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Öz 

Bu araştırmanın temel hipotezi, meslektaş ilişkileri ölçek puanlarının, tükenmişlik duygusunu 
ölçek puanlarını etkilediği biçiminde belirlenmiştir. Temel hipotezin dışında, katılımcıların 
demografik faktör düzeyleri ile tükenmişlik algısı arasında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar 
olduğu varsayımına ilişkin hipotezler test edilmiştir. Meslektaş ilişkileri kavramsal yapısını 
ölçmek için Oranje (2011) tarafından geliştirilen Meslektaş İlişkisi Algısı Ölçeği, tükenmişlik 
kavramsal yapısını ölçmek için Maslach ve Jackson (1981) tarafından geliştirilen Maslach 
Tükenmişlik Ölçeği kullanılmıştır. Her iki ölçek de Likert tipi ve beş düzeylidir. Araştırma Yalova 
ilinde görev yapan öğretmenler arasında gerçekleştirilmiştir. Veriler kolayda anket yöntemi ile 
toplanmış, araştırmaya cevap veren katılımcılardan 313’ünün verileri istatistik analiz için uygun 
bulunmuştur. Toplanan veriler, IBM SPSS 22.0 yazılım programı ile analiz edilmiştir. Analizler 
sonucunda meslektaş ilişkileri ile tükenmişlik arasında anlamlı ve negatif bir ilişki tespit edilmiş 
ve temel hipotez doğrulanmıştır. Katılımcıların yaş düzeyleri, medeni durum, çocuk sayısı, 
çalışma kıdemi ve eğitim düzeyinden oluşan demografik özellikler ile tükenmişlik arasında 
istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiş, ikincil düzeyde H0 hipotezleri 
reddedilememiştir. İlgili yazın incelendiğinde meslektaş ilişkileri ile tükenmişlik duygusu 
ilişkisini ele alan çalışmaya rastlanılmamıştır. Araştırmanın bu yanıyla ilgili alanyazın açısından 
özgün olduğu düşünülmektedir. 
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Abstract 

The main hypothesis of this study is that the scores of the colleague relations scale affect the sense 
of burnout on the scale scores. Apart from the main hypothesis, the hypotheses related to the 
assumption that there are statistically significant differences between the demographic factor 
levels and burnout perception of the participants were tested. The Colleague Relationship 
Perception Scale developed by Oranje (2011) to measure the conceptual structure of colleague 
relationships, and the Maslach Burnout Scale developed by Maslach and Jackson (1981) were 
used to measure the conceptual structure of burnout. Both scales are Likert type and five-level. 
The research was conducted among the teachers working in the province of Yalova. The data 
were collected with the easiest questionnaire method, and the data of 313 of the participants who 
answered the research were found suitable for statistical analysis. Collected data were analyzed 
with IBM SPSS 22.0 software program. As a result of the analysis, a significant and negative 
relationship between colleague relations and burnout was determined and the main hypothesis 
was confirmed. No statistically significant relationship was found between burnout and the 
demographic characteristics of the participants, consisting of age levels, marital status, number 
of children, working seniority, and education level, and H0 hypotheses at secondary level could 
not be rejected. When the related literature is examined, there is no study dealing with the 
relationship between colleague relations and the feeling of burnout. It is thought to be unique in 
terms of the literature regarding this aspect of the research. 
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