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Öz 

Bu çalışma ile salgın döneminde, vardiyalı ve uzun çalışma saatlerinin hastane çalışanları 
üzerindeki iş yaşam ve iş doyumu üzerindeki etkisini ölçmek amaçlanmıştır. Özellikle salgın 
döneminde uzun saatler çalışan sağlık çalışanlarının yaşadıkları iş doyumu ve iş yaşam 
dengesine vurgu yapılması bu çalışma ile planlamaktadır. Bu probleme bağlı bu araştırmanın 
amacı uzun saatler ve vardiyalı çalışmanın yarattığı etkileri iş doyumu ve iş yaşam dengesi 
üzerinden incelemektir. Çalışmaya 2020 yılının ikinci yarısında İstanbul’da devlet ve özel hastane 
çalışanlarından toplam 256 kişi dahil edilmiştir. Minnesota iş doyumu ölçeği ve iş yaşam dengesi 
ölçekleri çalışmada kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, mesai süresi arttıkça iş yaşam 
dengesinin bozulduğu, cinsiyetler arasında iş doyum ve iş yaşam dengelerinin farklı olduğu 
bulunmuştur. Çalışma yılının artışıyla beraber iş yaşam denge puanlarının arttığı ve iş yaşam 
dengesi ile iş doyumu arasında pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. Diğer bir sonuca göre 
sürekli gündüz çalışanların iş yaşam denge puanları diğer katılımcılardan yüksek çıkmıştır. 
Araştırma sonucuna göre iş yaşam dengesi ve iş doyumunun mesai süresi ve vardiyalı çalışma 
ile etkilenebildiği sonucuna varılmıştır. İş doyumu ile iş-yaşam dengesi arasında pozitif ilişki 
olduğun bu çalışma ile gösterilmiştir. Özellikle 40 saatin altında çalışan kişilerin iş doyumlarının 
yüksek olduğu bulunmuştur. Bu yüzden örgütlerin çalışma saatlerini düzenlemesi büyük önem 
taşımaktadır.  
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Abstract 

This study plans to emphasize the job satisfaction and the balance of business and personal life experienced 
by healthcare professionals who work overtime, especially during the pandemic period. This study plans to 
emphasize the job satisfaction and work-life balance experienced by healthcare professionals who work long 
hours, especially during the pandemic period. The purpose of this study is to examine the effects of working 
long hours and shifts in terms of job satisfaction and work life balance. Research was conducted in Şişli and 
Zeytinburnu districts of Istanbul. It was conducted in the second half of 2020 on a total of 256 healthcare 
workers. According to the results of the research, it was found that as the working time increases, the balance 
of business and personal life deteriorates, and job satisfaction and the balances of business and personal life 
differ between genders. It was found that the balance of business and personal life scores increased with the 
rise of time spent in the business life in a lifetime and it was determined a positive significant relationship 
between the balance of business and personal life and job satisfaction. According to another result, the 
balance of business and personal life scores of the daytime workers were higher than the other participants 
(night workers and shift workers). According to the results of the research, it was concluded that the balance 
of business and personal life and job satisfaction can be affected by working hours and working in shifts. In 
this study, a positive significant relationship was found between the balance of business and personal life 
and job satisfaction. Based on the results, if health workers work less than 40 hours per week a positive 
significant relationship was found with job satisfaction. For this reason, companies should regulate the 
working hours.  
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