miştir. Bu bulgu regresyon analizinin birin-
ci varsayımının gerçekleştirildiğinin göster-
gesidir. Varsayımlardan bir diğeri olan 
Tolerans (açıklanamayan varyans oranı) ve 
VIF (varyans büyütme faktörü) katsayıları 
incelenmiştir. Tolerans değerinin 0,20’den 
büyük, VIF değerinin ise 10’dan küçük 
olması kabul edilebilir orandır (Field, 2009: 
293).  Araştırmada VIF değeri 10’dan kü-
çüktür. Bu bulgular ışığında çoklu bağlantı 
sorunu olmadığı tespit edilmiş ve analizlere 
devam edilmiştir. 

3.3. Regresyon Analizleri 
Bu kısımda öğretmenlerin yaşadıkları pre-
senteeismin tükenmişlik düzeyleri üzerin-
deki etkisi ve presenteeism alt boyutlarının 
tükenmişlik alt boyutları üzerindeki etkisi 
test edilmiştir. 

 

Tablo 2: Presenteeismin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi 

 

Değişkenler 

 

B 
Standart 

Hata 
 

Beta 

 

t 

 

P 

 

D-W 

 

VIF 

Sabit 2,921 .097  30,234 .000**   

Tükenmişlik .249 .030 .327 8,247 .000** 1,828 1,000 

 R= .327, R²= .107,     F= 68,020, *P<0,01 
  

Presenteeismin tükenmişlik üzerine etkisini 
sorgulamak amacıyla, basit doğrusal regres-
yon analizi gerçekleştirilmiştir. Tablo 2’ye 
göre, presenteismin tükenmişlik üzerinde 
anlamlı bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmış-
tır (β= 0,327, t= 8,247, p<0,01). Sonuç ola-
rak, presenteeismdeki bir birimlik artış tü-
kenmişlik üzerinde 0,249’luk bir artış sağla-

maktadır. Kısaca, öğretmenlerde presente-
eism düzeyleri artıkça buna bağlı olarak tü-
kenmişlik düzeyleri de belirtilen seviyede 
artmaktadır. Dolayısıyla presenteeism tü-
kenmişliğin %11’ini açıklamaktadır. Bu 
kapsamda oluşturulan H1 hipotezi desteklen-
miştir. 

 

 
Tablo 3:  Presenteeism Boyutlarının Duygusal Tükenme Üzerindeki Etkisi 

Değişkenler 
 

B 
Standart 

Hata 
 

Beta 
 

T 
 

P 
 

D-W 
 

VIF 

Sabit 2,248 .142  15,776 .000** 1,768  
İşi Tamamlama .134 .036 .149 3,709 .000**  1,093 

İşe Yoğunlaşa-
mama 

 
.039 

 
.039 

 
.289 

 
7,186 

 
.000** 

  
1,093 

 R= 0,362,  Düzeltilmiş R2= 0,131, F= 44,211, p<0,01 
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İşi tamamlama ve işe yoğunlaşamamanın 
duygusal tükenme üzerinde etkisini sorgu-
lamak amacıyla, çoklu regresyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Çoklu regresyon anali-
zi, yordayıcı (bağımsız) değişkenler kulla-
nılarak yordanan (bağımlı) değişken değer-
lerini tahmin etmeyi sağlayan bir matema-
tiksel eşitlik oluşturmayı sağlar (Büyüköz-
türk, 2004: 98). Tablo 3’e göre, birinci 
olarak işi tamamlamanın duygusal tükenme 
üzerinde bir etkiye sahip olduğu tespit 
edilmiştir (β= 0,149, t= 3,709, p<0,01). Bu 
bulguya göre, işi tamamlamadaki bir birim-
lik artış duygusal tükenme üzerinde 
0,134’lük bir artış sağlamaktadır. Kısaca 
öğretmenlerde işi tamamlama düzeyleri 
arttıkça buna paralel olarak duygusal tü-

kenme düzeyleri de belirtilen seviyede 
artmaktadır. İkinci olarak, işe yoğunlaşa-
mamanın duygusal tükenme üzerinde bir 
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (β= 
0,289, t= 7,186, p<0,01). Bu bulgu işe 
yoğunlaşamamadaki bir birimlik artış duy-
gusal tükenme üzerinde 0,039’luk bir artış 
sağladığını ortaya koymaktadır. Kısaca; 
öğretmenlerde işe yoğunlaşamama düzeyle-
ri arttıkça, buna bağlı olarak duygusal tü-
kenme düzeyleri de belirtilen seviyede 
artmaktadır.  İşi tamamlama ve işe yoğunla-
şamama duygusal tükenmenin %13’ünü 
açıklamaktadır (R= 0,362, R2= 0,131, F= 
44,211, p<0,01). Bu sonuçlar doğrultusun-
da çalışmanın H2 ve H3 hipotezleri destek-
lenmiştir.  

 

Tablo 4: Presenteeism Boyutlarının Duyarsızlaşma Üzerindeki Etkisi 

 

Değişkenler 

 

B 
Standart 

Hata 
 

Beta 

 

T 

 

P 

 

D-W 

 

VIF 

Sabit 2,707 .164  16,508 .000** 1,860  

İşi Tamamlama 
 

.149 

 

.041 

 

.142 

 

3,626 

 

.000** 

  

1,084 

İşe Yoğunlaşa-
mama 

 

.198 

 

.044 

 

.176 

 

4,473 

 

.000** 

  

1,084 

 R= 0,255,  Düzeltilmiş R2= 0,065, F= 22,848, p<0,01 

İşi tamamlama ve işe yoğunlaşamamanın 
duyarsızlaşma üzerinde etkisini sorgulamak 
amacıyla, çoklu regresyon analizi gerçekleşti-
rilmiştir. Tablo 4’e göre, birinci olarak işi 
tamamlamanın duyarsızlaşma üzerinde bir 
etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir (β= 
0,142, t= 3,626, p<.0,01). Bu bulguya göre, 
işi tamamlamadaki bir birimlik artış duyarsız-
laşma üzerinde 0,149’luk bir artış sağlamak-
tadır. Kısaca öğretmenlerde işi tamamlama 
düzeyleri arttıkça duyarsızlaşma düzeyleri de 
belirtilen seviyede artmaktadır. İkinci olarak, 
işe yoğunlaşamamanın duyarsızlaşma üzerin-

de bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir 
(β= 0,176, t= 4,473, p<0,01). Bu bulgu işe 
yoğunlaşamamadaki bir birimlik artışın du-
yarsızlaşma üzerinde 0,198’lik bir artış sağ-
ladığını ortaya koymaktadır. Kısaca, öğret-
menlerde işe yoğunlaşamama düzeyleri art-
tıkça duyarsızlaşma düzeyleri de belirtilen 
seviyede artmaktadır.  İşi tamamlama ve işe 
yoğunlaşamama duyarsızlaşmanın % 65’ini 
açıklamaktadır (R=255,  R2= 0,065, F= 
22,848, p<0,01). Bu sonuçlar uyarınca çalış-
manın H4 ve H5 hipotezleri desteklenmiştir.  
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Tablo 5: Presenteeism Boyutlarının Düşük Kişisel Başarı Üzerindeki Etkisi 

Değişkenler B Standart 
Hata Beta T P D-W VIF 

Sabit 3,549 .112  31,565 .000** 1,938  

İşi Tamamlama .132 .029 .188 4,598 .000**  1,094 

İşe Yoğunlaşamama 
 

-.053 

 

.031 

 

-.071 

 

-.1,747 

 

   .081 

  

1,094 

 R= .181,  Düzeltilmiş R2= .033, F= 10,660, p<.01 

İşi tamamlama ve işe yoğunlaşamamanın 
düşük kişisel başarı üzerinde etkisini sorgu-
lamak amacıyla, çoklu regresyon analizi 
gerçekleştirilmiştir. Tablo 5’e göre, birinci 
olarak işi tamamlamanın düşük kişisel başarı 
üzerinde bir etkiye sahip olduğu tespit edil-
miştir (β= 0,188, t= 4,598, p<0,01). Bu bul-
guya göre, işi tamamlamadaki bir birimlik 
artış düşük kişisel başarı üzerinde 0,132’lik 
bir artış sağlamaktadır. Kısaca öğretmenlerde 

işi tamamlama düzeyleri arttıkça buna paralel 
olarak düşük kişisel başarı düzeyleri de belir-
tilen seviyede artmaktadır. İkinci olarak, işe 
yoğunlaşamamanın düşük kişisel başarı üze-
rinde bir etkiye sahip olmadığı tespit edilmiş-
tir (β= -0,071, t= -1,747, p<0,01). Bu sonuç-
lar doğrultusunda çalışmanın H6 hipotezi 
desteklenmiş fakat H7 hipotez reddedilmiştir. 
Analiz sonuçlarına göre, Tablo 6’da hipotez 
testi sonuçlarına yer verilmiştir. 

Tablo 6: Hipotez Testleri Sonuçları 
Hipotezler Kabul Red 
Ana Hipotezler   

H1: Presenteeismin tükenmişlik üzerinde etkisi vardır. Kabul  

H2: İşi tamamlamanın duygusal tükenme üzerinde etkisi vardır.  Kabul  

H3: İşe yoğunlaşamamanın duygusal tükenme üzerinde etkisi vardır.  Kabul  

H4: İşi tamamlamanın duyarsızlaşma üzerinde etkisi vardır.  Kabul  

H5: İşe yoğunlaşamamanın duyarsızlaşma üzerinde etkisi vardır.  Kabul  

H6: İşi tamamlamanın düşük kişisel başarı üzerinde etkisi vardır.  Kabul  

H7: İşe yoğunlaşamamanın düşük kişisel başarı üzerinde etkisi vardır.  Red 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu araştırmanın amacı, devlet liselerinde 
görev yapan öğretmenlerde presenteeism 
olgusunun tükenmişlik düzeyleri üzerindeki 
etkisini incelemektir. Presenteeism, çalışan-
ların kurumlarını temsil etmeleri bakımın-
dan önemli bir durumdur. Çalışanın işinin 
başında bulunmasına rağmen kendisine o 
işletmeye bağlı hissetmemesi bir süre sonra 
çalışanın sorumluluk almamasına neden 
olacak; bu durumda işletmeyi olumsuz 
yönde etkileyecektir. Çalışanların fiziksel 
olarak iş yerindeki varlıkları tam olarak bir 
anlam ifade etmemektedir. Asıl önemli olan 

mental olarak da orada bulunmamalarıdır. 
Bu nedenle presenteeism konusunda, ku-
rumların ortaya koymuş oldukları tutum ve 
davranışlar, çalışanların bu konuya yakla-
şımları hususunda belirleyici olmaktadır. 
Daha kapsamlı bir şekilde öğretmenlerin 
güncel sorunlarını da ele alarak düşünüldü-
ğünde mesleklerinden memnun olmamaları, 
iş doyumsuzluğu yaşamaları, gelirlerinin 
düşük olması, öğretmenlerin sık sık değişen 
programlar, hasta olduklarını okula veya 
veliye bildirirken suçluluk hissetmeleri, 
negatif yönetici davranışlarının etkisinde 
kalmaları gibi sorunların presenteeism 
sorununu ve buna bağlı olarak tükenmişliğe 
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yakalanmalarına neden olabileceği düşü-
nülmektedir. Bu durumdayken çalışmaya 
devam edilmesi çalışanın hata yapmasına, 
düşük performans göstermesine, verimlilik 
kaybına, uzun vadede tükenmişlik ve dep-
resyona neden olabilmektedir.  

Araştırma sonucunda, presenteeisme yöne-
lik yapılan tanımlayıcı istatistik bulgularına 
göre işi tamamlama boyutunun puan orta-
lamasının yüksek değerde olduğu, işe yo-
ğunlaşamamanın puan ortalamasının ise 
orta derecede olduğu tespit edilmiştir. Tü-
kenmişliğe yönelik yapılan tanımlayıcı 
istatistik bulgularına göre katılımcıların 
duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı bo-
yutlarının puan ortalamasının yüksek de-
ğerde olduğu, duygusal tükenmenin puan 
ortalamasının ise orta derecede bir değere 
sahip olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerde 
presenteeismin tükenmişlik üzerindeki 
etkisini incelemek amacıyla, basit doğrusal 
regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Oluş-
turulan regresyon modeli sonucunda pre-
senteeismin tükenmişlik üzerinde bir etkisi 
olduğu tespit edilmiştir. Yıldırım vd., 
(2013) Demerouti vd., (2009), Ferreira ve 
Martinez (2012), Yıldırım vd. (2014), Zen-
gin ve Kaygın (2016), araştırma sonuçla-
rında da presenteeism ve tükenmişlik ara-
sında bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlar-
dır. Bu bulgular bu çalışmayı destekler 
niteliktedir. İşi tamamlama ve işe yoğunla-
şamamanın duygusal tükenme üzerindeki 
etkisini incelemek amacıyla, çoklu regres-
yon analizi gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan 
regresyon modeli sonucunda işi tamamlama 
ve işe yoğunlaşamama boyutlarının duygu-

sal tükenme ve duyarsızlaşma üzerinde bir 
etkisi olduğu saptanmıştır. Fakat işi tamam-
lama boyutunun düşük kişisel başarı üze-
rinde etkisinin olduğu tespit edilirken, işe 
yoğunlaşamamanın düşük kişisel başarı 
üzerinde etkisinin olmadığı sonucuna ula-
şılmıştır. 

Araştırma belirli kısıtlardan oluşmaktadır. 
Kısıtlardan biri ilk olarak araştırmanın 
Antalya merkez(indeki) devlete bağlı Ana-
dolu ve Mesleki Teknik ve Anadolu lisele-
rinde çalışan öğretmenlerden toplanmış 
olmasıdır. İkinci olarak, çalışma kesitsel 
olduğu için mevsimsel hastalıkların (grip, 
soğuk algınlığı, alerji gibi) Presenteeism 
üzerindeki etkisi kontrol edilememiştir.  

Bu bağlamda bu sonuçlar doğrultusunda, 
öğretmenlerin iş yükünü azaltılabilir, farklı 
zamanlarda okullarda öğretmenlere yönelik 
presenteeism ve tükenmişlik hakkında se-
minerler düzenlenebilir. Çalışma koşullarını 
iyileştirmek, yönetim olarak çalışanlara 
güven vermek presenteeism ve buna bağlı 
olarak tükenmişliğin yaşanmadığı bir ça-
lışma ortamı için yararlı olacağı düşünül-
mektedir.  

Çalışmanın literatür bölümünde yer alan 
bilgiler ışığında şimdiye kadar ele alınma-
mış meslek grupları üzerinde, farklı illerde, 
farklı sektörlerde, farklı değişkenler ile 
aracılık ve düzenleyicilik yöntemleri kulla-
nılarak ve/veya nitel ve karma yöntem 
kullanılarak yeni çalışmaların yapılması 
ileride yapılacak olan çalışmalara katkı 
sağlayacağı düşünülmektedir.  
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