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Öz
Çalışanların işlerinde yaşadıkları sorunlar iş tatmin-
leri ve hatta yaşam tatminleri üzerinde etkili olmak-
ta, bu da verdikleri hizmetin kalitesini etkilemektedir. 
Bu çalışmanın amacı Mersin şehir merkezinde faaliyet 
gösteren fast-food işletmelerinde çalışanların sorunla-
rını ve bu sorunların çalışanların iş ve yaşam tatmin-
lerine etkilerini tespit etmektir. Veri toplama amacıyla 
geliştirilen anket, kolayda örnekleme yöntemiyle, 15 
Mayıs-15 Ağustos 2011 tarihleri arasında Mersin şeh-
rindeki yirmidört fast-food işletmesinin çalışanlarına 
uygulanmıştır. 174 çalışanın katıldığı araştırma sonu-
cunda fast-food çalışanlarının sorunlarının yönetsel, 
çalışanlar arası ve çalışma koşulları konularında grup-
lanabileceği ortaya çıkmıştır. Çalışma koşullarında so-
run yaşama bakımından kadınlar erkeklere, 18-29 yaş 
arasında olanlar 30-55 yaş grubuna ve bekârlar evlile-
re kıyasla daha sık sorun yaşamaktadırlar. Çalışanlar 
arası sorunlar, iş tatminini olumsuz yönde etkilerken, 
çalışma koşulları ile yönetsel sorunlar yaşam tatminini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fast-food İşletmeleri, Çalışan 
Sorunları, İş Tatmini, Yaşam Tatmini, Mersin

Abstract
Work related problems of employees have influence 
over job satisfaction, even life satisfaction leading poor 
service quality. This study aims to identify challenges 
that employees face and the effect of these challenges on 

their job and life satisfaction in the fast-food businesses 
operating in the city center of Mersin. A questionnaire 
developed to collect data, was applied to employees of 
twenty four fast-food establishments in Mersin between 
15 May and 15 August 2011 through drop-ball techni-
que via convenience sampling. Totally, 174 completed 
questionnaires were received. As a result, problems of 
fast-food industry employees’ can be grouped as “ma-
nagerial,”, “inter-workers” and “working conditions”. 
When working conditions taken into consideration, it 
has been revealed that women, employee in18-29 years 
old and singles have experienced more frequent prob-
lems in contrast with men, employee in 30-55 years old 
and married people, respectively. Besides, just as inter-
workers problems negatively affect the job satisfaction, 
problems related with the working conditions and ma-
nagerial negatively impact the life satisfaction. 

Keywords: Fast-food Companies, Employee İssues, 
Job Satisfaction, Life Satisfaction, Mersin

Giriş
Dünya genelinde yapılan seyahatler, iletişim, medya 
ve farklı kültürler yeryüzündeki pazarları kaynaştır-
mış, küresel bir pazar oluşturmuş ve dünya genelin-
de ortak bir kültür oluşmasına zemin hazırlamıştır. 
Fast-food sektörü de oluşan bu ortak kültürlerden 
birisidir (Park, 2004, s. 87-88). Fast-food düşük fi-
yatlı, hızlı sunulan, elde yenebilen ve fazla dayanıklı 
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olmayan yiyecek türleri olarak tanımlanabilir. Ancak, 
düşük fiyatlı olmasına rağmen bu, müşterilerin fast-
food ürününden ve sunumdan kalite beklentilerini 
azaltmamaktadır (Lam ve Zhang, 2003, s.214). Sıkı 
rekabet şartlarının hüküm sürdüğü fast-food sek-
töründe rekabet üstünlüğü elde etmek için müşteri 
memnuniyetini sağlamak büyük önem taşımakta-
dır. Bunun için ise ürünlerin ve ortamın (donanım) 
yanı sıra, sunulan hizmet (yazılım) büyük rol oyna-
maktadır (Lam ve Zhang, 2003, s.214). Çünkü esas 
anlamda farklılığı yaratacak olan, hizmetin sunumu, 
dolayısıyla onu sunan çalışanlar olmaktadır. Çalışan-
ların iş ortamındaki sorunları, öncelikle çalışanların 
iş ve yaşam tatminini, sunulan hizmetin standardını 
ve sonucunda müşteri memnuniyetini etkileyebilece-
ğinden, bu sorunların ve etkilerinin belirlenmesi bü-
yük önem arz etmektedir (Pienaar ve Willemse, 2008, 
s.1054).

Müşteri memnuniyetini sağlamada kilit rol oynayan 
çalışanların işlerinden memnun olmaları, ancak on-
lara iyi bir çalışma ortamı sağlanarak gerçekleştiri-
lebilir. Bu açıdan, fast-food sektöründe çalışanların 
sorunları ve bu sorunların iş ve yaşam tatminleriyle 
ilişkisi dikkate alınması gereken önemli bir konu ola-
rak görülmektedir. 

Çalışmanın uygulama alanı olan fast-food işletme-
leri sınırlı ve standart menülere sahip işletmelerdir. 
Bu işletmeler klasik Taylorist tarzda kitle üretimi 
yapmaktadır, yoğun işbölümü ve uzmanlaşma vardır, 
işler rutin ve standarttır. Üretim sürecinin adımları 
ve süresi ayrıntılı olarak belirlenmiştir (Allan, Bam-
ber ve Timo, 2006, s.404). İşlerin rutinliği dolayısıy-
la çalışanın karar verme ve yaratıcılığını kullanma 
şansı kalmamaktadır. Ayrıca sektördeki işlerin dü-
şük statüsü ve düşük ücret, ilerleme şansı tanıma-
ması dolayısıyla daha çok giriş seviyesi işler olarak 
düşünülmektedir ve tüm bu özellikleri dolayısıyla iş 
bırakmanın da yüksek olduğu bir sektördür (Allan, 
Bamber ve Timo, 2006, s.403). İşletmeler de yüksek iş 
bırakma dolayısıyla personel seçimi, eğitimi ve bağ-
lılık arttırıcı uygulamalara itibar etmemekte, nasılsa 
kısa süre sonra kaybedeceği personeli için harcama 
yapmaktan kaçınmaktadır. Bu durum zaten düşük 
ücretle uzun saatler boyunca çalışan işgörenlerin, 
müşterilere karşı kayıtsızlığına ve dolayısıyla sunulan 
hizmetin kalitesinin düşmesine ve satışların azalma-
sına yol açmaktadır. Bu da, müşteri memnuniyetinin 
azalmasını ve iş tatminsizliğinin daha da artmasını 
tetiklemekte, sonuçta iş bırakma oranları yüksel-

mektedir. Böylelikle iş tatminsizliğinden müşteri 
tatminsizliğine uzanan “başarısızlık döngüsü” kendi 
kendini beslemektedir (Schlesinger ve Heskett, 1991, 
s.17). Bu başarısızlık kısır döngüsünü kırmak için 
öncelikle işletmelerin onu beslemekten vazgeçmeleri 
gerekmektedir. Çalışanlarını önemseyen işletmelerin 
başarısızlık döngüsünü, başarı zincirine dönüştürme-
leri mümkün olabilecektir. Çalışmanın temel amacı 
bu zemine oturmaktadır.  

Diğer taraftan, dünya ölçeğinde hızla büyüyen ge-
nelde yiyecek-içecek özelde fast-food işletmelerini 
uygulama alanı, çalışanlarını ise örneklem olarak al-
mış, iş tatmini (Dienhart ve Gregoire, 1993; Hançer, 
2001; Hançer ve George, 2003; Yazıcıoğlu ve Sökmen, 
2007; Gill vd., 2010; Sezgin ve Ünlüönen, 2011; İçigen 
ve Uzut, 2012; Çoban ve İrmiş, 2014), yaşam tatmini 
(Ghiselli, Lopa ve Bai, 2001; Hayes ve Weathington, 
2007), motivasyon (Dermody, Young ve Taylor, 2004; 
Curtis, Upchurch ve Severt, 2009) ve iş stresi (Chiang, 
Birtch ve Kwan, 2010) ile ilgili sınırlı sayıda araştırma 
olmakla beraber, fast-food çalışanlarının sorunları-
nı ve bu sorunların iş ve yaşam tatminlerine etkisi-
ni araştıran bir çalışmaya rastlanmamıştır. Belirtilen 
sebeplerle bu çalışmada Mersin’de şehir merkezinde 
faaliyet gösteren fast-food işletmelerinde çalışanların 
ne gibi sorunlar yaşadıkları, iş ve yaşam tatminleri 
ve yaşadıkları sorunların iş ve yaşam tatminlerine 
etkisi incelenmiştir. Çalışmada öncelikle çalışanların 
iş tatmini ve yaşam tatmini konusunun genelde hiz-
met, özelde fast food işletmeleri için taşıdığı öneme 
odaklanan ilgili alanyazına değinilmekte, daha sonra 
ise bu konuda Mersin’de fast food işletmeleri üzerinde 
yapılan bir araştırmaya yer verilmektedir. 

Kuramsal Çerçeve
Geçmişten günümüze işletmelerin odak noktaları 
değişime uğramıştır. Önceleri kendi içlerine odak-
lı olan işletmeler, değişen şartlarla birlikte var olma 
amaçlarını sorgulamak zorunda kalmış ve gözlerini 
dışarıya çevirmişlerdir. Günümüzde gelinen noktada 
ise tüketici memnuniyeti işletmelerin ayakta kalabil-
mesinin ön koşulu halini almıştır.  Özellikle tüketi-
ciyle etkileşimin yoğun olduğu hizmet işletmelerinde 
tüketici memnuniyeti, işletmelerin en önemsediği 
konulardan biridir. 

Bilindiği üzere, hizmetin kendine özgü özellikleri ge-
reği hizmet üretimi ve tüketimi eş zamanlıdır ve tüke-
tici üretim sürecinin bir parçasıdır, başka bir deyişle 
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üretim sürecinde bizzat yer alır (Zeithaml, Parasura-
man ve Berry, 1985, s.33). Müşteriler, işletme hakkın-
da izlenimlerini bu etkileşim anlarında (service en-
counter) belirler. Bu etkileşim anlarına gerçek anlar/
gerçeklik anları (moments of truth) denilmektedir ve 
bu anlarda müşteri işletmeyle ilgili bir yargıya var-
maktadır. Ayrıca hizmetler, hizmeti sunandan ayrıştı-
rılamaz. Hizmetin sunulduğu etkileşim anı sırasında 
çalışanın davranışları hizmetin kendisidir (Hartline 
ve Farrel, 1996, s.55). İşte bu gerçeklik anlarında iş-
letmenin fiziksel durumu, tüketiciye vaat ettikleri ne 
kadar mükemmel olursa olsun, hizmeti sunan kişile-
rin hizmet sunumundaki davranışları ve yaklaşımı, 
tüketicilerin kararını etkileyecektir. Üstelik hizmet-
lerin dayanıksız olması ve depolanamaması dolayı-
sıyla kötü hizmetten geri dönme şansı da yoktur. Bu 

açıdan çalışan memnuniyetinin de, tüketici memnu-
niyetinin ayrılmaz bir parçası olduğu düşünülebilir. 
Çünkü çalışanın işinden duyduğu tatmin/tatminsiz-
lik eşzamanlı olarak tüketiciye yansıyabilmektedir.

Bu konuda temel alınan hizmet-kâr zinciri modeline 
göre, çalışan memnuniyeti, çalışan bağlılığı,  müşteri 
memnuniyeti, müşteri bağlılığı ve kârlılık arasında 
bağlantı vardır (Heskett vd., 1994, s.164). Özellikle, 
müşteri etkileşiminin fazla olduğu ve müşterinin üre-
tim sürecine katılımının yoğun olduğu durumlarda 
–hizmet sektörü gibi- bu ilişkinin daha güçlü oldu-
ğu vurgulanmaktadır (Ram, Bhargavi ve Prabhakar, 
2011, s.123). Modelde çalışanların iş tatminini ise, 
çalışma koşulları, işyerinin dizaynı, ödül ve takdir 
sistemleri gibi değişkenler etkilemektedir.
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Şekil.1. Hizmet-Kâr Zinciri Modeli

Kaynak: Heskett, J. L., Jones, T. O., Loveman, G. W., Sasser, W. E. ve Schlesinger, L. A. (1994). Putting the service-profit chain 
to work. Harvard Business Review 72 (2), s.166.

Tatmin olan çalışanlar, müşteri tatminini de sağlaya-
rak finansal başarıyla (kar ve büyüme) sonuçlanan 
bir zincir yaratırlar (Naseem, Sheikh ve Malik, 2011, 
s.41). Model, müşteri tatmini konusunda daha geniş 
bir bakış açısının gerekliliğini vurgulamaktadır. 

Chi ve Gürsoy’un (2009) söz konusu modeli doğrular 
nitelikte sonuçlar elde ettikleri çalışmalarında, otel 
işletmelerinde çalışanların iş tatmininin finansal per-
formans üzerinde doğrudan bir etkisinin olmadığını, 
ancak müşteri memnuniyeti aracılığıyla dolaylı bir 
etkisinin olduğunu ortaya koymuşlardır. Çalışanla-
rın iş tatmini müşteri memnuniyetini ise doğrudan 
etkilemektedir. Bu durumda, çalışanlara iyi bir çalış-
ma ortamının sunulması, bu zincirin ilk halkası ol-
maktadır. Bütün bunlar, özellikle hizmet sektöründe 
tüketici memnuniyeti sağlamada çalışanların mem-

nuniyetinin önemini vurgulamaktadır. Çalışanların 
işlerinden duydukları memnuniyet, diğer bir deyişle 
iş tatmini ise özellikle iş kaynaklı birçok faktörden et-
kilenmektedir. 

Burada dikkat çeken diğer bir unsur ise, çalışanların 
iş tatmini ve yaşam tatmini arasında da yine çokça 
tartışılan ilişkinin varlığıdır. Yaşam tatmini, kişinin 
genel olarak yaşamına ilişkin hissettikleri olarak ta-
nımlanabilir. Genel yaşam memnuniyetinin belirleyi-
ci unsurları; bireyin iş yaşamı ve iş dışı yaşamındaki 
memnuniyetidir. Kişi zamanının büyük bir kısmını 
çalışarak geçirdiği için işi yaşamının önemli bir par-
çasıdır ve işinin özellikleri kişinin yaşamını etkiler 
(Uyguç v.d., 1998, s.193). Dolayısıyla, çalışanların iş 
tatmini iş ortamlarının dışındaki olay ve durumlar-
dan etkilenirken, iş dışındaki olaylarla ilgili davranış 
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ve duygular da iş tatmininden etkilenmektedir (Saari 
ve Judge, 2004, s.398). Bu yüzden yaşam tatmininin 
artmasında iş tatmini önemli bir faktör olarak gö-
rülebilir (Saldamlı, 2008, s.702). Çünkü, bireyin iş 
yaşamındaki memnuniyeti, sadece iş yaşam alanı ile 
sınırlı kalmayıp özel yaşamına da taşabilmekte ya da 
bunun tersi de mümkün olabilmektedir (Bülbül ve 
Giray, 2012, s.102). 

İş ve yaşam tatmini ilişkisi 1980’lerden itibaren yapı-
lan araştırmalarda (Rice, Near ve Hunt, 1980; Judge 
ve Watanabe, 1993; Dolan ve Gosselin, 2000; Geor-
gellis ve Lange, 2007; Parlow, 2010; Wolfram ve Grat-
ton, 2014) öncelikle taşma, daha sonra dengeleme ve 
bölünme olmak üzere üç teorik model çerçevesinde 
açıklanmaktadır 

Taşma modeli, iş ve iş dışı yaşam arasında pozitif 
yönde bir ilişkinin varlığını ifade etmektedir Buna 
göre, kişinin işinden duyduğu tatmin, yaşam tatmini-
ni veya yaşamından duyduğu tatmin iş tatminini po-
zitif etkilemektedir.  Dengeleme modeli, iş ve iş dışı 
yaşam arasında ters yönlü bir ilişkinin var olduğunu 
belirtmektedir. Başka bir deyişle bu yaklaşıma göre 
işinden memnun olmayan çalışanlar, iş dışı hayatla-
rında ödüller ve farklı deneyimler yoluyla daha fazla 
tatmin olmaya çalışmaktadırlar. Bu durumun tersi de 
mümkündür. Bölünme modelinde ise, iş ve iş dışı ya-
şam alanlarının birbirinden tamamen ayrı olduğu ve 
birbirini etkilemediğini ileri sürmektedir. 

İş ve yaşam tatmininin hangisinin diğerini etkilediği 
veya belirlediği konusunda ise net bir şey söylemek 
zordur. Bu konuda diğer bir bakış açısı da iki değiş-
ken arasındaki ilişkinin nedensellikten ziyade, ilişki-
sel olup çift yönlü olduğudur (Kantak, Futrell ve Sa-
ger, 1992, s.2; Dolan ve Gosselin, 2000, s.5; Mishra 
v.d., 2014, s.7). İş tatmini ve yaşam tatmininin kar-
şılıklı ilişki içerisinde olduğu kabul edilirse, müşteri 
tatminine giden yolda iş ortamına ilişkin sorunların 
iş tatminini olduğu gibi yaşam tatmini de etkileyeceği 
sonucuna varılabilir.

Araştırmanın Yöntemi
Tanımlayıcı türde tasarlanan araştırmada veriler, ge-
liştirilen bir anket ile toplanmıştır. Anketin geliştiril-
mesi aşamasında, restoran sektöründe uzmanlaşmış 
üç kişiyle görüşme yapılmış ve çalışanların kendileri-
ne ne tür sorunları bildirdikleri öğrenilmiştir.  Ayrıca 
Mersin il merkezinde dört fast-food işletmesi seçil-
miş ve her birinden üç çalışan ile de derinlemesine 
görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmelerden ve alan yazından yararlanılarak ha-
zırlanan anket, 2011 yılı Nisan ayında Mersin’deki 
3 fast-food işletmesinden her birinden üç çalışana 
uygulanarak ön teste tabi tutulmuştur. Böylece veri 
toplamada kullanılacak olan ölçeğin içerik geçerliliği 
sağlanmaya çalışılmıştır. Sınırlı sayıda çalışan ile gö-
rüşme ve ön test yapılmasının nedeni, fast-food işlet-
melerinde genelde yoğun şekilde çalışılmasıdır (Yıl-
maz, 2010, s.6). İçerik geçerliliği sağlanmaya çalışı-
lırken, çalışanlarla öncelikle işletme dışında randevu 
alınmasına çalışılmış, ancak iş yoğunluğu nedeniyle 
ve işyeri sahiplerinin olumsuz yaklaşımları sonucu sı-
nırlı düzeyde çalışanla görüşme ve ön test gerçekleş-
tirilebilmiştir. Ön testle, anlaşılmayan, açık olmayan 
sorularda düzeltmelere gidilmesi planlanmış, fakat 
herhangi bir soru ya da ifadenin anlaşılmasında so-
run olmadığı tespit edilmiştir.

Fast-food çalışanlarının sorunlarının belirlenmeye 
çalışıldığı ölçekte 22 madde bulunmaktadır. Bu mad-
delerin yazımında yapılan görüşmelerin yanı sıra 
alan yazından (Taner, 1993; Brown ve Peterson, 1994; 
Law, Pearce ve Woods, 1995; Uslu ve Demirel, 2002; 
Uçkun, Pelit ve Emir, 2004; Sy, Tram ve O’Hara, 2006; 
Aziz, Goldman ve Olsen, 2007; Pienaar ve Willemse, 
2008; Soysal, 2009) da yararlanılmıştır. Bu ölçekte yer 
alan maddelerin yanıt kategorileri 5’li derecelemeye 
tabi tutulmuştur (1: hiçbir zaman, 2: nadiren, 3: ara 
sıra, 4: genellikle, 5: her zaman). Araştırmada, çalı-
şanlara 3 maddeden oluşan iş tatmini (Sy, Tram ve 
O’Hara, 2006, s.466) ve 4 maddeden oluşan yaşam 
tatmini ölçeği (Diener vd., 1985, s.72) de uygulan-
mıştır. Bu ölçeklerin yanıt kategorileri de 5’li derece-
lemeye (1: Kesinlikle katılmıyorum, 2: Katılmıyorum, 
3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Kesinlikle Katılıyo-
rum) tabi tutulmuştur.

Araştırmanın evrenini, Mersin şehir merkezinde fa-
aliyet gösteren fast-food işletmelerinin çalışanları 
oluşturmaktadır. Evrende yer alan işletme sayısını 
belirlemek amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye-
si, Akdeniz Belediyesi, Yenişehir Belediyesi, Mezitli 
Belediyesi ve Esnaf ve Sanatkârlar Odasından bilgi 
talebinde bulunulmuştur. Ancak, sağlıklı bir bilgiye 
erişilememiştir. Evren büyüklüğünün kestirilememe-
si nedeniyle, örneklem büyüklüğünün hesabı da yapı-
lamamıştır. Geliştirilen anket, Mersin il merkezinde 
faaliyet gösteren, araştırmanın yapılmasına izin veren 
fast-food işletmelerindeki çalışanlara bırak-topla tek-
niği kullanılarak, kolayda örneklemeye göre uygulan-
mıştır. Bırak-topla tekniğine başvurmanın nedeni, 
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işyeri sahiplerinin araştırmaya çok sıcak bakmama-
ları ve çalışanların yoğun iş temposunu neden göster-
meleridir. Anketin uygulaması 15 Mayıs-15 Ağustos 
2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Zaman 
diliminin özel bir sebebi olmamakla birlikte, üç aylık 
bir süreyi kapsamasının nedeni, işyeri sahiplerinin 
sürece yeterli desteği vermemeleri sonucu anket uy-
gulama sürecinin uzamasıdır.  

İşletmeler, iş yapabilme potansiyellerinin büyüklü-
ğüne göre şehrin üç farklı ilçesinden seçilmiştir. Gö-
rüşmeler sonunda; 9’u Forum Alışveriş Merkezi, 6’sı 
Pozcu semti, 5’i Mezitli ilçesi ve 4’ü Akdeniz ilçesinde 
(şehir merkezi) olmak üzere toplam 24 fast-food iş-
letmesinden anket uygulamasına izin alınabilmiştir. 
Bu işletmelere toplamda 243 adet anket bırakılmış, 
15 Ağustos itibariyle doldurulan anket sayısı 174 ol-
muştur. Anket uygulama sürecindeki zorlukları dik-
kate alarak, örnek büyüklüğünün faktör analizi için 
yeterli olduğu kanaatine varılmıştır.  Bu konuda, fak-
tör analizi için madde başına 5 veya 10 katına kadar 
örnek büyüklüğü yeterli görülebilmektedir (Çokluk, 
Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010, s.206; Alpar, 2013, 
s.290).  Ölçekte 22 madde bulunduğundan örneklem: 
madde sayısı oranı 8’dir. 

Anketler yoluyla elde edilen veriler bilgisayar ortamı-
na aktarılarak, tasnif ve analiz edilmiştir. Analizlerde 
frekans, oran ve ortalamaların yanı sıra, faktör ana-
lizi, korelasyon analizi, t-testi, ANOVA ve regresyon 
analizinden yararlanılmıştır.

Fast-food çalışanlarının sorunlarına ilişkin ölçeğin 
bir bütün olarak güvenirlik katsayısı Alfa 0,941’dir. 
İkiye bölerek yapılan analizde ilk yarının değeri 0,906 
ve ikinci yarının değeri 0,871’dir. Ölçeğe ait madde-
toplam korelasyonlarının 0,240 ile 0,792 arasında 
değiştiği görülmektedir. İş tatmini ölçeğinin iç tutar-
lılık katsayısı 0,679 olup; yaşam tatmini ölçeğinde bu 
katsayı 0,868’dir. Tüm bunlar, iki ölçeğin de güvenilir 
olduğunu göstermektedir (Kalaycı, 2006, s.405).

Bulgular ve Değerlendirme
Araştırmaya katılan fast food çalışanlarının demog-
rafik özelliklerine bakıldığında 80’inin (%46) kadın, 
94’ünün (%54) erkek olduğu, yaş aralığının 18 ile 55 
arasında değişmekte olup; %75’inin yaşının 30 yaş ve 
altında olduğu, %60’ının bekâr, %40’ının ise evli ol-
duğu görülmektedir. 

Fast-food çalışanlarının sorunlarının kaç grupta in-
celenebileceğini tespit etmek için 22 maddeli ölçeğe 
faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi uygulanır-
ken faktör sayısının tespitinde öz değeri 1’den büyük 
olanlar tercih edilmiştir. Ayrıca herhangi bir madde-
nin bir faktöre boyutlanabilmesi için ilgili faktör ile 
en az 0,500 düzeyinde korelasyona sahip olmasına 
(Hair vd., 2010, s.117), bir faktörün en az 3 madde-
den oluşmasına (Şencan, 2005, s.362), binişik madde 
durumunda iki faktör arasındaki korelasyon farkının 
en az 0,100 düzeyinde olmasına (Tavşancıl, 2002, s.50; 
Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk 2012, s.233) ve 
Varimax dönüşümü uygulanmasına karar verilmiştir. 
Faktör analizi sonucu Tablo 1’de görülmektedir.

Yapılan ilk faktör analizinde 6. (Çalışanlar arası ayrım/
kayırmacılık ile ilgili sorunlar), 17. (İşlerin çalışanlar 
arasında dengeli veya adil bir şekilde dağılımı ile il-
gili sorunlar) ve 21. (Çalışanlar arası sosyal etkileşim 
ile ilgili sorunlar) maddelerin binişik ve yük farkının 
0,100’den düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu neden-
le bu maddeler ölçekten çıkarılarak,  kalan 19 madde 
nihai faktör analizine alınmıştır. Yapılan analiz tüm 
varsayımları karşılamış ve üç faktör ortaya koymuştur. 

Bu üç faktörün, toplam varyansın %67,557’sini açık-
ladığı görülmüştür. Analizde KMO örneklem yeter-
liliği ölçüsü %90,3 olarak hesaplanmış olup; Bartlett 
Küresellik testi 0,0001 düzeyinde (X2: 2393,542, sd: 
171, p< ,0001) anlamlıdır. Bu iki ölçüt, veri setinin 
faktör analizine uygun olduğunu ve analize devam 
edilebileceğini göstermektedir.  Bartlett Küresellik 
testinin anlamlı olması, verilerin çok değişkenli nor-
mal dağılımdan geldiğine de bir işaret oluşturmak-
tadır (Çokluk, Şekercioğlu ve Büyüköztürk, 2010, s. 
208). Bu test aynı zamanda, maddeler arasında an-
lamlı korelasyonlar olduğunu göstermekte, dolayı-
sıyla veri setinin faktör analizine uygunluğuna da bir 
kanıt oluşturmaktadır (Kalaycı, 2006, s.327). 

Tablo 1’e göre ilk faktör, toplam varyansın %27’sini 
açıklamakta ve yedi maddeden oluşmaktadır. Faktör-
de çalışanların performans ölçümü, amirlerin çalı-
şanlara dönük tutumları, performans değerleme, terfi 
işlemleri gibi maddeler bir araya gelmiştir. Bu mad-
deler aynı zamanda, majör maddelerdir. Bu faktöre 
“yönetsel sorunlar” adı verilmiştir. 

İkinci faktör, ekip çalışması, motivasyon, işletmeye 
ve çalışanlara duyulan güven, çalışanlar arası ileti-
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şim gibi maddelerden oluşmaktadır. Altı maddeden 
oluşan bu faktöre “çalışanlar arası sorunlar” adı ve-
rilmiştir. Neredeyse tüm maddeler majör madde du-
rumundadır. Bu faktör, toplam varyansın %22,5’ini 
açıklamaktadır.

Üçüncü ve son faktör altı maddeden oluşmakta ve 
toplam varyansın %18’ini açıklamaktadır. Faktör-
de çalışma saatlerinin uzunluğu, ücretler, müşteri 
davranışları, sürekli ayakta kalma zorunluluğu gibi 
majör maddeler bir araya gelmiş olup; bundan dolayı 
da faktöre “çalışma koşulları ile ilgili sorunlar” adı 
verilmiştir. 

Böylece fast-food çalışanlarının sorunlarının üç baş-
lıkta incelenebileceği tespit edilmektedir. Bu sorun-
lardan göreceli olarak en sık yaşananı “çalışma ko-
şulları ile ilgili sorunlar”dır (ortalama: 3,0287). İkinci 
sıradaki “çalışanlar arası sorunlar” (ortalama: 1,6992) 
ve üçüncü sıradaki “yönetsel sorunlar”ın (ortalama: 
1,6059)  çalışanların göreceli olarak daha düşük sık-
lıklarla yaşadıkları sorunlar olduğu görülmektedir.

Katılımcıların iş tatmini ortalamaları 3,83, yaşam 
tatmini ortalamaları ise 2,96 olarak bulunmuştur. Bu 
durum, çalışanların iş tatmin düzeyleriyle ilgili soru-

larda olumlu yönde fikir belirttiklerini göstermekte-
dir. Yaşam tatmini ortalamaları daha düşük olmakla 
beraber yine de yaşam tatminine ilişkin sorulara or-
talama düzeyde bir katılımı göstermektedir.

Araştırmada belirlenen faktörlerin ve iş ve yaşam tat-
mini ortalamalarının, çalışanların kimi demografik 
özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini 
anlamak için t-testi yapılmıştır. T-testi sonuçları, Tab-
lo 2’de özetlenmiştir. 

Tablo 2’ye göre, yönetsel ve çalışanlar arası sorunlar 
bağlamında, kadın ve erkek çalışanlar sorunları aynı 
derecede algılamakta ve yaşamaktadır. Ancak çalışma 
koşulları konusunda kadınlar erkeklere kıyasla daha 
muzdariptir. Başka bir ifadeyle, kadınlar, çalışma ko-
şullarıyla ilgili sorunları daha sık yaşamaktadırlar. 

Diğer taraftan, yaşa göre sağlıklı bir değerlendirme ya-
pabilmek amacıyla araştırmaya katılanlar 18-29 ve 30-
55 yaş arası olmak üzere iki gruba bölünmüştür. Ya-
pılan karşılaştırmada, yine yönetsel ve çalışanlar arası 
sorunlarda farklılık tespit edilemezken, çalışma ko-
şulları bakımından farklılık ortaya çıkmıştır. Göreceli 
olarak gençler, orta yaş grubuna kıyasla çalışma koşul-
ları ile ilgili sorunlarla daha sık karşılaşmaktadırlar.

Tablo 1. Fast-Food Çalışanlarının İş Sorunlarına İlişkin Faktör Analizi Sonuçları
 Yükü Özdeğeri A.Varyans Ortalama Alfa 

I.YÖNETSEL SORUNLAR (7 Madde)  5,134 27,021 1,6059 .919 

 Çalışanların performanslarının ölçümü ile ilgili sorunlar ,840     
 Amirlerin çalışanlara karşı tutumlarıyla ilgili sorunlar ,809     
 Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili sorunlar ,805     

Terfi/tayin imkânı ile ilgili sorunlar ,725     

İşyerinin fiziki düzenlemesiyle ilgili sorunlar ,699     
Yöneticiler ve çalışanlar arası sosyal etkileşim ile ilgili sorunlar ,682     
Amirlerin çalışanlara verdiği değer ile ilgili sorunlar ,645     

II.ÇALIŞANLAR ARASI SORUNLAR (6 Madde)  4,277 22,512 1,6992 .913 

Ekip çalışması ile ilgili sorunlar ,813     

Motivasyon ile ilgili sorunlar                                                          ,790     
 İşletmeye duyulan güven ile ilgili sorunlar ,779     
Çalışanların birbirine güveni ile ilgili sorunlar ,719     

Çalışanlar arası iletişim ile ilgili sorunlar ,704     

Üstlenilen işlerin ağırlığıyla/zorluğuyla ilgili sorunlar ,604     
III.ÇALIŞMA KOŞULLARI İLE 
İLGİLİ SORUNLAR (6 Madde) 

 3,425 18,025 3,0287 .847 

Çalışma saatlerinin uzunluğu ile ilgili sorunlar ,858     

Ücret ile ilgili sorunlar ,774     

Müşterilerin çalışanlara karşı tutumları ile ilgili sorunlar  ,699     

Sürekli ayakta kalma zorunluluğu ile ilgili sorunlar ,698     
Sosyal faaliyetlere ayrılan zaman ile ilgili sorunlar ,694     
Mesai saatlerinde verilen dinlenme zamanı ile ilgili sorunlar ,565     

Faktör çıkarma metodu: Temel bileşenler analizi; Döndürme metodu: Varimax 
KMO Örneklem Yeterliliği:  %90,3;  Bartlett's Küresellik Testi için X2: 2393,542; sd: 171; p<0.0001; 

Açıklanan toplam varyans: %67,557; Ölçeğin tamamı için güvenirlik katsayısı: .926 
Yanıt kategorileri: 1: hiçbir zaman, 2: nadiren, 3: ara sıra, 4: genellikle, 5: her zaman 
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Evli-bekâr olup olmama bakımından yapılan kıyas-
lamada, yine yönetsel ve çalışanlar arası sorunlarda 
farklılık bulunamazken, çalışma koşullarına ilişkin 
sorunlarda bekârların daha yüksek ortalamaya sahip 
oldukları görülmektedir. 

Bahşiş alma durumuna göre ise önceki karşılaştırma-
ların tersine bir durum ortaya çıkmaktadır. Çalışma 
koşulları ortalamaları arasında bahşiş alma durumu-
na göre herhangi bir farklılık bulunamazken, yönetsel 
ve çalışanlar arası sorunların ortalamaları arasında 
bahşiş alma durumuna göre farklılık ortaya çıkmıştır. 
Buna göre, bahşiş almayanlar, bahşiş alanlara kıyasla 
bu sorunları daha sık yaşadıkları yönünde fikir be-
lirtmişlerdir. 

İş ve yaşam tatminleri açısından bakıldığında ortala-
malar arası cinsiyet ve medeni durum açısından an-
lamlı bir farklılık bulunmazken, evli olanların iş ve 
yaşam tatminlerinin daha yüksek olduğu dikkat çek-
mektedir. Bahşiş alma durumuna göre ise iş ve yaşam 
tatmini ortalamaları farklılık göstermektedir. Bahşiş 
alanların iş ve yaşam tatmini ortalamalarının daha 

yüksek olduğu görülmekle beraber, bahşişin sadece 
iş tatmini ortalamaları üzerindeki farkı istatistiksel 
açıdan anlamlı bulunmuştur. 

Fast-food çalışanlarının sorunlarının iş ve yaşam tat-
minleriyle ilişkisini ortaya koymak amacıyla korelas-
yon analizi yapılmıştır. Tablo 3’de görüldüğü üzere, 
tüm korelasyonlar ,01 düzeyinde anlamlıdır ve yö-
netsel sorunlar ile çalışanlar arası sorunlar boyutları 
arasında (r: 0,743) pozitif-kuvvetli bir ilişki söz konu-
sudur. Bu durum, yönetsel sorunlar arttıkça, çalışan-
lar arası sorunların da arttığı şeklinde yorumlanabilir. 
Diğer taraftan, yönetsel sorunlar ile çalışma koşulları 
(r:0,392) arasında zayıf ve çalışanlar arası sorunlar ile 
çalışma koşullar arasında (r: 0,484) orta düzeyli pozi-
tif bir ilişki bulgulanmaktadır.

Dikkat çeken başka bir husus, iş tatmini ile yaşam tat-
mini arasında orta düzeyli (r: 0,588) pozitif yönlü bir 
ilişkinin varlığının yanı sıra, fast-food çalışanlarının üç 
boyutta özetlenen sorunları ile iş ve yaşam tatminleri 
arasında düşük düzeyde negatif ilişkilerin varlığıdır.  

Tablo 2. Fast-Food Çalışanlarının İş Sorunlarına İlişkin Faktörlerin Bazı Demografik Özellikler İtibariyle Karşılaştırılması (Özet 
Tablo)
  N Ortalama Std. Sapma t-değeri p-değeri 

Çalışma koşulları Kadın 80 3,2125 ,99152 2,116 .036 

Erkek 94 2,8723 1,10889   

Çalışma koşulları 18-29 yaş arası 120 3,1708 1,03272 2,664 .008 

30-55 yaş arası 54 2,7130 1,08420   

Çalışma koşulları Evli 69 2,8213 1,09564 -2,099 .037 

Bekar 105 3,1651 1,03065   

Yönetsel sorunlar Bahşiş Evet 105 1,4925 ,86806 -2,152 .033 

Bahşiş Hayır 69 1,7785 ,84072   

Çalışanlar arası sorunlar Bahşiş Evet 105 1,5810 ,83593 -2,261 .025 

Bahşiş Hayır 69 1,8792 ,87395 

İş tatmini Bahşiş Evet 105 4,0127 ,92210 3,163 .002 

Bahşiş Hayır 69 3,5652 ,89899 

Yanıt kategorileri: 1: hiçbir zaman, 2: nadiren, 3: ara sıra, 4: genellikle, 5: her zaman 

 

Tablo 3. Fast-Food Çalışanlarının İş Sorunları, İş ve Yaşam Tatminleri Arasındaki İlişki
 

Ortalama Std. Sapma 
Çalışanlar 

arası sorunlar 

Çalışma 
koşulları ile 

ilgili sorunlar 

İş tatmini Yaşam 
tatmini 

Yönetsel sorunlar 1,6059 ,86631 ,743
**
 ,392

**
 -,233

**
 -,362

**
 

Çalışanlar arası sorunlar 1,6992 ,86122 - ,484
**
 -,366

**
 -,375

**
 

Çalışma koşulları ile 
ilgili sorunlar 

3,0287 1,06717 - - -,221
**
 -,426

**
 

İş tatmini 3,8352 ,93648 - - - ,588
**
 

Yaşam tatmini 2,9626 ,85344 - - - - 
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Fast food çalışanlarının sorunlarının iş ve yaşam 
tatminleri üzerindeki etkisini anlayabilmek için ka-
demeli regresyon uygulanmıştır. Tablo 4 regresyon 
sonuçlarını göstermektedir. Tablo 4’e göre, fast-food 
çalışanlarının yaşam tatminini etkileyen işyeri sorun-
larına ilişkin kurulan model anlamlıdır (F2;171:25,008; 
α<0,0001). Oto-korelasyon ve çoklu bağlantı proble-
minin olmadığı modelde; çalışma koşulları ve yönet-
sel sorunlar, fast-food çalışanlarının yaşam tatminle-
rini olumsuz yönde etkilemektedir. Çalışma koşulla-

rına ilişkin sorunlardaki bir birimlik artış, yaşam tat-
mininde 0,336 birimlik azalışa yol açarken, yönetsel 
sorunlarda bu azalış 0,230 düzeyindedir.

Model iş tatmini açısından kurulduğunda, iş tat-
minini sadece çalışanlar arası sorunların olumsuz 
yönde etkilediği belirlenmiştir. Geçerli olan modele 
(F1;172:26,670; α<0,0001) göre, çalışanlar arası sorun-
lardaki bir birimlik artış, iş tatmininde 0,366 birimlik 
azalışa yol açmaktadır.

Tablo 4. Fast-Food Çalışanlarının Yaşam ve İş Tatminlerini Etkileyen İş Sorunlarına İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları

 

Standardize Edilmemiş 
Katsayılar 

Standardize 

Katsayılar 

T 

Anlam 

Düzeyi 

Çoklu Bağlantı 

İstatistikleri 

B Std. Hata Beta Tolerans VIF 

(Sabit) 4,140 ,179  23,159 ,000   

Çalışma koşulları -,269 ,058 -,336 -4,597 ,000 ,846 1,181 

Yönetsel sorunlar -,226 ,072 -,230 -3,143 ,002 ,846 1,181 

Bağımlı değişken: Yaşam Tatmini; Model F2;171:25,008; α<0,0001;Durbin-Watson: 1,888; 

R: .476, R
2
: %22,6; Düzeltmiş R2

: %21,7; En büyük CI (koşul indeksi): 7,091 

(Sabit) 13,537 ,441  30,721 ,000   

Çalışanlar arası 

sorunlar 

-1,195 ,231 -,366 -5,164 ,000 1,000 1,000 

Bağımlı değişken: İş Tatmini; Model F1;172:26,670; α<0,0001;Durbin-Watson:2,046; 

R: .366, R
2
: %13,4; Düzeltmiş R2

: %12,9; En büyük CI (koşul indeksi): 4,196 

 

Sonuç ve Tartışma
Bu araştırmada, Mersin şehir merkezinde faaliyet 
gösteren fast-food işletmelerindeki çalışanların so-
runları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırmaya ka-
tılan fast food çalışanlarının çoğunluğunun genç ve 
bekarlardan oluştuğu görülmektedir. Alanyazındaki 
fast-food işletmelerini uygulama alanı olarak almış 
araştırmaların geneline bakıldığında, ağırlıklı olarak 
genç ve bekâr çalışanlara sahip olmanın, fast-food iş-
letmelerinin tipik özelliklerinden olduğu görülmek-
tedir. Araştırmaya katılanların %37’si asgari ücret 
dolayında ücret alırken, %55’i 700-1000.-TL arasında 
ücret almaktadır. ABD istatistiklerine göre, 2010 yı-
lında bu sektörde çalışanlar yıllık medyan değeri ola-
rak 17.950 ABD Doları kazanç elde etmekte ve mes-
lek sınıfları bakımından son sırada yer almaktadırlar 
(Lockard ve Wolf, 2012, s.101). Ayrıca Almanya ve 
İngiltere gibi kimi ülkelerde fast-food çalışanlarının 
bir kısmının yaşça daha büyük kişilerden oluşabile-
ceği ifade edilmekle birlikte, dünya genelinde bu tarz 
işletmelerde çalışanların genellikle daha genç olduk-
ları belirtilmektedir (Gould, 2009, s.376). Öte yandan 
Giezen (1994, s.24) de fast-food çalışanlarının genç-
lerden ve bekârlardan oluştuğunu belirtmektedir. 

Araştırma sonuçlarına göre, fast-food çalışanlarının 
yaşadıkları sorunların yönetsel, çalışanlar arası ve 
çalışma şartlarıyla ilgili sorunlar olarak üç başlık al-
tında toplandığı tespit edilmiştir. Bu açıdan çalışma 
sonuçları alanyazındaki diğer çalışmalarla büyük öl-
çüde benzerlik göstermektedir. Law, Pearce ve Woods 
(1995, s.279) genel olarak hizmet sektöründe çalışan-
ların yaşadıkları genel sorunların “iş ortamı koşulları, 
örgütsel yapı, görev belirsizliği, görev çatışması, zayıf 
yönetim, zayıf iletişim, sorunlu müşteriler ve aşırı iş 
yükü” olduğunu belirtmektedir. Bunlara “çalışanlar 
arası ekip çalışmasının zayıf olması, iletişim eksikliği, 
bilgi yetersizliği, güven ortamının olmayışı, çalışan-
ların motivasyonun sağlanamaması, çalışanların hak 
ettikleri ücreti alamamaları, çalışanlar ile üst yöneti-
min amaç ve hedeflerindeki farklılıklar ve çalışanlar 
arasındaki adam kayırmacılık” gibi sorunlar da ek-
lenmektedir (Kuşluvan ve Kuşluvan, 2005, s.186). 

Ancak sorunların ortalamalarına bakıldığında, yaşa-
nan sorunlardan yönetsel ve çalışanlar arası sorunla-
rın nadiren (ortalama= 1,60; 1,69) , çalışma koşulları-
na ilişkin sorunların ise ara sıra yaşandığı (ortalama= 
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3,02) ortaya çıkmaktadır. Ayrıca araştırmaya katılan-
ların iş ve yaşam tatmini ortalamalarının da oldukça 
yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuç kendi içinde 
tutarlı ve mantıklı bir sonuçtur. Buna göre, sektör ça-
lışanlarının yönetsel açıdan ve çalışanlar arası ilişkiler 
bakımından fazla sorun yaşamadığını göstermekte-
dir. Sektörün imtiyaz anlaşmalarının yaygın kullanıl-
dığı bir sektör olması ve yapısal özellikleri dolayısıy-
la işlerin belirli ve standart olması, sağlanan eğitim 
imkânlarının bu konuda etkili olduğu düşünülmekte-
dir. Ayrıca çalışma koşullarına ilişkin sorunların, (üc-
retin bile) sektördeki işlerin giriş seviyesi işler olarak 
görülmesi ve de çalışanların ağırlıklı olarak, bekâr ve 
gençlerden oluşması dolayısıyla çok fazla sorun ya-
ratmadığı ortaya çıkmıştır. Bu açıdan çalışmanın so-
nuçları ilgi çekicidir.

Belirlenen sorunlara genel olarak bakıldığında, “çalış-
ma yaşamına ilişkin sorunları” kadınların erkeklere 
oranla daha sık yaşadığı tespit edilmiştir. Bu durum 
toplumun kadına yüklediği rollerle ilgili olduğu şek-
linde yorumlanabilir. Öyle ki Japonya’da çalışan ka-
dınlar 30-34 yaşları arasında erken emekliliğe ayrıl-
maktadır. Çünkü ev işleri ve çocuk bakımı kadının 
birincil görevleri arasında görülmektedir (Takahaski, 
1994, s.50). Yazıcıoğlu ve Sökmen (2007, s.84) tarafın-
dan yapılan benzer bir çalışmada da kadın çalışanların 
“ücret, sürekli meşgul olma (işin yoğun olması), mesai 
saatlerinin uzun olması” gibi çalışma şartlarına ilişkin 
boyutlara karşı daha olumsuz bir tavır sergilediği bul-
gulanmıştır. Ayrıca Türkiye’de çalışan 38 kadınla ay-
rıntılı görüşmeler yapılarak yürütülen bir araştırma-
da, bu kadınların 27’sinin maddi zorunluluk olmasa 
çalışmaktan vazgeçebileceklerini, evdeki yüklerinin 
işyerinde sorumluluk alma ve yükselme konusunda 
isteksiz olmalarına neden olduğunu belirtmiştir.  Bu 
durumun yanında Türkiye’de kadınların çalışmalarını 
engelleyen eş, baba, kardeş gibi aile üyelerinin baskı-
sının da kadının işyerinde yaşadığı çalışma şartlarına 
ilişkin sorunların sebepleri arasında olduğu söylene-
bilir  (Kuzgun ve Sevim, 2004, s.17). 

Yaşanan sorunlar yaşa göre değerlendirildiğinde, 
çalışma şartlarına ilişkin sorunlarda 18-29 yaş ara-
sındakilerin 30-55 yaş arasındakilere kıyasla, bu so-
runları daha sık yaşadıkları tespit edilmiştir. Bunun 
sebebi yaş ilerledikçe kişilerin olgunlaşması ve bunun 
neticesinde de pek çok durumun sorun olarak algı-
lanmamasıyla açıklanabilir. Yaşça daha büyük olanla-
rın gençlere göre beklentilerinde daha gerçekçi olma-

ları ve işsizlik nedeniyle de iş değişikliği konusunda 
gençler kadar cesaretli davranamamaları şeklinde de 
yorumlanabilir. 

Met ve Sarıoğlan (2010, s.212) tarafından otel işlet-
melerindeki yiyecek-içecek bölümlerinde çalışanlar 
üzerinde yapılan benzer bir araştırmada, bu araştır-
manın sonucuna paralel olarak gençlerin işle ilgili 
sorunları daha çok yaşadıkları ifade edilmiştir. Toker 
(2007, s.101) tarafından otel işletmeleri çalışanla-
rı üzerinde yapılan benzer bir araştırmada da, yaşlı 
çalışanların genç çalışanlara kıyasla işlerinden daha 
çok memnun oldukları bulunmuştur. Michigan Üni-
versitesi Sosyal Araştırmalar Enstitüsü tarafından beş 
ayrı ülkede yürütülen çalışmalar sonucunda da, daha 
yaşlı çalışanların gençlere göre işlerinden daha fazla 
tatmin olduğu sonucuna varılmıştır (Davis, aktaran 
Toker, 2007, s.103). Araştırmanın sonuçları bu so-
nuçlarla örtüşmektedir. 

Bahşiş alma durumuna göre yapılan analizlerde ise, 
yönetsel ve çalışanlar arası sorunların ortalamaları 
arasında bahşiş alma durumuna göre farklılık ortaya 
çıkmıştır. Buna göre, bahşiş almayanlar, bahşiş alan-
lara kıyasla bu sorunları daha sık yaşadıkları yönünde 
fikir belirtmişlerdir. Ayrıca bahşiş alanların iş tatmini 
daha yüksek çıkmıştır. Bu durum, az da olsa sağlanan 
bu ekonomik katkının çalışanlar açısından önemli 
addedildiğinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. 
Lynn (2002, s.443) yiyecek-içecek işletmelerinde yap-
mış olduğu araştırmada, bahşiş miktarı ile personel 
devir hızı oranı arasında ters yönlü bir ilişki olduğu-
nu tespit etmiştir. Yani, alınan bahşiş miktarı arttıkça 
personel devir hızı azalmaktadır. İnce (2008, s.67) de, 
çalışanların düşük ücret almalarından ötürü bahşişle-
rin onlar için önemli bir ekonomik katkı olduğunu ve 
çalışanların işe yönelik tutumlarında etkili olduğunu 
belirtmektedir.

Çalışmanın bir diğer ilgi çekici sonucunu ise belirle-
nen faktörlerin fast-food çalışanlarının iş ve yaşam 
tatminlerine olan etkisi oluşturmaktadır. İş tatmini 
üzerinde çalışanlar arası sorunlar olumsuz yönde et-
kili olmaktayken, yaşam tatmini üzerinde çalışma ko-
şulları ve yönetsel sorunların yine olumsuz yönde et-
kisinin olduğu belirlenmiştir. Çalışanlar arası sorun-
ların ekip çalışması, işletmeye ve çalışanlara duyulan 
güven, çalışanlar arası iletişim ve işlerin ağırlığıyla/
zorluğuyla ilgili sorunlar olduğu düşünüldüğünde, 
çalışanı iş tatmini açısından motive eden unsurların 
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parasal olmayan unsurlardan oluştuğu anlaşılmakta-
dır. Bunlar işletme kültürü ile yakından ilgili konu-
lardır. Dolayısıyla fast-food işletmelerinin yöneticile-
rine, örgütsel kültürü ve ortamı iyileştirmeleri tavsiye 
edilebilir.

Diğer taraftan, fast-food çalışanlarının yaşam tatmin-
leri boyutuyla tartışma derinleştirildiğinde; yaşam 
tatminlerinin çalışma koşulları ve yönetsel sorunla-
rından olumsuz yönde etkilendiği belirlenmektedir. 
Yönetsel sorunlara bağlı olarak çalışma koşullarında 
meydana gelebilecek sorunlar, çalışanların işyeri dı-
şındaki yaşam tatminlerini olumsuz etkilemekte, bu 
durum, işe ve işyerine karşı motivasyon sorunlarını 
da beraberinde getirebilmektedir. 

Sonuç şaşırtıcı olmakla beraber mantıklıdır. Çalışma 
koşulları ve yönetsel sorunların yaşam tatmini üze-
rinde doğrudan etkisi varken, çalışanlar arası ilişkiler 
iş tatminini doğrudan etkilemektedir. Burada çalışma 
koşulları ve yönetsel sorunların taşma etkisiyle iş dışı 
yaşamı da etkilediği, ancak çalışanlar arası ilişkilerin 
sadece iş alanıyla sınırlı olması dolayısıyla iş tatmin 
düzeyi üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Bu-
nun yanı sıra, yapılan korelasyon analizi sonucunda 
iş ve yaşam tatmini arasında pozitif yönlü ilişki bu-
lunmuş olması da, taşma modelini doğrular nitelik-
tedir. Çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar 
ve yönetsel sorunların iş tatmini üzerinde doğrudan 
etkisinin olmaması, aracılık etkilerinin varlığını ve iş 
tatmini ile yaşam tatmini arasındaki ilişkinin yönünü 
de düşündürmektedir. Bu husus ilerde yapılacak araş-
tırmalara bir öneri niteliğini de taşımaktadır. 

Yapılan araştırma, sadece Mersin şehir merkezinde 
faaliyet gösteren, izin alınabilen sınırlı sayıdaki fast-
food işletmelerinin çalışanları üzerinde gerçekleş-
tirilmiştir. Bu nedenle, yapılan araştırma fast-food 
çalışanlarının sorunları ve bu sorunların onların iş ve 
yaşam tatminlerine etkileri konusunda genellenebilir 
sonuçlar sağlamada kısmen yetersiz kalsa da, konu-
nun anlaşılmasına katkı sağladığı ve yöneticiler için 
bir karar destek zemini yaratabildiği düşünülmekte-
dir. Bu çerçevede, fast-food çalışanlarına dönük daha 
büyük örneklem ile çalışılabileceği gibi, turizm işlet-
mesi belgeli/belediye belgeli ve/veya alkollü/alkolsüz 
restoran/bar çalışanlarının sorunları üzerine yeni 
çalışmalar yapılabilir. Böylece benzerlikler ve farklı-
lıklar ortaya konarak, yiyecek-içecek sektörü çalışan-
larının sorunları daha derinlemesine öğrenilebilir. 
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