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Özet 
Günümüz üretim ilişkilerinde rekabetin çalışanlar boyutunda artan önemi, 

çalışan ve iş arasındaki uyumun daha da önem kazanmasına neden olmuştur. Çalışanın 
yaptığı işten duyduğu memnuniyeti ifade eden iş tatmini, çalışanın iş ortamında maddi 
ve manevi doyumunu sağlayarak hem kendisi hem de örgütü için bir hedef haline 
gelmiştir. İnsan kaynaklarının en önemli girdi ve belirleyici olduğu hizmetler 
sektöründe, işin özellikleri ile çalışanın bilgi, beceri ve yetenekleri arasında tatmine 
dayalı bir ilişkinin kurulması, bireysel ve organizasyonel başarının belirleyicisi 
durumundadır. İleri teknoloji kullanımı, kaliteli hizmet üretme ihtiyacı ve rekabet 
boyutuyla hizmetler sektörünün önemli bir üyesi olan bankacılık sektöründe çalışanların 
tatmini büyük önem kazanmaktadır. Bu araştırmada, banka çalışanlarının sahip olduğu 
(yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, şubede/genel müdürlük biriminde çalışma 
durumu, unvan, hizmet süresi,  ailede başka bankacı olup olmaması durumu, geleceğe 
dair beklentilerden oluşan) bireysel faktörlerin iş tatminine etkisinin araştırılması 
amaçlanmıştır. Bir kamu bankası özelinde yapılan alan araştırması sonucunda; banka 
personelinin tatmin düzeyinin çeşitli bireysel faktörlerden etkilenerek değiştiği 
belirlenmiştir. 
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Abstract 
The raising importance of rivalry between the employees in the relations of 

production nowadays, makes the adaptation between worker and work more 
substantial. The job satisfaction which expresses the employee’s contentment about 
his/her job becomes a target for the employee and also for the firm based on the 
provided material/ moral satiety. In the services sector which consists of human 
resources as itsmost leading and determinant input, building a relationship between the 
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specialties of work and intelligence, skills and abilities of workers depending on job 
satisfaction is decisive for individual and organizational success also. In the banking 
sector which is a crucial member of services sector because of the dimensions of the 
usage of high technology, the need of quality services production and the competition, 
satisfaction of employees becomes significant. This study aims to investigate the effects 
of individual factors (age, gender, marital status, education level, operating status of 
branch/operating status of head office, title, service time, the existence or nonexistence 
of other bankers in the family, expectations for the future) on job satisfaction. In the 
consequence of a field work about a public bank, it’s found out that the level of bank 
personnel’s job satisfaction is changed by the effect of individual factors.  

Key Words: JobSatisfaction, Banking, Minnesota Satisfaction Questionaire (MSQ) 


