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ÖNSÖZ 

 Günümüzde bir iĢe sahip olabilmek, kendisine ve ailesine karĢı maddi 

sorumluluklarını yerine getirebilmek, benlik saygısının olabilmesi için kendisine 

ihtiyaç duyulduğunu hissedebilmek vb. durumlar için insanlar çaba 

göstermektedirler. Özellikle özel sektörde bu çabayı gösteren çalıĢanlar, çoğu zaman 

stresle karĢı karĢıya gelmektedirler. ÇalıĢanların stresle baĢa çıkmak için; kendine 

güvenli yaklaĢım, iyimser yaklaĢım, çaresiz yaklaĢım, boyun eğici yaklaĢım ve 

sosyal desteğe baĢvurma tarzlarından hangilerini kullandıklarının tespitinin yapılması 

önem arz etmektedir. Çünkü boyun eğici yaklaĢım veya çaresiz yaklaĢım gibi 

olumsuz tarzların kullanılma oranı yüksek ise, bu konuda iyileĢtirmelere 

baĢvurularak çalıĢanların ve çalıĢanlara bağlı olarak turizm sektörünün kalitesinin 

arttırılması gerekir. Stresin yanı sıra, çalıĢanların atılganlık düzeyleri de sektördeki 

kalitenin arttırılması için önem arz etmektedir. Bu nedenlerden dolayı, Antalya 

ilindeki otel iĢletmelerinde çalıĢanların stresle baĢa çıkma tarzlarının ve atılganlık 

düzeylerinin tespiti için bu çalıĢma yapılmıĢtır. 

 Bu araĢtırmanın konusunun belirlenmesinden sonuna kadar olan süreçte engin 

tecrübelerini ve desteğini benden hiçbir zaman esirgemeyen, akademik tutumu ve 

karakteri konusunda her zaman örnek alacağım danıĢmanım Dr. Öğr. Üyesi Semahat 

Banu YILDIZ‟a sonsuz saygı ve teĢekkürlerimi sunmak benim için bir Ģereftir.  

 Eski ismi “Balıkesir Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Okulu 

(BTĠOYO)” olan üniversitede aldığım lisans eğitimimde ve yeni ismi “Balıkesir 

Turizm Fakültesi (BTF)” olan yine aynı üniversitede aldığım lisansüstü eğitimimde 

çok büyük katkıları olan; Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU, Prof. Dr. Cevdet 

AVCIKURT, Prof. Dr. Düriye BOZOK, Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU, Doç. Dr. 

Sebahattin KARAMAN, Doç. Dr. Bayram ġAHĠN, Doç. Dr. Nuray TETĠK DĠNÇ, 

Doç. Dr. Murat DOĞDUBAY, Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY, Doç. Dr. Mehmet 

SARIOĞLAN, Dr. Öğr. Üyesi Seda ġAHĠN, Dr. Öğr. Üyesi Serkan TÜRKMEN, 

AraĢ. Gör. Cemali BUZLUKÇU, AraĢ. Gör. Musa OFLAZ, Okt. Gökhan AYDIN 

hocalarıma ve ismini sayamadığım bütün BTĠOYO hocalarıma tek tek teĢekkür eder, 

saygılarımı sunarım. 

 BTĠOYO‟daki eğitim hayatım boyunca üniversitede yapmam gereken resmi 

iĢleri büyük bir özenle yapan ve özverili bir Ģekilde daima yardımcı olmaya çalıĢan 
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dekanlık özel kalem personeli Sedef AKSOY, öğrenci iĢleri personelleri Cengiz 

AKSOY ve Fatih AKSOY büyüklerime de Ģükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. 

 AraĢtırmanın istatiksel konularında eksiklerimi tamamlamaya çalıĢan, 

araĢtırma için toplanan verilerin analizi sırasında bana yardımcı olan Ġstatistik 

Uzmanı Erhan ÜNAL‟a ve araĢtırmada kullandığım ingilizce çalıĢmaların 

çevirilerini yapmamda yardımcı olan Celal Bayar Üniversitesi Yabancı Dil Okutmanı 

Behçet ERDEN‟e teĢekkür ederim. 

 Lisansüstü eğitimim sırasında, araĢtırmanın yapılması aĢamasında ve özel 

hayatımda destek ve yardımlarını esirgemeyen, maddi-manevi her zaman yanımda 

olan, “iyi ki tanımıĢım” diyebildiğim nadir insanlardan olan, sevgili dostlarım Olcay 

GÜDEK, Uğur ÇOLAK, ÇağdaĢ Onur ASLAN, Buse GÜLDÜREN, Hasan ġAHĠN 

ve Halit YILDIRIM‟a minnettar olduğumu belirtmek isterim. 

 Ayrıca koĢul ne olursa olsun daima yanımda olup bana destek veren, maddi-

manevi hiçbir yardımı yapmaktan kaçınmayan, hayatımın daha anlamlı ve güzel 

olmasını sağlayan, dert ortağım, neĢe kaynağım, BTĠOYO‟nun bana kazandırdığı en 

güzel insan, sevgili kız arkadaĢım Betül SUMBAS‟ın varlığından dolayı Allah‟a 

sonsuz Ģükrederim. Daima yanımda olması dileğiyle kendisine de sonsuz teĢekkür 

ederim. 

 Son olarak benim bugünlere gelebilmemde en büyük paya sahip olan, 

hayatlarını benim vatana ve millete hayırlı bir insan olabilmem için adayan, benim 

istek ve ihtiyaçlarımı kendilerininkinden daha önce karĢılayan ve önemseyen, maddi-

manevi yardımlarını sınırlarının ötesinde hiç eksik etmeyen canım annem AyĢe 

ÇOBAN‟a, saygıdeğer babam Rasim Selçuk ÇOBAN‟a ve aynı zamanda en yakın 

arkadaĢım olan sevgili abim Ekrem ÇOBAN‟a var olduğum sürece minnettar 

kalacağımı ve her zaman teĢekkürlerimi yapacağım icraatlar ile sunacağımı en içten 

duygularımla dile getirmek isterim. 

Balıkesir, 2018          Osman ÇOBAN 

 

 

 



v 

 

ÖZET 

 

OTEL ĠġLETMELERĠNDE ÇALIġANLARIN STRESLE BAġA 

ÇIKMA TARZLARI VE ATILGANLIK DÜZEYLERĠNĠN 

ĠNCELENMESĠ: ANTALYA ÖRNEĞĠ 

 

ÇOBAN, Osman 

Yüksek Lisans, Turizm ĠĢletmeciliği Anabilim Dalı, 

Tez DanıĢmanı: Dr. Öğr. Üyesi Semahat Banu YILDIZ 

2018, 198 sayfa 

 Tarihteki baĢlangıcı milattan çok öncelere dayanan turizm olayı, insanlara; 

yeme, içme, dinlenme hatta eğlence hizmetlerinin sunulmasıyla geliĢmeye baĢlamıĢ 

ve bir sektör haline gelmiĢtir. BaĢlayan geliĢme süreci günümüze kadar devam 

etmiĢtir, devam etmektedir ve devam edecektir. Sürekli bir geliĢme süreci içerisinde 

olan ve aynı zamanda hizmet sektörü olan turizm sektöründe, kullanılan 

otomasyonun yanı sıra emek daha çok ön plandadır. Emeğe dayalı olan turizm 

sektörünün sunduğu hizmetleri büyük oranda konaklama iĢletmeleri karĢılamaktadır. 

Konaklama iĢletmelerinden biri olarak hizmet veren otel iĢletmeleri ve otel 

iĢletmelerinde çalıĢanlar, bu çalıĢmanın temel unsurlarıdır. Özellikle otel 

iĢletmelerindeki çalıĢanların, turizm sektörünün hem emek-yoğun iliĢkisine dayalı 

olmasından hem de sektörün en önemli hizmetlerini turistlere sunmalarından dolayı 

sektördeki varlıkları çok önemlidir.  

 Otel iĢletmelerindeki çalıĢanların turizm sektörü açısından bu kadar önemli 

olmaları sonucunda, onların stresle baĢa çıkma tarzlarına ne kadar baĢvurduklarını ve 

hangi düzeyde atılgan olduklarını tespit etmek amacıyla bu çalıĢma yapılmıĢtır. Bu 

amaç doğrultusunda yapılan çalıĢmanın sonucunda, çalıĢanların hangi koĢullarda 

stresle daha kolay baĢ edebildikleri ve daha atılgan olabildikleri saptanmıĢtır. 
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 Otel iĢletmelerinde çalıĢanlar üzerine yapılmıĢ olan bu çalıĢma, beĢ bölümden 

oluĢmaktadır. ÇalıĢmanın birinci bölümünü; araĢtırmanın problemi, araĢtırmanın 

amacı, araĢtırmanın önemi, varsayımlar, sınırlılıklar ve tanımlar oluĢturmaktadır. 

ÇalıĢmanın ikinci bölümünü; kuramsal çerçeveye iliĢkin yapılan alanyazın 

taramasından yararlanılarak yazılan konaklama iĢletmeleri, otel iĢletmeleri, stresle 

baĢa çıkma tarzları ve atılganlık konuları oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın üçüncü 

bölümünü; araĢtırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araç ve teknikleri, 

veri toplama süresi ve verilerin analizi oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın dördüncü 

bölümünü, araĢtırmanın bulguları ve yorumları oluĢturmaktadır. ÇalıĢmanın beĢinci 

bölümünü ise; araĢtırmanın sonuçları ve geliĢtirilen öneriler oluĢturmaktadır. 

 Yapılan araĢtırmanın modeli ilişkisel tarama modeli olarak belirlendikten 

sonra yapılan analizler sonucunda; araĢtırmaya katılım gösteren otel iĢletmelerindeki 

çalıĢanların, atılganlık düzeylerinin demografik özelliklerine (cinsiyet değiĢkeni 

hariç) göre anlamlı bir farklılık gösterdiği ve stres düzeylerinin de demografik 

özelliklerine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. Yapılan korelasyon 

analizi sonucunda, atılganlık ölçeği ile stresle baĢa çıkma tarzları ölçeğinin alt 

boyutlarından; kendine güvenli yaklaĢım, iyimser yaklaĢım ve sosyal desteğe 

baĢvurma boyutları arasında pozitif yönlü bir iliĢki olduğu tespit edilmiĢtir. Bu 

tespitten hareketle katılımcıların atılganlık düzeyleri arttıkça, stresle daha etkili bir 

Ģekilde baĢ ettikleri saptanmıĢtır. 

 

Anahtar Kelimeler: Konaklama ĠĢletmeleri, Otel ĠĢletmeleri, ÇalıĢanlar, Stres, 

Stresle BaĢa Çıkma Tarzları, Atılganlık, Antalya. 
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ABSTRACT 

 

REVIEW OF THE WAYS OF DEALING WITH STRESS AND 

THE LEVEL OF ASSERTIVENESS OF EMPLOYEES IN HOTEL 

BUSINESS: THE CASE STUDY OF ANTALYA 

 

ÇOBAN, Osman 

High License, Department Of Tourism Management, 

Adviser: Asst. Prof. Semahat Banu YILDIZ 

2018, 198 pages 

 Tourism event, which dates back to prehistory has begun to develop with the 

provision of services of food, beverage, resting and even entertainment and turned 

into a sector. The development process has continued up to now, it still continues and 

will continue to develop. In addition to automation used in tourism sector, which is 

in constant development and service sector at the same time, labor is more 

preliminary. Mostly accommodation enterprises meet the services provided by the 

tourism industry. Hotel businesses that serve as one of the accommodation 

enterprises and those who work in hotel businesses are the major elements of this 

study. Especially, as the tourism sector is based on both labor-intensity relations and 

as they provide important services to tourists, the presance of employees in the 

industry is vital. 

 As a result of the fact that the employees in the hotel business are so 

important for tourism sector, this study has been conducted in order to determine 

how much they apply to their stress coping styles, and at what level they are 

assertive. As a result of the study conducted for this purpose, it has been determined 

under which conditions employees can more easily deal with stress and be more 

assertive. 
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 This study, which is conducted on the employees of the hotel business, 

consists of five chapters. The first chapter of the study consists of problem of the 

research, purpose of the research, importance of the research, assumptions, 

limitations and definitions. The second chapter of the study consists of 

accommodation enterprises, hotel businesses, stress coping styles and assertiveness 

isues written using the literature review of the theoretical frame work. The third 

chapter of the study consists of the research model, universe and sample, data 

collection tools and techniques, data collection period and analysis of data. The 

fourth chapter of the study consists of the findings of the research and comments on 

them. The fifth chapter of the study is the results of the research and the suggestions 

developed. 

 The model of the research is determined as a relational survey model and 

after the analysis; It was determined that there was a significant difference according 

to demographic characteristics (except gender variable) and the level of stress 

showed a significant difference according to demographic characteristics. As a result 

of the correlation analysis, the sub-dimensions of the scale of assertiveness and the 

coping styles scale; It was found that there was a positive relationship between self-

confident approach, optimistic approach and social support application dimensions. 

On the basis of this fixation, it was determined that the higher the level of 

assertiveness of the participants, the more effective they were dealing with stress. 

Key Words: Accommodation Enterprises, Hotel Businesses, Employees, Stress, 

Stress Coping Styles, Assertiveness, Antalya. 
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 1. GĠRĠġ 

 Stres, 1950 yılına kadar organizmadaki patolojik ve fizyolojik değiĢikliklere 

sebep olan bir uyaran olarak kabul edilmiĢtir. Ancak stres, 1952 yılında fizyolog 

Selye tarafından, organizmanın uyaranlara karĢı vermiĢ olduğu tepki olarak 

tanımlanmıĢtır. KiĢinin kendisine bile yetemeyecek derecede olan enerjisinin, 

tükenmesi durumu olarak da tanımlamıĢtır. Bu tükenmiĢlik durumunu stres 

unsurunun yanında hayat Ģartları, ailevi faktörler, cinsiyet, yaĢ, geçmiĢ yaĢantılar, 

sağlık problemleri, kiĢilik tipleri, hormonal etkiler, çalıĢma ve yaĢam Ģartları gibi 

unsurlar da etkilemektedir. Bu unsurların zaman içerisinde üst üste binerek 

birikmesi, kiĢilerde farklı davranıĢlara ve sonuçlara neden olmuĢtur. Bağımlılık 

yapan zararlı maddeleri kullanma eğilimi, baĢ ağrısı, uykusuzluk, depresyon, 

performans düĢüklüğü, iĢe gitmeyi istememek, mesleki hastalıklar, iĢten ayrılma ve 

iĢ kazaları bu sonuçlara birkaç örnektir (Selye, 1974: 26). 

 Sektörlerin etkili ve verimli olabilmeleri için; çalıĢanlarının hepsinin bireysel 

kapasitesini maksimum düzeye çıkarmaları ve çalıĢanlarının motivasyonlarını ve 

çalıĢma arzularını arttırmaları gerekmektedir. ÇalıĢanlar yaptıkları iĢten ya da 

çalıĢtıkları ortamdan memnunlar ve stresle minimum düzeyde karĢı karĢıya geliyorlar 

ise; onların bireysel motivasyonlarının yükseleceği ve çalıĢmalarının daha verimli 

olacağı söylenebilir (Gürbüz, Doğan, GörmüĢ, Tokyay, Öztekin ve Engiz, 2014: 

114). Günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen stres ve stresin çalıĢma 

hayatındaki olumsuz etkileri, çalıĢanların üstünde büyük sıkıntılara neden 

olmaktadır. ÇalıĢanlar stresin yol açtığı bu baskıcı ve rahatsız edici durumdan 

kurtulmak isterler. Stres unsuru hakkında yapılan çalıĢmaların amacı, nedeni ve 

sonucu kiĢiden kiĢiye değiĢen ve her hâlükârda olumsuz sonuçları olan strese karĢı 

tedavi yöntemleri geliĢtirmektir (Cam, 2004: 3). 

 DavranıĢ Ģekillerinin önemli bir parçası olarak kabul edilen ve sosyal geliĢim 

durumunun temelini oluĢturan atılganlık, insanların iliĢkilerindeki davranıĢsal 

özelliklerin temelidir. 1960‟lardan itibaren kültürel değiĢimin oluĢmasıyla birlikte 

bireyler arasındaki iliĢkiler daha çok önem kazanmıĢ, bireysel iliĢkilerde kiĢinin 

gereksinimlerinin tatmini ve öz benliğinin değeri gibi unsurlar öne çıkmıĢ ve sosyal 

anlamda kabullenme sınırları geniĢlemiĢtir. Sonuç olarak ortaya „atılganlık‟ kavramı 

çıkmıĢtır (Buzlu, 1999: 340). Atılgan davranıĢ, herkese açık bir çevre yaratarak içine 

aldığı herkeste büyüme cesaretini arttırır (Tanığ, 1993a: 73). BaĢkalarının haklarına 
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saygı göstermek, kendi hakkına sahip çıkmak, övgüleri kabul etmek, baĢkalarından 

istekte bulunabilmek ve onlardan gelen aykırı isteklere hayır diyebilmek atılgan 

davranıĢlara örnektir (Terakye, 1998: 13; Özcan, 2006: 21).  

 Bu çalıĢma, iĢ ortamlarında çeĢitli Ģekillerde stresle karĢı karĢıya gelen otel 

iĢletmeleri çalıĢanlarının, atılganlık düzeyleri ile stresle baĢa çıkma tarzları 

arasındaki iliĢki incelenerek, atılganlık düzeylerinin stresle baĢa çıkma konusunda ne 

kadar etkili olduğunun tespiti amaçlanarak yapılmıĢtır. 

 

 1.1. AraĢtırmanın Problemi 

 Aslında günlük hayatımızın bir parçası olan stres, modern toplumun bir 

hastalığı olarak ifade edilmektedir. Stresle her an karĢı karĢıya kalmak ve stres 

altında kalarak yaĢamak yeni bir olgu olmamasına rağmen, stresle ilgili çalıĢmalar 

son yıllarda yaygınlaĢmıĢtır. Ġnsanların günümüzdeki stres kaynakları; ekonomik, 

teknolojik, sosyal ve politik konulardır (Güneyli, 1973: 59; BaltaĢ ve Oksay, 1999: 9; 

Graham, 1999: 75; Okutan, 2002: 18). 

 DavranıĢ Ģekillerinin önemli bir parçası olarak kabul edilen ve sosyal geliĢim 

durumunun temelini oluĢturan atılganlık, insanların iliĢkilerindeki davranıĢsal 

özelliklerin temelidir. 1960‟lardan itibaren kültürel değiĢimin oluĢmasıyla birlikte 

bireyler arasındaki iliĢkiler daha çok önem kazanmıĢ, bireysel iliĢkilerde kiĢinin 

gereksinimlerinin tatmini ve öz benliğinin değeri gibi unsurlar öne çıkmıĢ ve sosyal 

anlamda kabullenme sınırları geniĢlemiĢtir. Sonuç olarak ortaya „atılganlık‟ kavramı 

çıkmıĢtır (Buzlu, 1999: 338). 

 Bu tanımlardan yola çıkarak, bireylerin atılganlık ve stresle baĢ edebilme 

durumlarının ne durumda olduğu önem arz etmektedir. Otel iĢletmelerindeki 

çalıĢanların atılganlık düzeylerinin yüksek olması ve stresle baĢa çıkma tarzlarından 

aktif tarzları kullanmaları çalıĢanların kalitesini arttıracaktır. ÇalıĢan kalitesi artınca 

otel iĢletmesinin kalitesi ve bunlara bağlı olarak ülkedeki turizm sektörünün kalitesi 

de artmıĢ olacaktır. Bu bilgilerden hareketle, araĢtırmanın problem cümlesi 

“Antalya‟daki otel iĢletmelerinde çalıĢanların atılganlık düzeylerinin, stresle baĢa 

çıkma tarzlarına olan etkisini incelemektir.” Ģeklindedir. 
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 1.2. AraĢtırmanın Amacı 

 AraĢtırmanın amacı; otel iĢletmelerinde çalıĢanların atılganlık düzeylerinin ve 

stresle baĢa çıkma tarzlarının, hangi demografik özelliklere göre değiĢiklik 

gösterdiğini ve çalıĢanların atılganlık düzeylerinin, stresle baĢa çıkma tarzları 

üzerindeki etkisini belirlemektir. ÇalıĢmada bu amaçtan hareketle, aĢağıdaki 

soruların yanıtları aranmıĢtır: 

 Antalya‟daki otel iĢletmelerinde çalıĢanların demografik özellikleri nelerdir? 

 Antalya‟daki otel iĢletmelerinde çalıĢanların atılganlık düzeyleri nasıldır? 

 Antalya‟daki otel iĢletmelerinde çalıĢanların stres düzeyleri nasıldır? 

 Antalya‟daki otel iĢletmelerinde çalıĢanlar stresle baĢa çıkma tarzlarından 

hangilerini daha çok kullanmaktadırlar? 

 Antalya‟daki otel iĢletmelerinde çalıĢanların atılganlık düzeyleri demografik 

özelliklerine göre anlamlı bir farklılık göstermekte midir? 

 Antalya‟daki otel iĢletmelerinde çalıĢanların stresle baĢa çıkma tarzlarını 

kullanma eğilimleri demografik özelliklerine göre anlamlı bir farklılık 

göstermekte midir? 

 Antalya‟daki otel iĢletmelerinde çalıĢanların atılganlık düzeylerinin stresle 

baĢa çıkma tarzları üzerindeki etkisi anlamlı mıdır? 

 Antalya‟daki otel iĢletmelerinde çalıĢanların atılganlık düzeylerinin stresle 

baĢa çıkma tarzları üzerindeki etkisi anlamlı mıdır? 

 

 1.3. AraĢtırmanın Önemi 

 Otel iĢletmelerinde çalıĢanlar çalıĢtıkları süre içerisinde, çalıĢma Ģartları, 

fiziksel ve düĢünce gücünün tükenmesi, misafirlerin davranıĢ ve tutumlarının 

karĢısında onları memnun etme zorunlulukları, iĢ yoğunluğu, maddi kazançları vb. 

stres verici durumlar karĢısında stres altında kalmaktadırlar. Stresle baĢa 

çıkamadıkları zaman ise psikolojilerinin bozulduğu gözlenmektedir. ÇalıĢanların 

psikolojisinin iyi ya da kötü olması iĢe yansıdığı için, iĢletmedeki kalitenin 

arttırılması adına çalıĢanların stresle baĢa çıkma düzeyleri arttırılmalıdır. Aynı 

zamanda çalıĢanın sağlıklı bir psikolojisinin olması, çalıĢanlar arasındaki çatıĢmanın 

ve sorunlu iliĢkilerin minimum düzeye indirilebilmesi, çalıĢanın kendini en güzel 

Ģekilde ifade edebilmesi vb. durumların gerçekleĢtirilebilmesi için atılganlık olgusu 
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çok önemlidir. Çünkü atılganlık, çalıĢanı ruhsal sorunlardan ve stresten 

uzaklaĢtırabilecek ölçüde bir davranıĢ biçimidir. 

 ÇalıĢma sayesinde elde edilecek olan bulguların sonucunda çalıĢanların 

atılganlık düzeylerinin arttırılması ve stresle baĢa çıkma tarzlarından uygun olanları 

kullanmalarında etkili olabileceği düĢünülmekte ve bu sayede otel iĢletmelerindeki 

kalitenin artması öngörülmektedir. Bu kapsamda belirlenen araĢtırma konusunun, 

çalıĢanların atılganlık düzeyleri ve stresle baĢa çıkma tarzlarını kullanma eğilimleri 

konularında yapılacak olan bilimsel çalıĢmalara kaynak olabileceği ve ilgili 

alanyazına katkısı olabileceği düĢünülmektedir.  

 

 1.4. Varsayımlar 

 Bu araĢtırmanın varsayımları aĢağıda verilmiĢtir: 

 AraĢtırma için ulaĢılan örneklem grubu, evrenin tamamını temsil etmektedir. 

 AraĢtırma için kullanılan veri toplama araçları, araĢtırmanın amacına uygun, 

yeterli, geçerli ve güvenilir bilgileri yansıtabilecek niteliktedir. 

 AraĢtırma kapsamındaki otel iĢletmelerinde çalıĢanların, atılganlık ve stres 

konusunda bilgi sahibi oldukları düĢünülmektedir. 

 AraĢtırmanın amacı kapsamında otel iĢletmelerinde çalıĢanların stresle baĢa 

çıkma tarzlarını ve atılganlık düzeylerini incelemek için hazırlanan anketin, 

araĢtırmaya katılan otel iĢletmeleri çalıĢanları tarafından içtenlikle ve 

dürüstçe cevaplandığı varsayılmaktadır. 

 

 1.5. Sınırlılıklar 

 AraĢtırmanın yapılması sürecinde maruz kalınan sınırlılıklar aĢağıda 

verilmiĢtir: 

 AraĢtırmanın sonucu, 01.06.2017 – 31.08.2017 tarihleri arasında Antalya 

ilinde bulunan beĢ yıldızlı otel iĢletmelerinde çalıĢanların, veri toplama 

araçlarındaki ifadelere verdikleri cevaplarla sınırlıdır. 

 Zaman, ulaĢılabilirlik, maddi olanaklar ve sezonluk faaliyet gösteren otel 

iĢletmeleri sınırlayıcı faktörler arasında son derece önemli rol oynamıĢtır. 
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 1.6. Tanımlar 

 Konaklama İşletmeleri: Ġnsanların ikamet ettikleri yer dıĢındaki baĢka bir 

mekânda dinlenme, geceleme ihtiyacını karĢılamak için ortaya çıkmıĢ iĢletmelerdir 

(Azaltun ve Kaya, 2010: 1-2). 

 Otel İşletmeleri: Ġnsanların farklı sebeplerle yapmıĢ oldukları seyahatleri 

boyunca, ilk önce konaklama ihtiyacı sonra da yiyecek ve içecek, eğlence gibi 

ihtiyaçlarının karĢılanması için mal ve hizmet üretip, üretilen bu mal ve hizmeti belli 

bir ücret karĢılığında insanlara sunan ticari iĢletmelerdir (ġener, 2010: 6). 

 Stres: KiĢinin, fiziksel ya da psikolojik olarak çeĢitli uyarıcılara maruz 

kalması durumunda gösterdiği tepkidir (Balcı, 2000: 2). 

 Atılganlık: Bireyin merak ve ilgisini araĢtırmasında, kendini dürüstçe 

açıklamasında, diğer bireylerin haklarını göz ardı etmeden kendi hakkını 

savunabilmesinde ve anksiyete rahatsızlığını yaĢamadan kendini ifade 

edebilmesinde, bireylerin yeterliliğini ve eĢitliğini geliĢtiren bireylerarası davranıĢ 

Ģeklidir (Alberti ve Emmons, 2002a: 22; Alberti ve Emmons, 2002b: 43). 
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 2. ĠLGĠLĠ ALANYAZIN 

 

 2.1. Kuramsal Çerçeve 

 Kuramsal çerçeve dört alt baĢlıktan oluĢmaktadır. Ġlk olarak; konaklama 

iĢletmelerinin kavramı, tanımı ve sınıflandırılması incelenmiĢtir. Ġkinci olarak; otel 

iĢletmelerinin tarihsel geliĢimi, tanımı, özellikleri ve sınıflandırılması incelenmiĢtir. 

Üçüncü olarak; Stresin tanımı, kapsamı, çeĢitleri, belirtileri, aĢamaları, kaynakları, 

sonuçları, stres ölçmede kullanılan tarzlar, stresle baĢa çıkma konuları incelenmiĢ ve 

stresle ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalıĢmalara yer verilmiĢtir. Son 

olarak; atılgan davranıĢın tanımı, kapsamı, özellikleri, öğeleri, biçimleri, faydaları, 

atılganlığı etkileyen faktörler incelenmiĢ ve atılgan davranıĢ ile ilgili ulusal ve 

uluslararası alanda yapılan çalıĢmalara yer verilmiĢtir. 

 

 2.1.1. Konaklama ĠĢletmeleri 

 Kalkınma konusunda büyük bir yeri olan ve aynı zamanda giderek dünya 

ekonomisinin büyük bir kısmını etkileyen sektörlerden biri de  turizm sektörüdür. 

 Tatil, kültür, iĢ toplantıları, kongreler, tarih vb. ihtiyaçların giderilme 

arzusuyla insanlar hayatları boyunca seyahat ederler. Ġnsanların seyahatleri boyunca 

dinlenme, geceleme, yeme ve içme gibi gereksinimlerini karĢılayan yan tesisler 

konaklama iĢletmeleridir. Piyasada sayıları çoğalan konaklama iĢletmeleri 

konaklama ihtiyacını gidermekle kalmayıp bu iĢletmeler; eğlence, gezi, ticaret (alıĢ-

veriĢ), eğitim, spor aktiviteleri, konferans, sağlık vb. ihtiyaçları da karĢılamak için 

hizmetler sunmaktadırlar (Kozak, 2006: 43). 

 

 2.1.1.1. Konaklama ĠĢletmeleri Kavramı ve Tanımı 

 Ġnsanların ikamet ettikleri yer dıĢındaki baĢka bir mekânda dinlenme, 

geceleme ihtiyacını karĢılamak için ortaya çıkmıĢ iĢletmeler konaklama 

iĢletmeleridir. Asıl kurulma amacı insanların geceleme ihtiyacını gidermek olan, 

ayrıca eğlence, yeme ve içme ihtiyaçlarını da karĢılayabilmek için tamamlayıcı ve 

yardımcı birimleri de bünyesinde bulunduran tesislerdir (ġener, 2007: 7). 

 Ġnsanların seyahat etme nedenleri, ekonomik düzeyleri, konaklama 

iĢletmesinden beklediği hizmetler çeĢitlilik gösterdiği için farklı ürün yelpazesine 
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sahip ve farklı büyüklükte konaklama iĢletmeleri mevcuttur. Konaklama iĢletmeleri 

müĢterilerinin ihtiyaçlarını en iyi Ģekilde karĢılayıp memnuniyetlerini en yüksek 

seviyede tuttuğu sürece müĢterilerinin baĢka iĢletmelere gitmelerini 

engelleyeceklerdir ve o insanların her seferinde memnun kaldığı iĢletmede 

konaklamasını sağlayacaktır. Bunu göz önünde bulunduran yatırımcılar müĢterinin 

ikamet ettiği yerde ihtiyaç duyduğu restoran, bar, alıĢveriĢ merkezi, animasyon, 

sauna, hamam, sağlık merkezi vb. mal ve hizmetlerin çoğunu bünyesinde bulunduran 

iĢletmeler kurmaya çalıĢmaktadırlar (Barutçugil, 1989: 48). 

 „ġehir içinde Ģehir‟ mantığından yola çıkarak kurulan bu iĢletmelerde; 

müĢteriler iĢletme içerisinde ne kadar çok ihtiyacını giderebilirse o iĢletmeye 

bağlılığı da o kadar güçlü olacaktır. Bu sayede iĢletme giderek doluluk oranını 

arttıracak ve elde edeceği gelirini de buna bağlı olarak artıĢa geçirecektir. Her 

iĢletmenin kuruluĢ amacı kâr elde etmek olduğu için, bu amaca sahip bütün 

iĢletmeler ticari iĢletmelerdir. Bu yüzden konaklama iĢletmeleri de ticari 

iĢletmelerdir (Azaltun ve Kaya, 2010: 1-2). 

 Turizmde müĢteriye satıĢa sunulan mal ve hizmet ürünlerini oluĢturan 

iĢletmeler içerisinde konaklama iĢletmeleri ikinci sırada bulunmaktadır. Turizm 

aktivitelerine katılan insanların birincil ihtiyacı olan güvenli barınma hizmetini 

vermek üzere, insanların dinlenme, konfor, eğlence, yeme ve içme, dinlenme gibi 

ihtiyaçlarını karĢılayan konaklama iĢletmeleri motel, otel, tatil köyü, dağ oteli, 

pansiyon, termal tesis gibi sınıflara ayrılmaktadır (Gökdeniz ve Dinç, 2009: 7). 

 

 2.1.1.2. Konaklama ĠĢletmelerinin Sınıflandırılması 

 Turistlerin ikamet ettikleri yer dıĢındaki baĢka bir mekanda dinlenme, 

geceleme ihtiyacını karĢılayan iĢletmeler konaklama iĢletmelerdir. Konaklama 

iĢletmeleri turizm faktöründen büyük ölçüde etkilenmiĢlerdir (AktaĢ, 2002: 23). 

Konaklama tesisleri müĢteriye verdiği hizmetler, kuruldukları yer, büyüklükleri vb. 

belirleyici özellikleri bakımından birbirlerinden ayrılarak sınıflandırılmaktadırlar. 

 Alanyazında konaklama iĢletmeleri farklı Ģekillerde sınıflandırılmıĢtır. Örnek 

verecek olursak; 25.06.2005 tarihinde 8948 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan 

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik‟te 

konaklama iĢletmeleri Ģu Ģekilde sıralanmıĢ ve sınıflandırılmıĢtır (Kozak, 2006: 44); 

1. Oteller, 

2. Moteller, 
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3. Tatil Köyleri, 

4. Pansiyonlar, 

5. Kampingler, 

6. Apart Oteller, 

7. Hosteller Ģeklindedir. 

 BaĢka yazılarda kabul görmüĢ diğer bir sınıflandırma ise (ġener, 2007: 8); 

1. Geleneksel Konaklama ĠĢletmeleri, 

2. Tamamlayıcı Konaklama ĠĢletmeleri Ģeklindedir. 

 

 2.1.1.2.1. Geleneksel Konaklama ĠĢletmeleri 

 Kervansaray ve hanlarla baĢlamıĢ olan konaklama iĢletmeleri, ulaĢım 

olanaklarının her geçen gün geliĢmesiyle birlikte büyük değiĢikliğe uğramıĢtır 

(Barutçugil, 1989: 49). Ülkemizdeki konaklama iĢletmelerinin temelinde han ve 

kervansaraylar vardır. Öyle ki; Moyanlık adı verilen konaklama tesislerinin Orhun 

Kitabelerinde bahsedilmesi, o zamanlarda bile Türklerin günümüzdeki otel 

iĢletmelerinin ilkini kurdukları anlamına gelmektedir. Türklerin aslında hayır ve 

yardım yurdu amacıyla kurdukları Moyanlık konaklama ve geceleme tesisleridir. 

Sonralarda ise Moyanlık ismi yerine Kervansaray olarak bilinen bu tesisler 

Anadolu‟da Selçuklular ve Osmanlı tarafından büyük bir ilerleme kat ederek en 

mükemmel düzeye gelmiĢlerdir (Azaltun ve Kaya, 2010: 3). 

 Yolların en uğrak ve kavĢak noktalarının yakınlarında kurulan kervansaraylar, 

seyahate çıkan insanlara hayvanlarıyla birlikte konaklayabilecekleri, istekleri 

doğrultusunda hayvanlarını değiĢtirebilecekleri, olumsuz durumlara ve saldırılara 

karĢı dayanıklı, genellikle orman ve su kaynaklarının yakınlarında kurulmuĢlardır. O 

dönemlerde sadece seyahat eden sıradan insanlara, tüccarlara barınma ve konaklama 

hizmeti veren yerler değil aynı zamanda toplumun geliĢmiĢlik düzeyini de gösteren 

sosyal tesislerdir (Gökdeniz ve Dinç, 2009: 8). 

 Kervansaraylarda yönetimi genel müdüre karĢılık gelen bir idareci ve müfettiĢ 

sağlardı. Yönetimdeki bu Ģahıslar yönetimi gerçekleĢtirir ve masrafları denetlerlerdi. 

Ek olarak kervansaraylarda Muzif denilen iç hizmetlerden sorumlu ve günümüzdeki 

otellerin resepsiyon ve ön büro iĢlerini yapan Hancı bulunurdu. Yolcuları karĢılayıp 

onlara yatacak yer ve yiyecek-içecek vermek hancının göreviydi (AktaĢ, 2002: 24). 
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 Osmanlı zamanında ise gelir sağlamak amacıyla Ģehir içine de hanlar 

kurulmuĢtur. Kervansarayların finansını sağlayan vakıfların mali yönden 

zayıflamaları sonucu XVIII. Yüzyılda kervansarayların inĢa edilmesi yavaĢlamıĢtır. 

Bunun sonucu olarak Tanzimat‟ tan sonrasında kervansaray yapımının 

durdurulmasıyla Ģehir içine kurulan hanlara olan ilgi artmıĢ ve gelir sağlamak 

amacıyla Ģehir içi hanlar yaygınlaĢarak daha fazla yapılıp iĢletilmeye baĢlanmıĢtır 

(Kozak, 2006: 45). 

 Özel teĢebbüsle kurulan hanlar; kervansarayların olmadığı yol üstünde 

bulunan yerleĢim birimlerine kurulan konaklama üniteleridir. Yatak odaları kapalı 

olmayarak mahremiyetin olmamasına neden olan kervansaraylar ise, vakıf 

kuruluĢları tarafından kurulan hayır ve yardım kuruluĢlarıdır. Kervansaraylara 

kıyaslarsak hanlarda ailelerin kalabilmesi için mahremiyetim korunduğu özel odalar 

mevcuttur (ġener, 2007: 9). 

 1985 yılından sonrasında yabancı sermayenin de artması sonucu Türk turizm 

sektörü önemli ölçüde geliĢmeye baĢlamıĢtır. Bu senelerde uygulanması artan 

teĢviklerle beraber „Yap, ĠĢlet, Devret‟ ekonomik modelinin uygulanması sayesinde 

yabancı sermayeler açısından yatırım yapılmak istenen ülke haline gelmiĢizdir. 

Böylece ülkemizde büyük ve modern konaklama tesislerinin yapılması 

gerçekleĢmiĢtir (Barutçugil, 1989: 50). 

 Geleneksel konaklama iĢletmesi sınıflandırılmasında genel olarak oteller ilk 

sırada olmasının yanı sıra pansiyon ve motel iĢletmeleri de bazı yazarlar tarafından 

bu gruba dahil edilmektedir. Fakat ortaçağ döneminde geliĢen Ġngiliz hanları 

Avrupa‟daki otelcilik sektörünün öncüsü haline gelerek, 1760 senesinde otel olarak 

anılmaya baĢlanmıĢtır (Azaltun ve Kaya, 2010: 4). Tamamlayıcı konaklama 

iĢletmeleri olarak bilinen pansiyon, motel ve diğer konaklama iĢletmeleri 1890 

yıllarında faaliyete geçmesi ve 1920 yıllarında geliĢtiği için geleneksel konaklama 

iĢletmesi grubunda sadece oteller bulunmaktadır. 

 

 2.1.1.2.2. Tamamlayıcı Konaklama ĠĢletmeleri 

 UlaĢım araç ve sistemlerinin geliĢip yaygınlaĢması, insanların gelirlerinin ve 

boĢ zamanlarının artması gibi faktörler uluslar arası turizm alanına bir hareketlilik 

kazandırmıĢtır. Buna bağlı olarak seyahat ve ulaĢım alanındaki geliĢmeler direkt 
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olarak konaklama sektörünü de olumlu yönde etkileyerek geliĢme sağlamasına 

yardımcı olmuĢtur (Gökdeniz ve Dinç, 2009: 9). 

 Tamamlayıcı konaklama iĢletmelerinin amacı, insanların geceleme ihtiyacını 

karĢılamaktır. Asıl iĢlevlerinin dıĢında insanların eğlence ve yeme-içme gibi 

ihtiyaçlarını da karĢılayabilmek için gereken yan birimleri de bünyesinde barındıran 

iĢletmelerdir (AktaĢ, 2002: 25). 

 Geleneksel konaklama iĢletmeleriyle tamamlayıcı konaklama iĢletmeleri 

arasındaki fark; tamamlayıcı konaklama iĢletmelerinin daha sonradan ortaya çıkmıĢ 

olmasıdır. Ayrıca, 1890 yıllarında demir yolları taĢımacılığının ve buharla çalıĢan 

gemilerin seyahat ederken ulaĢım aracı olarak kullanılmaya baĢlanması, 1920 

yıllarında teknolojideki geliĢmelerin otomobil devrini baĢlatması ve turizmin 

geliĢmeye baĢlamasıyla yeme-içme ve konaklama ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi 

tamamlayıcı konaklama iĢletmelerinin kuruluĢ amaçlarıdır. Seyahat ederken 

kullandığımız ulaĢım teknolojilerinin geliĢmesi konaklama sektörünün de 

geliĢmesine katkıda bulunmuĢ ve konaklama ihtiyaçlarına olan ihtiyacı doğurarak bu 

iĢletmelerin inĢasını ve faaliyete geçmelerini sağlamıĢtır (Barutçugil, 1989: 52) 

 Çizelge 1. Tamamlayıcı Konaklama ĠĢletmeleri 

Tamamlayıcı Konaklama ĠĢletmesi Oda / Ünite Sayısı 

 Moteller En Az 10 Odalı Olmalıdır. 

 Tatil Köyleri En Az 80 Odalı Olmalıdır. 

 Pansiyonlar En Az 5 Odalı Olmalıdır. 

 Kampingler En Az 10 Üniteli Olmalıdır. 

 Apart Oteller 
Villa Tipinde Konut Olarak ĠnĢa 

Edilmelidir. 

 Oberjler (Dağ Evleri) 
En Az 1 Yıldızlı Otel Niteliği 

Olmalıdır. 

 Hosteller En Az 10 Odalı Olmalıdır. 
 Kaynak: 25.06.2005 tarihinde 8948 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan Turizm Tesislerinin 

Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik. 

 

 2.1.1.2.2.1. Motel 

 YerleĢim merkezlerinin dıĢında karayolu güzergâhlarında veya yakın 

çevrelerinde kurulan, motorlu taĢıtlarıyla seyahat edenlerin yeme-içme, konaklama 

ve araçlarının park edilmesi ihtiyacını karĢılayacak hizmetler sunan konaklama 

iĢletmeleri motellerdir. Moteller en az 10 oda kapasitesine sahip olmalıdırlar (Kozak, 

2006: 46). ġehirlerin monotonluğu, gürültüsü ve kalabalığından uzakta, park sorunu 
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olmayan bu iĢletmelerde odaların yapısı ve kullanımı genelde sade bir yapıdadır. 

Ancak günlük ihtiyaçların hepsini karĢılayabilecek donanıma sahiptir. Ġlk baĢlarda 

karayolunda seyahat eden insanlara kısa vadeli konaklama imkânı sunan moteller, 

Ģimdilerde ise uzun vadeli tatil turizmi hizmeti vermektedir (ġener, 2007: 10). ġehir 

merkezi yakınlarında veya karayolu kenarlarında bulunan motellerin tatil moteli veya 

uygulama moteli olarak iki çeĢidi ortaya çıkmıĢ ve plaj imkânı olan yerlerde geliĢme 

gösteren moteller tatil motel çeĢidini oluĢturmaktadır. 

 Moteller tarihte ilk hizmetini vermeye baĢladığı zamanlar; karayolu üzerinde 

seyahat eden insanlara rahat bir yatak hizmeti vermekteydiler. Fakat 1935 yılında 

rahat bir yatak hizmeti anlayıĢının yanı sıra, insanlara yiyecek ve içecek hizmeti hatta 

otomobillerine park hizmeti de vermeye baĢladılar. 2. Dünya SavaĢı‟ndan sonra 

kalite ve hizmet çeĢitliliği bakımından hızla geliĢmeye baĢlayan moteller; duĢ, 

banyo, odalara TV ve radyo, kat ve odalara halı serilmesi, odaların iç 

dekorasyonunun dahi güzelleĢtirilmesi gibi hizmet ve olanakları müĢterilere sunmaya 

baĢlamıĢlardır. Motellerdeki bu değiĢim ve geliĢmeler beraberinde moteller arası 

rekabeti de getirmiĢtir. Bu rekabet sayesinde ise geniĢ, çok katlı ve daha büyük 

motellerin inĢaatları hızlanmıĢ, moteller tarafından verilen hizmet sayısı ve kalitesi 

de artmıĢtır (AktaĢ, 2002: 34). 

 

 2.1.1.2.2.2. Pansiyon 

 Yemek servisi hizmetinin idarenin de yapabildiği, yönetilmesinin kolay 

olduğu veya tesiste konaklayan insanların kendi yemeklerini hazırlama olanaklarının 

olduğu en düĢük 5 odaya sahip olması gereken iĢletmelere pansiyon denir (Azaltun 

ve Kaya, 2010: 5). 

 Ġnsanların istediği zaman yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karĢılayabildikleri, 

uzun süreli konaklama hizmeti sunan, genelde aile iĢletmesi tipinde olan küçük 

konaklama tesisleridir. Pansiyonda insanlara verilen hizmetler genel olarak mal 

sahibi veya aile fertleri tarafından verilir. Dinlenme turizminin elveriĢli olduğu 

yerlerdeki pansiyonlarda aile odası ortamı vardır. Konaklama iĢletmelerinin gelen 

turisti karĢılayamayacak ve turistlerin çok yoğun olduğu büyük Ģehirlerin insanları 

ikamet ettikleri evlerinin bazı odalarını pansiyona benzer Ģekilde kiralamaktadırlar. 

Ücretli çalıĢana ihtiyaç duymayan çok küçük pansiyonların; motel, otel veya benzeri 

bir konaklama iĢletmesinin bulunmadığı küçük yerleĢim yerlerinde açılmasına teĢvik 
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edilebilir ve böylelikle bölge halkının önemli bir gelir kaynağı elde etmeleri 

sağlanabilir (Gökdeniz ve Dinç, 2009: 10). 

 

 2.1.1.2.2.3. Kamping 

 En az 10 üniteye sahip olması gereken, genelde iĢletme konaklayan 

konukların geceleme, yeme ve içme, eğlence, dinlenme vb. ihtiyaçlarını kendi 

imkânlarıyla karĢıladıkları, karayolu güzergâhları veya karayolu yakınlarında deniz, 

nehir, göl vb. doğal güzelliklerin bulunduğu yerlere kurulan iĢletmeler kampinglerdir 

(AktaĢ, 2002: 35). 

 Ülkeler ve Ģehirlerarasındaki ana yolların geliĢmesi, motorlu taĢıtların daha 

çok yaygınlaĢması, yoldaki emniyet ve güvenliğin giderek daha çok artması vb. 

faktörler; kampçılık aktivitesinin geliĢmesini büyük ölçüde geliĢtirmiĢlerdir. 

Kampçılık; genelde bir yerden bir yere kamp eĢyalarının taĢınmasıyla seyyar olarak 

yapılabileceği gibi, konukların konaklayacağı tek katlı evlerin veya çadırların belli 

bir bölgede daimi ve hazır Ģekilde bulunmasıyla sabit kampçılık olarak da yapılabilir. 

Bahsedilen bu sabit kamplar; genellikle sosyal turizm amacıyla özel teĢebbüs ya da 

mahalli idare ve devlet kuruluĢlarınca kurulup iĢletilirler (Kozak, 2006: 47). 

 Kamu ve özel turizm iĢletmecileri, belli baĢlı ulaĢım, toprak ve iklimin 

özelliklerini esas alarak tesisin kurulacağı yere kampçıların yararlanabilecekleri ortak 

sayılan tesisleri ve kampinglerin altyapılarını hazırlarlar (ġener, 2007: 11). Seyyar 

kamp ve sabit kamp anlayıĢını birbirinden ayıran en önemli özellik; sabit kamp 

anlayıĢında kamp evlerinin (bungalov) ve konaklama binalarının olmasıdır. Bu 

kamplar sağlam alt yapısı olmayan yerlerde bile kurulabilmektedir (Barutçugil, 1989: 

54). 

 

 2.1.1.2.2.4. Tatil Köyü 

 Doğal güzelliklerin içinde doğayla iç içe, konukların rahat bir Ģekilde 

konaklayabilecekleri, çeĢitli eğlence ve spor aktivitelerini gerçekleĢtirebilecekleri, 

yaygın bir yerleĢim düzenine sahip, en az 80 odası olması gereken ve en fazla 3 katlı 

yapılar tatil köyü tesisleridir (Azaltun ve Kaya, 2010: 6). 
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 Tatil köyü iĢletmeleri; kamping tesisleri ile geleneksel konaklama 

iĢletmelerinin arası bir konaklama tesisi özelliklerine sahiptir. Dinlenme, eğlenme ve 

spor turizminin temel gereksinimlerini karĢılayabilecek bütün olanaklara sahip, uzun 

süreli konaklama hizmetini verebilen küçük çaplı yerleĢim birimleri tatil köyleridir. 

ModernleĢmiĢ kent hayatının bunaltıcı temposu, monotonluğu, yoruculuğu, kirli 

havası gibi insanı olumsuz etkileyen faktörlerden kaçmak isteyen insanların genelde 

tercih ettikleri yerlerdir. Burada eğlenme, dinlenme veya spor yapma gibi faaliyetleri 

rahatça gerçekleĢtirebilirler (Gökdeniz ve Dinç, 2009: 11). 

 Tatil köylerinin büyüklüğüne rekreasyon hizmetlerinin çeĢitliliği ve yiyecek-

içecek çeĢitliliği ile yatak kapasitesi etki eder. Optimal büyüklükte sayılabilecek bir 

tatil köyü 80-300 arası yatak kapasitesine sahiptir. Konukların sportif, sosyal, 

kültürel ve rekreasyon hizmetlerinden yararlandığı sosyal amaçlı tatil köylerinin daha 

yararlı olabilmesi için hizmete yeni açılmıĢ merkezlere yakın olması gerekmektedir 

(AktaĢ, 2002: 37-38). 

 

 2.1.1.2.2.5. Apart Oteller 

 Bağımsız villa veya apartman Ģeklinde inĢa edilen ve tefriĢ edilen, mesken 

olarak kullanılabilen, konukların yeme ve içme ihtiyaçlarını karĢılayabilmeleri için 

gereken teçhizatlar ile donatılan ve otel iĢletmesi gibi iĢletilen tesisler apart otellerdir 

(Kozak, 2006: 48). 

 Apart oteller en az 10 odaya sahip olma zorunluluğu olmadan da müstakil 

apart otel olarak müstakil Ģekilde düzenlenebilir. Apart otellerin baĢlıca özellikleri 

(ġener, 2007: 12); 

 Yatak odalarında; komodin, yatak ve gece lambası, yatak ve eĢya 

dolaplarında; kılıflı yastıklar, çarĢaf ve iklime göre battaniyelerin 

bulundurulması, 

 YaĢam odasında; kapasiteye göre yemek masası, koltuk, sandalye ve 

sehpaların bulundurulması, 

 Mutfakta; buzdolabı, ocak, kapalı çöp kutusu ve yeteri kadar servis 

malzemesinin bulundurulması, 

 Ġlk yardım dolabı ve yangın söndürme teçhizatlarının bulundurulması, 

 Resepsiyon, lobi ve idari birimi bölümlerinin olması Ģeklindedir. 
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 Apart otellerin toplam yatak kapasiteleri; yer aldıkları veya beraber 

iĢletildikleri konaklama iĢletmelerinin toplam yatak kapasitelerinin % 25 ini, dört ve 

beĢ yıldıza sahip otellerin ise % 40‟ından fazla olamaz. Apart otellerinin kapasitesi 

hesaplanırken oturma alanlarının dıĢında kalan yatak odaları dikkate alınır. Tek 

yataklı odalar 10 metrekare alana sahip olmalı, iki yataklı odalar ise 10 metrekarenin 

üstünde alana sahip olmalıdır (Barutçugil, 1989: 56). 

 

 2.1.1.2.2.6. Oberj 

 Sakin bir ortamda dinlenmeye olanak tanıyan, avlanmaya elveriĢli, doğal 

güzelliklerle iç içe olan, kırsal kesimlere kurulan konaklama tesisleri oberjlerdir 

(AktaĢ, 2002: 38). Oberjler genel olarak yerleĢim merkezlerinin dıĢında, turistik 

destinasyonlara giden yollara yakın olmak kaidesiyle su kenarlarında, dağ ve kıĢ 

sporlarının yapılabileceği yerlerde kurulurlar (Azaltun ve Kaya, 2010: 9). 

 Oberjler kullanım amaçlarına uygun bir Ģekilde donatılmalıdırlar. Bu tesisler 

en az 30 kiĢinin barınmasını karĢılayabilecek binaya sahip olmalıdırlar. Ayrıca 8 

kiĢilik yatakhane, yemekhane ve mutfağa sahip olmalıdırlar. Oberj iĢletmelerinin en 

belirleyici özelliği; fiziki görüntülerinin çevre ile bütünlük içerisinde olarak inĢa 

edilmeleridir (Gökdeniz ve Dinç, 2009: 13). 

 

 2.1.1.2.2.7. Hostel 

 Konuklara yiyecek ve içecek hizmeti veren yada konukların kendi yeme – 

içme ihtiyacını karĢılayabildikleri, gençlik turizmine uygun olan ve en az 10 oda 

kapasiteli tesisler hostellerdir. Hostel iĢletmelerinin sahip oldukları özellikler (AktaĢ, 

2002: 39); 

 GiriĢ holünün vestiyer, resepsiyon, emanet kasa, bekleme ve bagaj yerinden 

oluĢması, 

 Kapasiteyi karĢılayabilecek oturma salonunun olması, 

 Sorumlu kiĢi salonun yatak odaları ile bağlantılı olması, 

 Yönetici odasının bulunması, 

 Kafeterya ve lokanta hizmetinin verilmesi ya da konukların kendi 

yemeklerini kendilerinin hazırlayabilmeleri için gerekli teçhizatın olması, 
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 Konukların kendi imkanlarıyla eğlenebilme ihtiyacına yönelik düzenlemeye 

sahip olması, 

 Emanet kasa, ilk yardım ve telefon hizmetlerinin verilmesi, 

 KiĢi baĢına en az 4 metrekare alan düĢecek Ģekilde kadın ve erkek alanları 

olarak ayrılmıĢ en fazla 8 kiĢilik ortak banyoya sahip olması, 

 ÇamaĢır yıkama, kurutma ve ütüleme ihtiyacını karĢılayabilecek alana sahip 

olması, 

 Genel spor ve depo alanlarına sahip olması, 

 Ulusal federasyonca belirlenmiĢ iĢletme kurallarına uygun olması Ģeklindedir. 

 DüĢük bütçeyle seyahate çıkan gezginler, öğrenciler, sırt çantalılara göre ucuz 

konaklama hizmeti sunan, genellikle mutfağı olan küçük oteller hostellerdir. Küçük 

olan bu otellerde odaların bazılarında ranzalı yataklar bulunur (Kozak, 2006: 49). 

 

 2.1.1.2.2.8. Sağlık Turizm ĠĢletmeleri 

 Sağlık turizm iĢletmeleri; ılıca, kaplıca, kaynarca ve içme vb. isimlere sahip 

soğuk veya sıcak kaynak sularının yakınlarında, sağlık açısından oldukça uygun 

iklim koĢullarına sahip yerlerde kurulan konaklama iĢletmeleridir. Bu iĢletmeler, 

bazen özel teĢebbüsler tarafından kar amacıyla iĢletildikleri gibi, bazen de bölgesel 

kamu yönetimleri, devlet teĢebbüsü, sağlık kuruluĢları ya da sosyal güvenlik 

kurumları tarafından kar amacı olmadan iĢletilmektedirler. Günümüzdeki sağlık 

turizminin elde ettiği kazancın artması bu tür konaklama iĢletmelerinin kurulmasına, 

geniĢletilmelerine ve geliĢtirilmelerine bağlıdır. Fakat bir sağlık turizm iĢletmesi, 

sadece sahip olduğu sağlık açısından önemli kaynağıyla yeterli ilgiyi göremez. Bu 

Ģekilde tesislerin teknik, tıp, konfor ve estetik açıdan ön koĢulların karĢılanmasını 

zorunlu kılmaktadır (Barutçugil, 1989: 57). 

 Sağlık turizmi iĢletmeleri; kaplıca, deniz suyu, içme suyu, çamur vb. 

maddelere ya da elektrikli ve mekanik araçlara ve beden eğitimi, masaj vb. metotlara 

sahip olmalıdırlar. Tedavi amacını taĢıyan ve insan sağlığının korunması gibi 

uygulamalardan biri veya birkaçına sağlık turizmi iĢletmelerinin sahip olması 

gerekir. Bu tedavi uygulamaları ise hekim gözetiminde yapılması gerekmektedir 

(Azaltun ve Kaya, 2010: 11). 
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 2.1.1.2.2.9. Diğer Konaklama ĠĢletmeleri 

 Konaklama iĢletmeleri baĢlığı altında saydığımız tesisler dıĢında kalan ve 

turizm amacı ile yapılan seyahatlerin konaklama kapasitesini karĢılamak için 

kurulmuĢ olan bazı iĢletme türleri de mevcuttur. Bu iĢletmeleri genel olarak Ģu 

Ģekilde sıralayabiliriz (Barutçugil, 1989: 57; AktaĢ, 2002: 40); 

 ÇeĢitli kamu ve özel iĢletmelerin, meslek kuruluĢlarını veya benzer 

kurumların misafirhane ve dinlenme tesisleri diğer konaklama iĢletmelerine 

bir örnektir. 

 Turistik olan yörelerde tatil için inĢa edilip, kısmen veya bütün sezon 

boyunca kiraya verilen apartman daireleri, odalar ve evlerden oluĢan konutlar 

da diğer konakla iĢletmelerine örnektir. 

 Turizm ile ilgili farklı faaliyetlere sahip olan, özel teĢebbüslerin oluĢturduğu 

turizmin mal ve hizmetlerini üreten, varlıklarının tamamen ya da kısmen turizmin 

çeĢidine göre Ģekillenen iĢletmeler de mevcuttur (Gökdeniz ve Dinç, 2009: 16); 

 Turizm ile ilgili çeĢitli ürünler üreten iĢletmeler: Tatile ve seyahate özel giysi, 

hediyelik ve hatıra vb. eĢyalar üreten iĢletmelerdir. 

 Turizme bağlı olan ticari iĢletmeler: Limanlar, istasyonlar, havaalanları ve 

tatil yerlerinde çeĢit çeĢit tüketim malzemelerini satan perakendeci 

iĢletmelerdir. 

 Turizm ile ilgili özet hizmetleri üreten iĢletmeler: Rehberlik ve çevirmenlik 

hizmetleri, döviz büroları, animasyon hizmetleri vb. hizmetleri üreten 

iĢletmelerdir. 

 Turizm tanıtma ve reklamcılık iĢletmeleri de diğer turizm iĢletmelerine birer 

örnektir. 

 Sıralanan bu turizm iĢletmeleri konaklama iĢletmeleri sınıfında yer 

almamaktadırlar. Çünkü bu tesisler turizm aktivitesi yaĢanırken turizm faaliyetine 

katılan turistlerin ihtiyaç duydukları hizmetleri üreten ve turistlerin yeme-içme, 

konaklama gibi ihtiyacını karĢılayan iĢletmelere destek amaçlı ek hizmetleri üreten 

iĢletmeler sınıfında kabul görmektedirler (Barutçugil, 1989: 58). 

 

 2.1.2. Otel ĠĢletmeleri 

 Ġkameti dıĢındaki bir yerde bulunan kiĢilere baĢta konaklama, yeme-içme ve 

güvenlik gibi zorunlu ihtiyaçları karĢılayan iĢletmeler otel iĢletmeleridir. ĠĢ 
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toplantıları, kültürel etkinlikler, eğlence programları vb. organizasyonlarda otel 

iĢletmeleri insanlara hizmet vermektedir. 

 

 2.1.2.1. Otel ĠĢletmelerinin Tarihsel GeliĢimi 

 M.Ö. 4.000 yıllarında Sümerlerin yazıyı, parayı ve tekerleği bulması ve 

kullanmasıyla dünya turizm olayının baĢladığı söylenebilir. Ticaret nedeniyle sık sık 

seyahat eden bu denizci insanlar çok fazla yer dolaĢmıĢlarıdır. Polinezyalılar 

Güneydoğu Asya‟dan yola 10-15 metrelik küçük sandallarla çıkıp 2.000 milden fazla 

giderek Hawaii ve Tahiti adalarına varmıĢlardır. Mısır piramit ve tapınaklarından 

dolayı M.Ö. 3.000 yıllarında gezginlerin ilgisini en çok çeken destinasyondur. Babil 

Krallığı ve Eski Mısır‟ da gezginlerin hem rahat etmesi hem de gezginlerin sayısının 

artması için; yolların güvenliğinin sağlanması, konaklama ve dinlenme için ev ve 

bahçe inĢaatlarının yapıldığı bilinmektedir. M.Ö. 700 yıllarında ise Eski Yunan‟ da 

dünya turizm tarihi açısından önemli bir olay olarak kabul edilen olimpiyat oyunları 

baĢlamıĢtır. Bu olay spor turizminin baĢlangıcı olarak sayılabilir. Romalıların insan 

zevki ve keyfi için gerçekleĢen seyahatler Ġsa‟nın doğduğu çağda gerçekleĢmiĢtir 

(Barutçugil, 1989: 58). 

 Konaklama sektörü birkaç bin yıllık tarihe sahiptir. Çünkü tarihin her 

döneminde farklı amaçlarla seyahat etmiĢ ve seyahat ederken konaklama, yeme-içme 

gibi gereksinimlerini karĢılayacak, basitte olsa bir konaklama tesisine ihtiyaç 

duymuĢlardır. Bu ihtiyacı karĢılamak için ilk hanlar kurulmaya ve hizmet vermeye 

baĢlamıĢtır (Olalı ve Korzay, 1989: 7-8). YaklaĢık olarak M.Ö. 500 ve M.S. 500 tarih 

aralığında taverna ve hanlar seyahat eden insanların gereksinimlerini karĢılamak 

amacıyla kurulmaya baĢlamıĢtır. Kurulan han ve tavernalar yolcuların ve 

hayvanlarının barınma ve yeme-içme gereksinimlerini karĢılamıĢlardır. Bu duruma 

Eski Roma ve Eski Yunan yazılı belgelerinde ve Ġncil‟deki bilgilerde rastlanmıĢtır. 

ġimdiki otellerin temeli olan hanlar; han sahibinin ailesiyle birlikte yaĢamlarını 

idame ettirdikleri ve konakladıkları kendi evleriydi. Yiyecek ve dinlenme 

ihtiyaçlarını karĢılamak isteyen misafirler bu hanlarda konaklıyor ve seyyah adı 

verilen yolcularla onları tanımadıkları halde aynı odayı kullanıyorlardı (AktaĢ, 2002: 

41). 

 M.Ö. 200 ve M.S. 500 tarihleri arasındaki Roma Ġmparatorluğu döneminde 

sanatçı, öğrenci ve tüccarlar için han ve tavernalar yapılmıĢtır. Bu tesislerin 

bazılarında sadece ahırların bulunduğu bazılarında ise sadece odaların bulunduğu 
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görülmüĢtür. Dönemin ilerleyen zamanlarında seyahat eden insanlara yiyecek ve 

içecek ve konaklama hizmetlerinin sağlandığı, Romalı rahiplerin yönettiği Roma 

Hospice‟ler geliĢmiĢtir (ġener, 2010: 6). 

 Ortaçağda ise Ġngiltere‟deki seyahatlerin fazlalaĢmasıyla Ġngiliz hancılığı 

geliĢmiĢ ve aristokratlara hizmet veren Avrupa Hanlarının aksine sıradan seyyahlara 

da hizmet vermekteydiler. Dönem içinde Hristiyanların yolcuları ağırlamalarına 

yönelik yazılar çıkarılmıĢtır. Bu yazılardan en dikkat çekeni ise; bir yolcunun 

konaklayacağı yerde ilk üç günde ücretsiz yemek yeme hakkına sahip olduklarıdır. 

1282 yılına kadar devam eden bu ağırlama Ģekli; Fransa ve Ġngiltere‟nin söz sahipleri 

bunun ticarete dönüĢtürülmesine karar vermeleriyle sona ermiĢtir. Hanlara Ģarap 

satılma izni bir lisans sayesinde verilmiĢtir. Bu lisanslar toprak sahibi Lort ve 

ġövalyeler tarafından veriliyordu. 1700‟lü yılların sonuna doğru Avrupa‟daki bu 

geliĢmeler otel tesislerinin baĢlangıcıdır (AktaĢ, 2002:41). 

 Seyahatin ve ticaretin itici gücü sonucunda sanayi devriminin Ġngiltere‟de 

baĢlamasıyla ev ekonomisi devrinden büyük ölçekli imalat ekonomisine geçilmiĢtir. 

Ġlk kez otel terimi böylelikle Avrupa‟da kullanılmıĢtır. O zaman için 17.500 sterlin 

gibi yüksek maliyetle inĢa edilen Hotel De Henry 1788 yılında Nontes‟de 

yapılmıĢtır. 60 yatak kapasiteli bu otel Avrupa‟nın en iyi oteliydi (ġener, 2010: 7). 

 Amerika‟da ise ilk otel 1794 yılında New York‟ta City Hotel olarak 

yapılmıĢtır. Hanların kapasitesi büyütülerek otele dönüĢtürülmüĢtür ve 73 odaya 

sahiptir. 1829 yılında Boston‟da inĢa edilen Tremont House oteli gerçek anlamda 

otelciliğin baĢlangıcını temsil etmektedir. Öyle ki bu otelde bir ve iki kiĢilik odalar, 

kilitlenebilen kapılar, odalarda sürahi, sabun, su taĢları, bellboyluk yapan personel 

bulunmaktaydı. Otelcilik sektörüne zincir otel kavramını kazandıran Elsworth M. 

Statler; 1908 yılında Buffalo Statler otelini Buffalo Ģehrinde hizmete açtı. 1900-1960 

tarihleri arasında otelin lüks, ikametgah, ticari ve tatil otel gibi çeĢitleri ortaya 

çıkmıĢtır (AktaĢ, 2002: 42). 

 Günümüzde ise büyük ve modern otel iĢletmelerinin yanında konaklama 

iĢletmelerinin türleri de geliĢmiĢ ve yüksek standartlarda hizmet vermektedirler 

(ġener, 2010: 8). 

 Hayır ve yardım yurdu olarak Türkler tarafından kurulan konaklama 

tesislerine Moyanlık ismi verilmiĢtir. ġimdilerde otel dediğimiz iĢletmelerin ilkini 

Türkler kurmuĢlardır. Anadolu Selçuklar ve Osmanlılar tarafından en mükemmel 

düzeye ulaĢan bu yerler kervansaray olarak adlandırılmıĢtır. 13 yüzyılın ilk yarısında 
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Anadolu Selçuklar döneminde kullanılan kervansarayların sayısı yüzden fazladır. 

Çoğunlukla orman ve su kaynağına yakın yerlere, yolların kavĢak noktaları ve en 

uğrak yerlerine kurularak; seyahat eden insanlara konaklama, hayvanlarıma bakım ve 

araçlarının onarılması gibi hizmetler verilmiĢtir (ġener, 2010: 9). 

 Seyahat eden insanların ihtiyaçlarını karĢılamak için açılan bu tesisler Batı‟da 

han, Doğu‟da ise kervansaray olarak adlandırılmıĢtır. Bu tesislerin vermiĢ oldukları 

hizmet bakımından farklarının olduğu söylenebilir. Hanların açılmasının nedeni 

tamamen ticari amaç güderken kervansaraylarda yabancı birini misafir ederken para 

almak ayıp sayılıyordu. Ticari nitelik taĢımayan kervansarayların neredeyse hepsi 

vakıf kurumu olarak tesis edilmiĢlerdi. Vakıf sahibinin maddi imkânlarının olduğu 

sürece hizmete açık olan kervansaraylar, vakıf sahibinin imkânları zayıfladıkça 

yıkılmaya terk edilmiĢlerdir. Bu sebepten dolayı hanlar kervansarayların aksine 

sürekli geliĢmiĢlerdir (Olalı ve Korzay, 1989: 8-9). 

 DıĢ ülkelerden ticari veya siyasi nedenlerle ülkeye gelenlerin sayısının 

artması ve Orient Express seferlerinin Ġstanbul‟a kadar gelmesinden dolayı 

Ġstanbul‟da otel tesislerine olan ihtiyacı arttırmıĢtır. 1872 yılında Ġstanbul‟da Pera 

Palas Otel bu ihtiyaçları karĢılamak için iĢletmeye açılmıĢtır. 120 oda ve 200 yatak 

kapasiteli Pera Palas Otel modern anlamdaki ilk otelimizdir. Klasik bir mimari 

yapıya sahip olan bu otel birçok Türk ve yabancı ünlü misafiri ağırlamıĢtır. Ġstanbul 

Otelcilik ve Turizm Ticaret A.ġ. tarafından 1974‟ten bu yana iĢletilmektedir. 

Avrupa‟nın ve Ortadoğu‟nun o dönem için en lüks otelleri arasında Pera Palas ve 

Tokatlayan Oteli bulunmaktadır (ġener, 2010: 10). 

 Cumhuriyetin ilanından sonra yerli ticaretin geliĢmeye baĢlamasıyla 

konaklama ihtiyacının karĢılanabilmesi için Ġstanbul‟da Park Oteli 1931 yılında 

hizmete açılmıĢtır. YurtdıĢı iliĢkilerinin geliĢmesiyle ülkeye gelen yabancı sayısı da 

artıĢ göstermiĢtir. Bu sebepten dolayı 1955 yılında Hilton Oteli kurulmuĢtur. 1952 

yılında Türkiye‟nin NATO üyeliğine kabulü ile Batı iliĢkileri de güçlenmiĢtir. 

Böylelikle Hilton‟un zincir otel iĢletmesini Ġstanbul‟da açmıĢtır. Bu zincir otelcilik 

ile Türk otelciliği açısından önemli bir adım atılmıĢtır. Hilton Otel Zinciri daha sonra 

açılacak olan otellere yöneticilik yapabilecek kalifiye personellerin okulu olmuĢtur. 

1980‟li yıllar kadar olan sürede birtakım otel yatırımları olsa da Türkiye‟deki 

otelcilik sektörünün 1983 yılından sonra geliĢmeye baĢladığı görülmektedir. 

ġimdilerde 600 bini aĢan yatak kapasitemiz, 1983 yılında 60 bin civarındaydı. 

Türkiye‟deki otelcilik sektörünün her geçen yıl geliĢmesini sağlayan en önemli 
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faktör; Türkiye‟ye gelen yabancı turistlerin her dönemde artıĢ göstermesidir (AktaĢ, 

2002: 44). 

 1985 yılından sonra Turizm sektörüne katkısı olan yabancı sermayenin önemi 

Türkiye için çok fazladır. Hatta o yıllardan itibaren Yap, ĠĢlet, Devret modelinin ve 

önemli teĢviklerin yapılmasıyla yabancı sermaye oranı arttırılmaya çalıĢılmıĢtır 

(ġener, 2007: 14). 

 

 2.1.2.2. Otelin Tanımı ve Özellikleri 

 Konaklama iĢletmelerinin en eski birimi olan otel iĢletmesinin birden fazla 

tanımı vardır. Fakat otel iĢletmesinin hizmet ve çalıĢma koĢullarını belirleyici bir 

Ģekilde tek bir tanıma dayandırılması biraz güç olmuĢtur. Çünkü gelen yerli veya 

yabancı turistlerin dinleri, dilleri, gelenekleri, zevkleri, seyahat amaçları birbirinden 

her zaman farklılık göstermektedir. Bu sebeplerden dolayı otel iĢletmesi tanım 

denemelerinin çok fazla olduğu bilinmektedir (Çuhadar, 2001: 76). 

 Konaklama iĢletmeleri arasında otel iĢletmelerinin en eski ve en yaygın 

olduğu bilinmektedir. Otelcilik sektörünün değiĢimlerinin hızlı ve sürekli olmasından 

dolayı bu alanda çalıĢma ve araĢtırma yapan uzmanlar birçok farklı tanımlar 

yapmıĢlardır (ġener, 2010: 5). 

 Farklı zamanlarda yapılmıĢ tanımlardan bazıları Ģöyledir: 

 “Otel, iĢletme tarafından özel bir sözleĢmeye ihtiyaç duyulmaksızın, 

kendisine sunulacak hizmetlere karĢın, belirlenen bir fiyatı ödemeye istekli ve arzulu 

olan insanlara konaklama, yiyecek ve içeceklerin sağlandığı yerlerdir” (ġener, 2010: 

5). 

 BaĢka bir tanıma göre; Oteller, müĢterilerin geceleme ihtiyaçlarının 

karĢılanması asıl hedefi olan, bu hizmetin yanında, eğlence, yeme ve içme 

gereksinimleri için de tamamlayıcı ve yardımcı birimlerin de bünyesinde 

bulundurulduğu iĢletmelerdir. Konukların ihtiyaçlarına göre çeĢitlilik gösteren 

hizmetleri de sağlayan iĢletmeler otellerdir (Akıncı, 2010).  

 BaĢka bir tanıma göre; kısıtlı bir zaman için yer değiĢtirme ve konaklama 

faaliyeti için birtakım standartlara göre düzenleme yapılmıĢ tesisler olarak 

tanımlanmıĢtır (Barutçugil, 1984: 38). Uluslararası Turizm Akademisi‟nin yapmıĢ 

olduğu tanıma göre; insanların seyahati bitene kadar belli bir ücret karĢılığında 

beslenme ve konaklama ihtiyaçlarını karĢılayabilecekleri iĢletmeler otel 

iĢletmeleridir (Olalı ve Korzay, 1989: 25). 
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 Bu açıklamaların sonucunda otel iĢletmeleri: insanların farklı sebeplerle 

yapmıĢ oldukları seyahatleri boyunca, ilk önce konaklama ihtiyacı sonra da yiyecek 

ve içecek, eğlence gibi ihtiyaçlarının karĢılanması için mal ve hizmet üretip, üretilen 

bu mal ve hizmeti belli bir ücret karĢılığında insanlara sunan ticari iĢletmelerdir 

(ġener, 2010: 6). 

 Otel iĢletmelerinin baĢlıca özellikleri Ģu baĢlıklar altında özetlenebilir: 

 Otel ĠĢletmeleri Zamana Duyarlıdır: Otel iĢletmelerinde talebin ortaya 

çıkması konuklara sağlanan imkân ve hizmetlere bağlıdır. Özetle talebe göre arz 

sağlanır. Yani talebi olmayan hizmetler önceden hazırlanması mümkün değildir. 

Aynı zamanda bir oda günlük olarak satıĢa sunulabilir. Odalar stoklanamazlar ve ne 

kadar gün boĢ kalmazsa o kadar kâr getirisi olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı otelin 

ürün ve hizmetleri zamana karĢı duyarlı durumdadırlar. Saklanması veya baĢka bir 

gün satılması düĢüncesiyle kesinlikle stok edilemezler (Gökdeniz ve Dinç, 2009: 21). 

 Otel ĠĢletmeleri Emek Yoğun ĠĢletmelerdir: Oteller ürün ve hizmet 

fonksiyonlarını yerine getirirken otomasyon değil büyük ölçüde insan gücünden 

yararlanmaktadır. Bir otelin kalitesi ve büyüklüğünün ürün ve hizmetlerinin 

miktarından daha çok otelde konaklayan konuklarının yararlanmıĢ olduğu hizmetlere 

karĢı memnuniyetinin ne derece olumlu olduğuna bağlıdır. Bu hizmetlerde otel 

iĢletmelerinde insan gücü sayesinde verilebilmektedir. ġimdilerde birçok sektör insan 

gücünü minimuma indirecek otomasyonu kullanmaya çalıĢmaktadırlar. 

Otomasyonun otel iĢletmelerindeki yeri ise çok sınırlıdır. Çünkü oteldeki insan 

iletiĢimi ve güler yüz faktörü makineleĢtirilip otomatikleĢtirilemez. Bu sebepten 

dolayı otel iĢletmeleri insan gücüne dayalıdır (ġener, 2007: 16). 

 Otel ĠĢletmeleri Dinamiktir: Otelcilik sektörü değiĢen teknolojiye ayak 

uydurarak sürekli bir değiĢim içinde olan bir sektördür. Gelen konuklara hizmet 

sunumu ve teknik donanımıyla asgari konfor ve olanakları sağlayabilmelidir. Bir 

otelde sürekli kalan konuk o iĢletmeden yenilik beklentisi içinde olur. Dolayısıyla 

otel iĢletmesi dinamik yapıya sahip olarak kendisini zamanın geliĢmesiyle doğru 

orantıda geliĢtirmek zorundadır (Barutçugil, 1982: 45). 

 Otel ĠĢletmesi 7 Gün 24 Saat Faaliyette Bulunan ĠĢletmelerdir: 

Konukların farklı zamanlarda herhangi bir nedenden dolayı konaklamıĢ oldukları 

otelde çalıĢan görevlilerin iĢini en iyi Ģekilde yerine getirmeleri gerekir. Çünkü otele 

gelen misafire evindeki rahatlık ve konforu sağlayarak evindeymiĢ gibi hissettirmek 

gerekir. Böylece otelde konaklayan konuğun memnuniyetle otelden ayrılması ve bir 
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dahaki sefere aynı oteli kullanması planlanmalıdır. Yüksek memnuniyetin 

sağlanması için ise otellerin her saat her dakika konuğun bütün ihtiyaçlarını 

karĢılayabilmesi gerekir (Gökdeniz ve Dinç, 2009: 21). 

 Otel ĠĢletmelerinde Departmanlar ve Personeller Arasında ĠĢbirliği ve 

YardımlaĢma Olması Gerekir: Otel iĢletmeleri bünyesinde birçok departman görev 

almaktadır. Otelin daha baĢarılı olabilmesi için departmanlar arası iletiĢim ve 

yardımlaĢmanın gerekliliği çok önemlidir ( Gökdeniz ve Dinç, 2009: 22). 

 Son olarak otelcilik sektöründe yoğunluk mevsimlere göre değiĢiklik 

göstermektedir. Buna bağlı olarak talep dalgalanması yaĢayan otel iĢletmeleri 

faaliyetlerini mevsimlere göre düzenlemektedirler. Aynı zamanda sınıflandırma 

yaparken de mevsimlik özellikler dikkate alınarak yapılır (Barutçugil, 1982: 46). 

 

 2.1.2.3. Otel ĠĢletmelerinin Sınıflandırılması 

 Otel ĠĢletmelerinin; konaklama amacına, faaliyet süresine, lokasyona, 

büyüklüğüne, fiyat düzeyine, hukuki özelliklerine, mülkiyetine ve sunulan hizmete 

göre sınıflandırılması ġekil 1‟de gösterilmiĢtir. 
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 ġekil 1. Otel ĠĢletmelerinin Sınıflandırılması 

 Kaynak: Mesci, M. ve Bozkurt, Ö. (2013). Otel İşletmelerinde Yenilik Yönetimi. Ġzmir: Sidas 

Yayıncılık. 

 

 Bütün otel iĢletmelerinde her türlü rahatlık ve lüks olmayabilir. BeĢ yıldızlı 

turistik oteller genellikle dönemin Ģartlarına göre hizmet vermektedirler. Bu 

hizmetleri üç baĢlık altında toplanabilir (Gökdeniz ve Dinç, 2009: 23); 

T 

U 

R 

Ġ 

Z 

M 

 

E 

N 

D 

Ü 

S 

T 

R 

Ġ 

S 

Ġ 

Otel 

ĠĢletmeleri 

Konaklama 

Amacına Göre 

Kaplıca -Kür 

ĠĢletmeleri 

Sayfiye 

ĠĢletmeleri 

Kongre 

Amaçlı 

ĠĢletmeler 

Spor 

Amaçlı 

ĠĢletmeler 

Faaliyet 

Süresine Göre 

Lokasyona 

Göre 

Büyüklüğüne 

Göre 

Fiyat Düzeyine 

Göre 

Belediye Belgeli 

Oteller 

Hukuki 

Özelliklerine 

Göre 

Mülkiyetine 

Göre 

Yıl Boyu Açık 

ĠĢletmeler 

Mevsimlik 

ÇalıĢan ĠĢletmeler 

Havaalanı 

Otelleri 

Ġstasyon 

Otelleri 
Kent 

Otelleri 

Liman 

Otelleri 

Küçük 

Oteller 
Orta Boy 

Oteller 

Büyük 

Oteller 

Lüks Orta Gelir Ucuz 

Turizm ĠĢletme 

Otelleri 

Sunulan 

Hizmete Göre 

ġahıs, ġirket, Vakıf, Dernek, Kamu, 

Sendika vb. ĠĢletmeleri Halinde 

Eğlence, Dinlenme, Sağlık, Spor, 

Kongre Hizmetleri vb. 



24 

 

1. Konaklama Hizmetleri, 

2. Yiyecek ve Ġçecek Hizmetleri, 

3. Yardımcı Hizmetler. 

 Otel iĢletmelerini sınıflandırırken farklı görüĢlere bağlı farklı Ģekiller 

çizilmiĢtir. Bundan dolayı her ülke kendi otel iĢletmelerine göre ayrı bir 

sınıflandırılma yapılmıĢtır. Otelcilik sektöründe ki geliĢmelere, insanların 

alıĢkanlıklarının, ihtiyaçlarının ve zevklerinin değiĢmesiyle farklı sınıflandırma 

Ģekilleri de oluĢturulmuĢtur (ġener, 2010: 22). Ülkemizin Ģartlarına göre oteller 

aĢağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

 Çizelge 2. Otel ĠĢletmelerinin Sınıflandırılması 

Büyüklüklerine 

Göre 
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 Kaynak: ġener, B. (2010). Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon. (5. Baskı). 

Ankara: Detay Yayıncılık. 

 

 2.1.2.3.1. Büyüklüklerine ve Hukuki Özelliklerine Göre Oteller 

 Otel iĢletmeleri sınıflandırılırken genel anlamda yıldız sistemi 

kullanılmaktadır. Hatta Uluslararası Oteller ve Restoranlar Birliği ve Dünya Turizm 

Örgütü gibi kurumlar “IH&RA 2004” isimli ortak araĢtırmasında otel iĢletmelerinin 

sınıflandırılmasında yıldız sisteminin kullanıldığını ortaya koymuĢlardır. Bu sonuca 

ise; “Otellerin farklı bir sınıflandırılması ise 12.03.1980 tarih ve 2634 sayılı Turizm 

TeĢvik Kanunu‟nun 37. Maddesinin A fıkrasının 2. Maddesine göre çıkarılan Turizm 

Yatırım ve ĠĢletmeleri Yönetmeliği‟nin belirlediği kriterlere göre yıldızları 

bakımından sınıflandırılmıĢtır.” Kanun maddesinden varmıĢlardır. Yıldız sistemi ise 

beĢ baĢlıktan ibarettir; tek yıldızlı, iki yıldızlı, üç yıldızlı, dört ve beĢ yıldızlı oteller 

olmak üzere (Olalı ve Korzay, 1993: 6). 
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 25.06.2005 tarihinde 8948 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanan Turizm 

Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik‟te otel 

iĢletmelerinin oda sayısına göre yıldız sınıflaması Ģu Ģekilde sıralanmıĢ ve 

sınıflandırılmıĢtır (ġener, 2007: 18); 

 En az 10 oda kapasitesine sahip ve yönetmelik tarafından belirlenen 10 

niteliğe daha sahip olan otel iĢletmeleri bir yıldızlı otellerdir, 

 Bir yıldızlı oteller için aranılan Ģartlarla birlikte, yönetmelik tarafından 

belirlenen 4 niteliğe daha sahip olan otel iĢletmeleri iki yıldızlı otellerdir, 

 Ġki yıldızlı oteller için aranılan Ģartlarla birlikte, yönetmelik tarafından 

belirlenen 9 niteliğe daha sahip olan otel iĢletmeleri üç yıldızlı otellerdir, 

 Üç yıldızlı oteller için aranılan Ģartlarla birlikte, yönetmelik tarafından 

belirlenen 18 niteliğe daha sahip olan otel iĢletmeleri dört yıldızlı otellerdir, 

 En az 120 oda kapasitesine sahip ve dört yıldızlı oteller için aranılan Ģartlarla 

birlikte, yönetmelik tarafından belirlenen 15 niteliğe daha sahip olan otel 

iĢletmeleri beĢ yıldızlı otellerdir. 

 MaviĢ (1985: 23) ve ġener‟in (1990: 23) aktarımına göre baĢka bir Ģekilde 

sınıflandırılma yapılmıĢtır. Bu sınıflandırma ise;  

 Oda sayısı 25 veya daha az olan otel iĢletmeleri çok küçük oteller, 

 Oda sayısı 25 ile 100 aralığında olan otel iĢletmeleri küçük oteller, 

 Oda sayısı 101 ile 299 aralığında olan otel iĢletmeleri orta büyüklükteki 

oteller, 

 Oda sayısı 300 veya daha fazla olan otel iĢletmeleri büyük oteller Ģeklindedir. 

Bu özelliklerin yanı sıra; bu kapasiteler esas alındığı zaman büyük oteller iĢletmeleri 

4 ve 5 yıldızlı otel iĢletmeleri, küçük otel iĢletmeleri ise 2 ve 3 yıldızlı otel 

iĢletmeleri grubuna girmiĢtir (Kozak ve diğerleri, 1994: 102). 

 

 2.1.2.3.2. Faaliyet Süresine Göre Oteller 

 Otel iĢletmelerinin sunmuĢ oldukları hizmetlerin türüne göre yılın hangi 

dönemlerinde faaliyette bulunacakları saptanmaktadır. Buna örnek verecek olursak; 

yaz mevsiminde “deniz, kum, güneĢ” anlayıĢına uygun oteller, kıĢ mevsiminde kıĢ 

sporlarına uygun oteller, kültürel değerlere sahip mekanlardaki oteller vb. diğer 

otellere göre daha aktif olurlar (Akıncı, 2016: 92). 
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 2.1.2.3.2.1. Devamlı Oteller 

 Hizmete yıl boyunca açık olan otel iĢletmeleri devamlı otellerdir. Bu oteller; 

Ģehir merkezlerinde, ulaĢtırma güzergâhlarının ve kültür merkezlerinin yakınlarında 

inĢa edilip faaliyet gösterirler. Devamlı oteller mevsimlik otellere kıyasla, yapısal 

özellikleri ve misafirlere sundukları hizmet çeĢitleri yönünden önemli farklara 

sahiptirler (Yetgin, 2009: 9). 

 

 2.1.2.3.2.2. Mevsimlik Oteller 

 ĠnĢa edildiği yerin Ģartlarına göre sadece birkaç aylık iĢ dönemi hizmete açık 

olan otel iĢletmeleri mevsimlik otellerdir. Bu oteller, kıĢ sporlarının yapıldığı 

yerlerde ve deniz kıyısı olan yerlerde yoğunlaĢmıĢlardır. Sezon dıĢı ücret indirimi 

yapan mevsimlik otellerde konaklayanlar, genellikle iç turizm ve sosyal turizm 

amacıyla seyahat eden turistlerdir (Kozak, 2002: 5-6). 

 

 2.1.2.3.3. KarĢıladıkları Konaklama Ġhtiyacının Türü Bakımından 

Sınıflandırma 

 Otel iĢletmeleri karĢıladıkları konaklama ihtiyacının türüne göre de 

sınıflandırılır. ġehir oteli, dağ oteli, termal otel, kongre oteli, resort otel ve kıyı otel 

çeĢitleri vardır. 

 Çizelge 3. KarĢıladıkları Konaklama Ġhtiyacının Türü Bakımından 

Sınıflandırma 

KarĢıladıkları Konaklama Ġhtiyacının Türü Bakımından Sınıflandırma 

1. ġehir Otelleri – Merkez Oteller 

2. Kıyı Otelleri 

3. Dağ Otelleri 

4. Kaplıca Otelleri 
 Kaynak: ġener, B. (2007). Modern Otel İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon. (3. Baskı). 

Ankara: Gazi Yayınevi. 

 

 2.1.2.3.3.1. ġehir Otelleri - Merkez Oteller 

 Genellikle iĢ adamlarının iĢlerinin takibi amacıyla kısa süreli uğradıkları Ģehir 

merkezinde bulunan otellerdir. (ġener, 2007: 22). 

 Geceleme yanında kahvaltı servisinin de sunulduğu bu otel iĢletmeleri 

Avrupa ülkelerinde daha çok görülmektedir. Özel evlerin otele dönüĢtürülmesiyle 

ortaya çıkan ve turistlerin daha fazla tercih ettikleri veya nüfusun yoğun olduğu 
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ticaret merkezlerinde kurulmuĢlardır. Otel, restoran iĢletmelerindeki ekonomik 

olmayan hizmetler ve iĢ gücü sebebiyle klasik otel iĢletmelerinin zorluğunun ortadan 

kaldırılabilmesi bakımından geliĢme kat etmiĢtir (AktaĢ, 2002: 50). ġehir otellerini 

aynı zamanda Devamlı Oteller gibi düĢünebiliriz. 

 

 2.1.2.3.3.2. Kıyı Otelleri 

 Eğlenmek, dinlenmek ve deniz, kum, güneĢ üçlüsünden yararlanmak ve 

doğanın içinde bir tatil yapmak isteyenlerin konakladıkları oteller kıyı otelleridir 

(ġener, 2010: 23). 

 ĠĢletmeyi sezona daha kolay bir Ģekilde hazırlamak ve kalifiye elemanını 

kaybetmek istemeyen otel iĢletmesi sahipleri tesislerini kıĢın zarar etmeyi bile göze 

alarak açık tutmaktadırlar. 12 ay süresince tesislerini açık tutan otel sahipleri baĢta 

futbol olmak üzere golf, tenis, kapalı salon sporları ve yürüyüĢ gibi sporların yanında 

kongre–seminer gibi etkinliklere yatırım yapmaktadırlar (Olalı ve Korzay, 1989: 40). 

 

 2.1.2.3.3.3. Dağ Otelleri 

 Dağcılık sporları; trekking, kayak, yürüyüĢ, tırmanma vb. sporları yapan veya 

doğa ile baĢ baĢa kalmak isteyen müĢteri profiline hizmet vermek amacıyla iĢletilen 

tesislerdir. Bu tesisler aynı zamanda, amaca yönelik hizmet ve mimariye sahiptir 

(ġener, 2010: 23). 

 

 2.1.2.3.3.4. Kaplıca Otelleri 

 GeliĢen teknolojinin olumsuz bir sonucu olarak her Ģeyin doğallığını 

kaybetmesi sonucu insanların talepleri doğal ürün ve doğal yöntem ve tedavilere 

karĢı artıĢ göstermiĢtir. Özellikle doğal besinler, doğal tedavi yöntemleri ve temiz 

havaya karĢı olan talep dünya genelinde oldukça yüksektir. Kaplıca – Kür Otelleri ise 

belirli bir rahatsızlığı olan insanların, uzun süre kalıp iyileĢebilmek için tedavi 

oldukları iĢletmelerdir. Kaplıca otelleri; kuruluĢ yerinin seçiminin yanında mutfak ve 

diğer üniteleri bakımından da amaca uygun olarak düzenlenmektedir (AktaĢ, 2002: 

51). ġifalı su ve kaplıcalardan yararlanabilmek ve tedavi olabilmek amacıyla gelen 

kiĢilerin kaldıkları oteller kaplıca otelleridir (ġener, 2007: 23).  

 Özellikle kıĢ aylarında rağbet gören termal otellere ülkemizde her geçen yıl 

talep artmaktadır. Ülkemiz; termal otel iĢletmeleri bakımından dünyada ilk 7, 

Avrupa‟da ise 1. sırada yer almaktadır (AktaĢ, 2002: 51). 
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 2.1.2.3.4. Sahiplik Ġlkesi Açısından Sınıflandırma 

 Otel iĢletmeleri mülkiyet durumlarına göre de sınıflandırılabilir. Bu 

sınıflandırmada oteller Ģirket, Ģahıs, dernek, kamu, sendika, vakıf otel iĢletmeleri 

Ģeklinde hizmet sunmaktadırlar. Sahiplik ilkesi bakımından oteller 3 baĢlık altında 

inceleyebiliriz (ġener, 2010: 24); 

 Özel mülkiyete ait oteller, 

 Kamu kuruluĢlarına ait oteller, 

 Karma mülkiyetli oteller. 

 

 2.1.2.3.4.1. Özel Mülkiyete Ait Oteller 

 Otel iĢletmelerinin tüm varlık haklarının özel kiĢilere ait olan tesislerdir 

(ġener, 2007: 23). 

 

 2.1.2.3.4.2. Kamu KuruluĢlarına Ait Oteller 

 Otel iĢletmelerinin tüm varlık haklarının kamu kuruluĢlarına ait olan 

tesislerdir. Bu kuruluĢlar; kuruluĢ kanunun müsaade ettiği kadar otel iĢletmelerini 

kurup iĢletebilen tesislerdir (AktaĢ, 2002: 51). 

 

 2.1.2.3.4.3. Karma Mülkiyetli Oteller 

 Otel iĢletmelerinin varlık haklarının bir kısmının kamu kuruluĢlarına bir 

kısmının da özel sektörlere ait olan tesislerdir. Bu tesislerle ilgili olumlu olan 

görüĢler Ģu Ģekildedir; 

 Özel otel iĢletmelerinin giriĢimcilerinin asıl amacı kârdır. Riski yüksek ve 

fazla kat getirisi olmayan bölgelerde otel kurma giriĢiminde bulunmazlar. Bölgesel 

ve ulusal ekonomi bakımından bahsedilen bölgelere de otel yatırımı yapmak 

zorunludur. Bu yatırımı da kamu idareleri yaparlar. Otelcilik sektörüne devletin 

karıĢmaması güçlü giriĢimlerin zayıfları tasfiyesine ve otelcilik anlamında 

tekelciliğin doğmasına da katkıda bulunur. Bu sebepten dolayı devletin müdahalesi 

Ģarttır (Olalı ve Korzay, 1989: 52). 

 Devlet her ne kadar sermaye açısından güçlü de olsa otelcilik için gereken 

dinamizm ve zihniyet açısından zayıftır. Otelciliğin özel teĢebbüsünde ise dinamizm 

yeterli fakat sermaye riski yüksektir. Bu yüzden özel teĢebbüsün dinamizm ve 

otelcilik zihniyetiyle devletin sermayesinin birleĢtirildiği karma otel iĢletmeleri 

ortaya çıkmıĢtır. Bu ortaklık; devlet ilk önce tesisler kurarak konaklama iĢletmesinin 
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altyapısını hazırlar ve bu tesisi donatıp iĢletmek üzere bir bedel karĢılığı veya 

karĢılıksız olarak özel teĢebbüse devreder (Olalı ve Korzay, 1989: 53-54). 

 

 2.1.2.3.5. UlaĢtırma Araçları ile Olan Bağlantılarına Göre 

Sınıflandırılması 

 Bazı kaynaklarda „Bulunduğu Yere Göre Konaklama ĠĢletmeleri‟ olarak da 

bahsedilen bu sınıflandırma türü genel olarak „UlaĢtırma Araçları ile Olan 

Bağlantılarına Göre Otel Sınıflandırması‟ olarak tanımlanır. Otellerin ulaĢtırma 

araçları ile olan bağlantılarına göre sınıflandırılması Çizelge 4‟ te gösterilmiĢtir. 

 Çizelge 4. UlaĢtırma Araçları ile Olan Bağlantılarına Göre Sınıflandırılması 

UlaĢtırma Araçları ile Olan Bağlantılarına Göre Sınıflandırılması 

1. Havaalanı Otelleri 

2. Ġstasyon Otelleri 

3. Liman Otelleri 

4. Karayolu-KavĢak Otelleri 
 Kaynak: AktaĢ, A. (2002). Turizm İşletmeciliği ve Yönetimi. (2. Baskı). Antalya: Azim 

Matbaa Fatih Ofset San. Tic. Ltd. ġti. 

 

 2.1.2.3.5.1. Havaalanı Otelleri 

 Uluslararası havaalanları yakınlarında kurulan büyük oteller olarak veya 

havaalanının sahası içerisinde genelde uçak aktarması olan yolcuların birkaç 

saatliğine de olsa yararlanabildikleri küçük oteller olarak hizmet veren tesislerdir 

(Olalı ve Korzay, 1989: 42). 

 

 2.1.2.3.5.2. Ġstasyon Otelleri 

 Genelde büyük Ģehirlerdeki istasyonların ve otobüs terminallerinin yakınında 

kurulan otellerdir (ġener, 2010: 25). Avrupa ülkelerinin klasik oda tipi olan istasyon 

otelleri neredeyse her Ģehrin istasyon veya otobüs terminallerinde hizmet 

vermektedirler (Olalı ve Korzay, 1989: 42). 

 

 2.1.2.3.5.3. Liman Otelleri 

 Pek yaygın olmayan liman otelleri büyük liman Ģehirlerinde kurulmuĢlardır 

(ġener, 2010: 25). Denize kıyısı olan yerlerde kurulmaları ticaretle uğraĢan insanların 

iĢini kolaylaĢtırmıĢtır. Deniz ticaretinin yüksek olduğu ve geliĢtiği dünyadaki en 

belirgin örnekleri; Liverpool, Marsilya, Venedik vb. liman Ģehirleridir. 
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 2.1.2.3.5.4. Karayolu-KavĢak Otelleri 

 KesiĢen karayollarının olduğu yerlere kurulan, yolculara yeme ve içme, 

geceleme, dinlenme ve otomobillerinin bakımı gibi hizmetleri sunan iĢletmelerdir. 

Bu iĢletmeler ağırlama hizmet sektöründe motel olarak adlandırılmaktadırlar (AktaĢ, 

2002: 52). Son yıllarda ülkemizde de yaygınlaĢarak, yoğun karayolları kavĢak 

noktalarında kurulmaktadırlar (ġener, 2010: 23). 

 

 2.1.2.3.6. Fiyat Düzeylerine Göre Oteller 

 Otel iĢletmeleri fiyat düzeylerine göre sıralanmak istenirse; 

 Ekonomik Oteller, 

 Orta Düzey Fiyatlı Oteller, 

 Lüks (Pahalı) Oteller olmak üzere üç Ģekilde sıralanabilir. 

 Tek hedefi kar elde etmek için doluluk oranlarını arttırmak olan otel 

iĢletmeleri “Ekonomik Otellerdir”. Bu otel iĢletmelerinin lobi, restoran, toplantı 

salonu vb. ek hizmetleri sunmaya ihtiyacı yoktur. Bu ek hizmetleri daha kaliteli bir 

hizmet için bünyesinde bulunduran iĢletmeler “Orta Düzey Fiyatlı Otellerdir”. Son 

olarak yüksek ücret karĢılığında en iyi hizmeti vererek müĢterilerinin tatmin olma 

düzeyini en üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen iĢletmeler ise “Lüks (Pahalı) 

Otellerdir” (Oral, 2001: 19-20). 

 

 2.1.3. Stresin Tanımı, Kapsamı ve Sonuçları 

 Stresin tanımı, kapsamı ve sonuçları ile ilgili sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 

 2.1.3.1. Stresin Tanımı ve Kapsamı 

 Stres kavramı birçok kiĢi ve araĢtırmacı tarafından tanımlanmıĢtır. Ancak 

stresle ilgili aklımıza ilk gelen isim Hans Hugo Bruno Selye olmalıdır. Stresin bu 

kadar çok tanımının içinden ilk önce “stresin babası” olarak bilinen H. H. B. Selye‟ 

nin tanımı en evrensel ve önemlisidir. 1907 yılında doğan Selye; 1926 yılında henüz 

tıp öğrencisiyken stres ile ilgili araĢtırmalara baĢlamasından dolayı “stresin babası” 

lakabıyla anılmaya baĢlamıĢtır (Fink, 2010: 3). BaĢlamıĢ olduğu araĢtırmalardan 

sonra ise stresin ilk tanımlarını 1930 yıllarında ortaya çıkarmıĢtır. Yaptığı 

tanımlardan birine göre stresi; “kiĢinin fiziksel ya da psikolojik olarak çeĢitli 

uyarıcılara maruz kalması durumunda gösterdiği tepki” olarak tanımlamıĢtır (Balcı, 
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2000: 2; CoĢkuner, 1997: 15). Ġnsan üzerindeki etkilerden stresin rolüne iliĢkin ilk 

bilim anlamında çalıĢmalarını 1956 senesinde yapmıĢtır. 

 Stres kavram olarak Latince „estrictia‟ kelimesinden gelmiĢtir. 17.-19. 

Yüzyıllar arasında stres; bela, elem, yıkım, sıkıntı, dert, çetin, ıstırap, zor ve 

sıkıĢtırma vb. anlamlarda, her zihinde farklı manalardaki nesnelere, uzuvlara, kiĢilere 

ve psikolojik durumlara karĢı nitelendirme olarak kullanılmaya baĢlamıĢtır (Güçlü, 

2001: 92). 

 Stres konusunda önemli olan diğer bir isim ise Cannon‟dur. Cannon‟un 

stresle ilgili geliĢtirmiĢ olduğu modelde ise; insan vücudunun muhtemel bir tehdit 

unsurunu algıladığı zaman endokrin ve sinir sistemleri (böbrek ve tiroit üstü bezleri 

gibi iç salgı bezleri) tarafından hızlı bir Ģekilde uyarılıp, güdülenmesi sağlanır. 

Verilen bu tepki organizmayı harekete geçirerek uyarandan kaçmak için güdülemeye 

ya da uyarana saldırmayı tetikler. Bundan dolayı “savaĢ ya da kaç” olarak da 

tanımlanmaktadır. Organizmanın herhangi bir tehditten dolayı verdiği bu tepkinin, 

vücudumuzun gelen tehditlere karĢı vermiĢ olduğu reaksiyonun mümkün olmasından 

dolayı olumlu olduğu ileri sürülmüĢtür. Ayrıca yine aynı tepkinin, stresin fiziksel ve 

duygusal fonksiyonlara etki ederek bozmasından dolayı meydana gelen sağlık 

sorunlarına paralel olarak olumsuz olduğu ileri sürülmüĢtür (Taylor, 2003: 607). 

 Matteson ve Ivancevich stresi; “kiĢinin kendisine has fiziksel veya ruhsal tesir 

oluĢturan sıradan bir canlılık, hareketlilik veya vaka neticesinde oluĢan kiĢisel 

özellik, vasıf veya ruhsal süreçlerle yansıtılan bir benzerlik tepkisidir” olarak 

tanımlamıĢlardır (Güney, 2013: 320). 

 Stresle ilgili önemli olan diğer bir tanım ise McGrath‟a aittir. McGrath‟ın 

iddiasına göre stres; “ihtiyaçları karĢılama yönündeki bir baĢarısızlık önemli olarak 

değerlendirilirse, stres, ihtiyaçlar ve karĢıt tepki verme becerileri arasında algılanan 

bir dengesizliktir”. Bundan dolayı organizma, bu yönde meydana gelen ihtiyaçların 

karĢıt tepki verebilme becerilerinin daha büyük olduğu ve stresin artıĢ göstereceği 

Ģeklindeki bir algılamaya doğru giderse, stres artacaktır. Ya da tam tersi bir durumda 

eğer ki olay önemli değil ise veya organizma, refleks becerilerinin durumsal 

ihtiyaçlarının ötesine geçebilmesi varsayıma doğru giderse, stres azalacaktır. Bu 

tanım stresin tepkisini tetikleyen psikolojik bir durum üzerine yapılmıĢtır. McGrath 

stresin; ihtiyaçlar, yorumlama, tepkiler ve sonuçlar olmak üzere dört aĢamada 

geliĢme gösterdiğini iddia etmiĢtir (Ballıkaya, 2009: 16). 
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 I. Safha      IV. Safha 

 

 

 

     Sonuç 

 

Değerlendirme        Performans 

     Süreci            Süreci 

 

 II. Safha      III. Safha 

 

     Karar 

 

     Süreci 

 

 ġekil 2. McGrath‟in 4 Safhalı Stres Modeli 

 Kaynak: Gmelch, W. H., Torelli, J. A. and Parkay, F. W: (1994). The Impact of Social 

Support on Administrator Stress, Burnout, and Coping. Paper presented at the Annual Meeting of the 

American Educational Research Association, New Orleans. 

 

 Stres konusunun biliĢsel ve psikolojik tarafına dikkat çeken Richard 

Lazarus‟un tanımına göre; stresin birey ve bireyin çevresiyle olan etkileĢimi 

sonrasında ortaya çıktığını düĢünmektedir. Ayrıca Lazarus, stresi etkileyen 

durumlarda bireyin olayı algılamasına ve bireyin olaya bakıĢ açısına göre değiĢiklik 

gösterdiğini düĢünmektedir. Bu düĢünceye göre her olay farklı farklı insanlarda 

değiĢik stres ve tepkiyi tetiklemektedir. Birisine göre en stresli olay baĢarısızlık iken, 

baĢka birine göre ise en stresli olay çocuğunun ölümü olabilir. Bu duruma biliĢsel 

değerlendirme ve algılama farklılıkları neden olmaktadır (Quine ve Pahl, 1991: 59). 

 Cüceloğlu stresi; “bireyin fiziki ve sosyal çevreden gelen uyumsuz koĢullar 

sebebiyle, bedensel, ruhsal ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı gayrettir” 

olarak tanımlamıĢtır (Cüceloğlu, 1994: 321). 

 Günümüzde ise insanlar özel sektör, kamu veya bağımsız olarak çalıĢsalar 

bile stresle her zaman karĢı karĢıya kalma riskinin içerisindedirler. Ġnsanların sosyal 

yaĢamlarında veya çalıĢma hayatlarında birçok etken tarafından stresle karĢılaĢması 

Çevresel Talep 

Verilen Tepki 
KiĢinin Ġhtiyacı 

Algılaması 

DavranıĢ 
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durumu vardır. Bu etkenlerden bazılarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz (Aytekin, 2009: 

3); 

 ĠletiĢim ağları, 

 Teknolojik geliĢmeler, 

 Ekonomik buhranlar, 

 Artan rekabet koĢulları, 

 Artan iĢsizlik oranı, 

 Yüksek faizler, 

 Fiyatların genel anlamda sürekli artıĢta olması, 

 Siyasi karıĢıklıklar. 

 Yukarıda birçok kiĢinin yapmıĢ olduğu stres tanımlarından yola çıkarak 

stresin tanımını; çeĢitli etkenler sonucunda insanlarda meydana gelen fiziksel veya 

psikolojik tepkiler olarak yapabiliriz. YaĢadığımız hayatın bir parçası olan stres, 

genelde olumsuz sonuçlara neden olabileceği gibi, stresin iyi yönetilmesi sonucunda 

olumlu sonuçlara da neden olabilir. Fiziksel ve zihinsel gücümüzü azaltıp 

zayıflatması, ruhumuzun karamsar bir ruh haline bürünmesi ve hayata olan bakıĢ 

açımızın negatif olması stresi olumsuz sonuçlarıdır. Stresin olumlu sonuçları ise; 

hedefimize ulaĢırken sahip olduğumuz potansiyeli tam anlamıyla kullanmamız ve bu 

yaĢadığımız doyumu hissetmemiz gibi sonuçlardır. Dolayısıyla kendimiz için uzun 

ve yoğun olmamak Ģartıyla az da olsa biraz strese hepimizin ihtiyacı vardır. 

 

 2.1.3.1.1. Stresin Kendisine Yakın Kavramlarla Olan ĠliĢkisi 

 Bilim dünyasının tarihinde stres kelimesi ilk olarak; fizikçi Robert Hook 

tarafından 17. Yüzyılda “elastiki varlık ve bu varlığa uygulanan dıĢtan gelen güç ile 

arasındaki bağlantı” cümlesini açıklamak için kullanılmıĢtır (Graham, 1999: 24). 

Fakat stres kelimesinin ilerleyen zamanda pek çok tanımı yapılmıĢtır. Bu kadar fazla 

tanıma sahip olmasının nedeni çok geniĢ bir kullanım alanın sahip olmasıdır. Bunun 

yanı sıra stres kelimesi toplayıcı özelliğiyle benzer kavramları bünyesinde 

bulundurur. Bu kavramlar tek baĢların ifade edildikleri zaman stres kelimesi ile 

eĢdeğerde olmazlar ve bu kavramlar stres kavramının alt basamakları olarak kabul 

edilirler. Kavramların bir araya gelerek stres kavramını oluĢturduklarını ifade 

edebiliriz. Dolayısıyla bahsettiğimiz bu kavramların bazılarını açıklamak gerekir 

(IĢık, 1996: 31).  
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 2.1.3.1.1.1. Engellenme 

 Canlılarda bir ihtiyacın tatmin edilmesi gerektiği bir durumda organizmada 

dürtü meydana gelir. OluĢan dürtünün amacı ortaya çıkan ihtiyaç eksikliğini 

gidererek canlının doyuma ulaĢmasını ve ulaĢtığı doyumdan haz almasını 

sağlamaktır. Fakat bu olayın tersine canlının; toplumsal veya fiziksel olarak ihtiyaç 

duyduğu bir gereksiniminin karĢılanmasını engelleyen bir eylem ya da durumla 

karĢılaĢması durumuna engelleme denmektedir. BaĢka bir deyiĢle; „ihtiyaç, istek ve 

davranıĢların istenilen sonuca ulaĢmasında ortaya çıkan engelleme durumu‟ olarak 

daha bir açık Ģekilde tanımlanabilir. Bahsedilen bu engelleme durumları kiĢi 

üstündeki sinirin seviyesinin yükselmesine neden olmaktadır. Stresin oluĢmasını 

tetikleyen bu engelleme durumu stresin alt bir unsuru kabul edilmektedir ama tam 

anlamıyla direkt olarak stresi oluĢturmayan, meydana gelmesine etki eden etmen 

arasında yerini alır (Himmetoğlu ve Kırel, 1994: 5). Engelleme olayı kiĢideki 

davranıĢların farklı biçimlerde etkilenmesini sağlayarak, kiĢinin ya engelleyicilerden 

kaçarak üstesinden gelmeyi öğrenmeyi sağlar ya da kiĢinin verdiği tepkilere ket 

vurarak tepkilerinin güçlenmesini öğrenmeyi sağlar (Gençtan, 1993: 236).  

 Toplumsal, fiziksel, bedensel ve ruhsal baĢlıkları olarak engellemenin 

çeĢitleri vardır. Soğuk havalarda dıĢarı çıkamamak fiziksel engele, kısa boylu birinin 

masaya ulaĢamaması bedensel engele, bireyin zihnine takılan herhangi bir sorun 

yüzünden kararsızlık içerisinde olması ruhsal engele, bireyin içinde yaĢadığı 

toplumda cinsiyet ayrımının yapılması ve bu toplumun koymuĢ olduğu yasaklar 

toplumsal engele örnektir (Atkın, 1995: 571).  

 

 2.1.3.1.1.2. Kaygı 

 Kaygı; bireyin tehlikeli olabilecek herhangi bir durum karĢısında veya dıĢ ve 

iç dünyadan her an gelebilecek bir tehlike olasılığına karĢı yaĢadığı duygusal süreçtir 

(IĢık, 1996: 32). Kaygı koruyucu, uyarıcı ve motive edici fonksiyonlara sahiptir. 

Bireyin hayal kırıklığı, acı çekme, ayrılık vb. olumsuz durumlara karĢı vücudunu 

hazır hale getirmesi uyarıcı, bu durumlara karĢı tedbir alarak kötü sonuçlanabilecek 

olayları daha rahat bir Ģekilde atlatması koruyucu ve baĢarısızlığı yaĢama düĢüncesi 

ile bireyin daha fazla azim ve gayret etmesi motive edici özelliklerine birer örnektir 

(Akgün, Gönen ve Aydın, 2007: 284). Kaygı genel anlamda; depresyon ve stres 

konularıyla birlikte neden – sonuç kapsamında incelenmektedir. Kaygı depresyonda 

sıkça yaĢanan bir olaydır. Farklı bir kaynakta ise; kaygının sebebi, bireyden 
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beklenenlerle bireyin sahip olduğu yetenekler arasındaki çatıĢmadır (Gençtan, 1993: 

237). 

 Bazı bilim insanları ve düĢünürler içerisinde yaĢadığımız zamanı „kaygı çağı‟ 

olarak isimlendirmektedirler ve bu kaygı çağının hastalığına da stresi örnek 

göstermektedirler. Ġnsanlar içerisinde yaĢamıĢ olduğu doğaya daha fazla hakim 

olabilmek için teknolojiyi geliĢtirmiĢlerdir. Ancak teknolojinin hızlı ilerlemesiyle 

insanlar teknolojinin esiri haline gelerek kimliklerini kaybetmeye baĢlamıĢlardır. 

Bunun sonucunda insanlar birbirlerine yabancılaĢmıĢ, yakın iliĢkilerden uzaklaĢarak 

yalnızlaĢmıĢlardır. Teknolojinin bu süratle iliĢmesi sonucundan oluĢan insanlar 

üstündeki olumsuz etkiler beraberinde kaygıyı da arttırmıĢtır (Çakmak ve Hedevanlı, 

2005: 116). 

 

 2.1.3.1.1.3. ÇatıĢma 

 Birçok seçimi yapmamızı ve karar vermemizi sağlayan beynimiz bazen iki ya 

da daha fazla düĢünce, duygu ve istek arasında kalabilir. Bunun sonucunda beynin, 

seçmesi gereken iki seçenekten herhangi birini seçememe haline çatıĢma denir 

(Morgan, 1988: 228). Mesela; kiĢinin bir yerden bir yere yürüyerek mi yoksa taĢıtla 

mı gidileceğine karar veremeyip stres yaĢaması çatıĢmaya örnek gösterilebilir. Bir 

örgüt içerisinde ise, bireyin örgütle, bireyin grupla ya da bireyin bireyle olan 

çatıĢması Ģeklinde görülmektedir (ġimĢek ve diğerleri, 2003: 280). Örgüt içerisinde 

yaĢanan bu çatıĢmalardan bireyin bireyle yaĢamıĢ olduğu çatıĢmaya bakmak istersek; 

kiĢi ya da çatıĢmaya sebep olan eski meseleleri, çıkar iliĢkisi ve ihtiyaçları, kiĢisel 

değerleri, iletiĢimsel süreçleri, karĢılıklı engellemeleri, uyumsuzluk ve gerginlikleri, 

endiĢe duygularını, kincilik ve negatif ifadelerden dolayı ortaya çıkabilecek pek çok 

nedeni örnek gösterebiliriz (Barki ve Hartwick, 2001: 199). Bütün bu sorunların 

herhangi bir sonuca kavuĢturulamaması durumunda bireyde strese bağlı olarak 

birçok hastalığın nüfuz etmesi kaçınılmazdır (Özbek, 2008: 41). Fakat iletiĢim 

sorunu olarak görülen kiĢiler arası çatıĢmalar (Bolger ve Shiling, 1991: 360), aslında 

birçok yaratıcılık ve yeniliğin kaynağı durumundadır (Lulof ve Cahn, 2000: 35). Bu 

anlayıĢ sayesinde; iliĢkiler geliĢmekte, kiĢiler arası çatıĢmalar olmakta, yaratıcılıklar 

gün yüzüne çıkmakta, yeni fikir ve düĢünceler can bulmakta, karĢılıklı anlayıĢ 

olmakta, performans yükselmekte ve bireyler daha olumlu olmaktadır (Rahim, 2002: 

210). 
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 2.1.3.2. Stres ÇeĢitleri 

 Stresin çeĢitleri; hangi yaĢanan olaylardan sonra ortaya çıkmasına, devam 

ettiği süreye, kontrol altına alınabilir olup olmadığına veya süreklilik durumuna, 

performans düĢürme özelliğine ya da teĢvik etme özelliğine göre 

gruplandırılmaktadır (Alp, 2016: 16). 

 

 2.1.3.2.1. Akut Stres 

 Bireylerde ölüm tehdidiyle bizzat karĢı karĢıya kalmaları, gerçek bir ölüm 

olayına Ģahit olmaları, ciddi bir yara almaları, kendisi, yakını veya tanımadığı bir 

baĢka kiĢinin fiziksel bütünlüğüne gelen büyük bir zarara Ģahit olmaları sonucunda 

akut stres bozukluğu (ASB) oluĢur. KiĢi bu gibi travmatik olaylar sonucunda aĢırı 

korkar, çaresizlik duyguları içerisinde kalır ve dehĢete düĢer. Akut stres bozukluğu 

görülen bir insanda; artıĢ gösteren uyarılma belirtileri veya belirgin anksiyete, 

dissosiyatif belirtiler (algı, bellek, kimlik ve çevreyle ilgili olan duyuların bir arada 

uyum halinde çalıĢamaması durumu), travmaya sebep olan olayı sürekli hatırlama 

hali, travmaya sebep olan olayı hatırlamasına yardım eden uyarıcılardan kaçınma 

hali, rüyalarda travmaya sebep olan olumsuz olayları görme veya aynı olayı tekrar 

tekrar yaĢıyormuĢ gibi hissetme hali gibi belirtiler görülebilir. Akut stres belirtileri 

olarak kabul edilen bozukluklar, en az 2 günden baĢlayarak 4 haftaya kadar uzayan 

ve travmaya sebep olan olayın sonrasındaki 4 hafta içinde ortaya çıkan durumun 

habercileridir (Gölge, 2005: 22). 

 Akut stres bozukluğunun ortaya çıkmasına neden olaylar arasında en popüler 

olan olay motorlu araç kazalarıdır. Yapılan araĢtırmalar sonucunda motorlu araç 

kazası geçirmiĢ kiĢilerin %14-%18‟inde Akut Stres bozukluğu yaĢanıldığı 

görülmüĢtür. Hatta kazanın yaĢanmasından 5-6 yıl sonra bile kiĢinin hem yolcu hem 

de sürücü olarak yapmıĢ olduğu seyahatler sırasında stres olması devam 

edebilmektedir (Mayou ve diğerleri, 1993: 227-228). 

 

 2.1.3.2.2. AlıĢılmıĢ Olmayan (Episodik) Stres 

 AlıĢılmıĢ olmayan (episodik) stres türü, akut stres türü gibi belirli olaylar 

sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bazı insanlar çalıĢtıkları iĢleri gereği ya da yaĢam 

tarzlarından dolayı episodik stres türünü çok sık yaĢarlar. Hayattaki çoğu iĢi ters 

giden, üzerine aĢırı sorumluluk yüklenen veya kaldıramayacağı iĢlerin 

sorumluluğunu üstlenen kiĢilerde sıklıkla görülmektedir. Bu kiĢilerin omuzlarına 
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yüklenen yükler onlarda gerginlik, endiĢe ve öfke patlamalarının görülmesine neden 

olur. Bazı durumlarda bu öfke patlamaları kiĢinin saldırgan tavırlar sergilemesine 

sebep olduğu için karĢılarına aksi birisinin çıktığı zaman karĢılıklı iliĢkilerinde 

içinden çıkılmaz bir duruma girerler (Kahn ve Cooper, 1993: 102). 

 AraĢtırmacılar, „A‟ tipi kiĢilik grubuna (saldırgan, rekabetçi, sabırsız ve 

telaĢlı) ait bireylerin ve episodik stres sahibi bireylerin davranıĢlarının arasındaki 

paralellikten dolayı „A‟ tipi kiĢilik grubundaki bireylerin sık sık episodik stres 

durumunu yaĢadıklarını tespit etmiĢlerdir (Braham, 1998: 49). 

 Diğer bir yandan episodik stres sahibi bireyler aĢırı bir endiĢe hali 

içindedirler. BaĢlarına gelebilecek her olayın felaketle sonuçlanacağına inanarak 

sürekli bir karamsarlık hali içerisindedirler. Bundan dolayı sık sık migren, baĢ ağrısı, 

kalp rahatsızlıkları ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları yaĢarlar (Durna, 2006: 

324). 

 

 2.1.3.2.3. Kronik Stres 

 Daha önce bahsetmiĢ olduğumuz akut stres türü kiĢinin üzerinde uyarıcı ve 

heyecanlandırıcı bir etki yaratırken, kronik stres türü ise kiĢinin bu tür hissetmesini 

sağlamaz. Bu stres türü bireyi günden güne aĢamalı olarak yıllar geçtikçe yıpratır. 

AĢamalı olan bu yıpratma sürecinde bireyin zihnine, vücuduna ve hayatına hasarlar 

verir. Kronik stresin yaĢanmasının nedenleri; bireyin eĢiyle yaĢadığı sorunlar, 

kariyerinde ve iĢ yerinde aĢağılanma, maddi yoksulluk, Ģiddet ve kopuk aile yaĢamı 

gibi durumlardır. Bazı insanlardaki kronik stres hastalığı çocukluğundan bile 

gelebilmektedir. Birey çocukken ona aĢılanmaya çalıĢılan herkesten ona bir kötülük 

gelebileceği, dünyanın çok tehlikeli bir yer olduğu gibi konular çocuğun 

büyüdüğünde görüĢlerinin katı olmasına, kiĢiliğinin temkinli ve önyargılı olmasına 

ve bireyde bitmek tükenmek bilmeyen bir stres halinin olmasına sebep olur. Kronik 

stres türünün en kötü yanı ise birikmiĢ ve eski olaylardan dolayı kaynaklandığı için 

bireylerin buna zamanla alıĢmasıdır. Fakat bireylerdeki bu alıĢıklık durumu aslında 

bireylerin kabullenmiĢ halleri değil olumsuzlukların birikmiĢ halidir. Çünkü 

bireydeki bu kroniklik hali bireylerde intihar, stres, Ģiddet, felç, kalp krizi ve hatta 

kanser Ģeklinde bireye hasar vererek ölümlerin yaĢanmasına sebep olabilmektir. Bu 

olumsuzlukların nedeni ise vücudun zihinsel ve fiziksel kaynaklarını uzun süredir 

yıpratarak tüketmesidir (Cüceloğlu, 1992: 272).  
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 2.1.3.2.4. Olumlu Stres (Eustress) 

 Stres, Selye tarafından olumlu ve olumsuz olarak iki gruba ayrılmıĢtır. Stresin 

olumlu sayılabilecek etkileri; bireyi motive eder ve harekete geçirir (Selye, 1977: 

26), yaĢam kalitesini yükseltir, baĢarıya götürür ve değiĢimlere ayak uydururken 

kolaylık yaĢamasını sağlar (Akat ve Budak, 1994: 38). Drafke ve Kossen‟ e (1998: 

113) göre ise stresin olumlu sayılabilecek etkileri; bireyin yaĢamıĢ olduğu hayatına 

ve çalıĢtığı iĢine karĢı olumlu bir tutumunun olması, genellikle iĢ tatminine sahip 

olması, diğer insanları gönülden dinlemesi ve onların duygularını anlaması, olayların 

komik tarafların algılayabilmesi, güler yüzlü olabilmesi, yaratıcı olarak yüksek 

verimlilik elde edebilmesidir. Bu kadar olumlu etkilere rağmen olumlu hali bile olsa 

stresin seviyesi her zaman için çok önemlidir. Bu seviye herkes tarafından farklılık 

gösterse bile, bireyin içinde bulunan enerjinin ortaya çıkmasına yardımcı olacak 

seviyede olmalıdır. Fakat yönetilebilir ve denetlenebilir seviyedeki stresin, 

potansiyelini ortaya çıkarırken uyarıcı etkisi olabilir (Cüceloğlu, 1992: 273). 

 

 Çok Fazla Stres 

 

 

 

 Olumlu Stres 

 

 

 

 

 

 

 Çok Az Stres 

 ġekil 3. Olumlu Stres Seviyesini Gösteren ġekil 

 Kaynak: ġahin, N. H. (1994). Stresle Başa Çıkma: Olumlu Bir Yaklaşım. Ankara: Türk 

Psikologları Derneği Yayını, Sayfa: 21. 

 

 Optimum seviyede olan stres, bireyi olumlu bir Ģekilde etkiler. Böylelikle 

bireyin baĢarıyı yakalaması için önemli bir uyaran olmuĢ olur. Mesela, bir 

gramofonun çalınabilmesi için üflenmeye, davulun ses çıkarabilmesi için vurulmaya 

ihtiyacı varsa, bireyin içindeki çalıĢma ve mücadele duygularının harekete 
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geçebilmesi için de bir parça kaygıya, gerilime yani olumlu strese gerek vardır. 

Çünkü olumlu stres bireyin güdülenmesini belirli bir seviyeye kadar 

karĢılayabilmektedir (Gölge, 2005: 25). 

 

 2.1.3.2.5. Olumsuz Stres (Disstress) 

 Bireye uygulanan baskılar sonucunda, stres altına giren bireylerin hissetmiĢ 

oldukları kötü veya olumsuz strestir (Tutar, 2004: 192). AĢırı stres hayatını etkilediği 

kadar iĢ performansını da olumsuz yönde etkilemektedir. Vücut enerjisini tüketen 

yüksek stres bireyde dikkat dağınıklığını yaratır ve bireyin performansını düĢürür. 

Drafke ve Kossen‟ e (1998: 115) göre zararlı olan olumsuz stres beraberinde astımı, 

solunum problemlerini, uyku sorunlarını, deri lekelerini, ülseri, mide bulantılarını, 

bağırsak spazmlarını, sırt, boyun ve baĢ ağrılarını, ağız kuruluğunu getirmektedir. 

Olumsuz stres ilerledikçe çalıĢan bireyler kendilerini daima bir yorgunluk içerisinde 

hisseder ve az verimle çalıĢırlar. Eğer bu sorun çözülemez ise olumsuz sonuçlar 

ruhsal çöküntüden fiziksel hastalıklara kadar ruhsal ve fiziksel hastalıklara neden 

olurlar (Durna, 2006: 326).  

 

 2.1.3.2.6. Nötr Stres (Neustress) 

 Bazı durumlardaki tepkisizliği ifade etmek için nötr stres (neustress) terimi 

kullanılmaktadır. Nötr stresi, Morse, Martin, Dubin ve Furst (1979: 33) açıklarken; 

beyinin dıĢardan ve içerden gelen uyarıcılara karĢı tepki oluĢturduğunu fakat stres 

duygusunun bu uyarıcılara karĢı tepkisiz kaldığını yani, olumsuz ya da olumlu 

herhangi bir durumda duygu ifadesi yaratmadığını ifade etmiĢlerdir. Stres hiçbir 

duygu oluĢturamadığı için tanımlanması yapılırken nötr stres olarak yapılmıĢtır. 

Buna örnek olarak, bireyin bulunduğu bölgeden çok uzak olan bir bölgede olan doğal 

afet veya savaĢ haberinin verilmesi gösterilebilir (Akat ve Budak, 1994: 39). 

 

 2.1.3.3. Stresin Belirtileri 

 Stres sahibi kiĢiler uzun süre boyunca stresli bir hayat yaĢarlar ve buna devam 

ederlerse ruhsal veya fiziksel bazı sağlık sorunları yaĢayabilirler (Braham, 1998: 51). 

Fakat bu sorunlar kiĢiden kiĢiye farklılık gösterip kiĢilerin doğal düzenlerinin 

bozulmasında sebep olurlar. Stresin belirtileri olarak adlandırılan ve organizmanın 

düzenini bozan bu sorunlar duygusal ve davranıĢsal, zihinsel, sosyal ve fiziksel 

olarak dört ana baĢlık altında incelenebilir (Kahn ve Cooper, 1993: 105). 
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 2.1.3.3.1. Stresin Duygusal ve DavranıĢsal Belirtileri 

 Stresin duygusal belirtileri; organizmanın stres sorununa karĢı göstermiĢ 

olduğu duygusal tepkilerdir. Stresin davranıĢsal belirtileri ise; stres sonucu oluĢan 

verimin devamsızlığı ve verimde düĢüklük olarak gösterilebilir (Tekin, 2010: 13-14; 

Tutar, 2004: 251). Bireyin iç dünyasında oluĢan duygu değiĢiklikleri daha çok soyut 

durumdadır. DavranıĢsal belirtiler ise dıĢarıdan görülebilen somut davranıĢ 

biçimindedirler. Stresin duygusal ve davranıĢsal olarak ikiye ayrılmıĢ kavramları 

farklıymıĢ gibi görünse de aslında bu iki kavram iç içe geçmiĢ kavramlardır. Çünkü 

davranıĢsal belirtilerin içinde duygusal belirtiler can bulabilir. Dolayısıyla bu iki 

kavram tek bir baĢlıkta kullanılmıĢtır. Belirtileri ise ortak olarak verilmiĢtir. Birçok 

araĢtırmacı bu iki kavramın ortak özelliklerini aĢağıdaki Ģekilde vermiĢlerdir 

(Braham, 1998: 52-54; Kömog, 2009: 15-16; UlukıĢ, 2001: 42; Güçlü, 2001: 95; 

Markham, 1998: 14; Arsenault ve Dolan, 1983: 228; Köknel, 1998: 350-367; 

Pehlivan, 2000: 210; BaltaĢ ve BaltaĢ, 2000: 18); 

 Korku ve tedirginlik, 

 Ruh halindeki hızlı değiĢimler, depresyondan dolayı durduk yere ağlama 

krizleri, 

 Sinirlerini kontrol edemeyip, hakim olamamak, 

 Kendine olan özgüven ve inancını kaybetmek, 

 YaĢadığı için yeteri kadar mutlu olamamak, 

 Duyguların sebepsiz yere anlık değiĢkenlik göstermesi, 

 Geceleri kötü rüyalar görerek rahatsız uykular uyumak, 

 AĢırı Ģekilde insanlara alınmak, 

 Ġyi ya da kötü olsun olaylara karĢı olan heyecansız tutumlar sergilemek, 

 Her an hastalık kapacağının veya öleceğinin fikriyle yaĢamak, 

 Kendini ifade ederken zorluk çekmek, yetersiz kalıp ifade edememek, 

 Her iĢi yaparken baĢarısızlık duygusunu hissetmek, 

 Kendini ya yemeğe vermek ya da kendini yemekten mahrum etmek, 

 Bağımlılık yaratan insan sağlığına zararlı maddelere (Alkol, uyuĢturucu, 

sigara vb.) yönelmek, 

 Çevresindeki canlılara veya nesnelere saldırgan davranıĢlarda bulunmak, 

 Ġnsanlara karĢı daima bir kin besleme duygusu içerisinde olmak, 

 Hayattaki pusulasını ve idealini kaybetmek, 
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 Komik olaylar yaĢansa bile hiçbir mimik hareketi yapmamak veya tepki 

vermemek, 

 YapmıĢ olduğu iĢe uzun süre odaklanamamak, 

 Ġçinde hissetmiĢ olduğu boĢluğun bir türlü kapanmaması, 

 Daima suç iĢleme eğiliminde ve bu potansiyele sahip olmak, 

 Kendini ya uykuya vermek ya da kendini uykudan mahrum etmek olarak 

sıralanabilir. 

 

 2.1.3.3.2. Stresin Zihinsel Belirtileri 

 Bireyin anlayabilme, anlatabilme gibi beynin yerine getirdiği aktivitelerde 

gerçekleĢen ve sonuçlarının olumsuz olduğu değiĢimler stresin zihinsel belirtileridir. 

Bu belirtilerin arasında sıklıkla rastlanılanlar; dikkat toplamada ve karar vermekte 

zorluk çekme, hafıza kaybı yaĢamak, zihinde bir sürü fikrin olması yüzünden zihnin 

daima yoğun ve yorgun olması, bencillik duygusunun ve negatif düĢüncelerin 

artması, daima geliĢen olayların olumsuz sonuçlanacağı düĢüncesi, düĢüncelerin 

bulanıklaĢması, intihar etmeye kalkıĢmak, fobilerin artması gibi belirtiler stresin 

olumsuz zihinsel belirtileridir (Rowshan, 2008: 21). Ek olarak; bireyin diğer 

insanlara karĢı olan güvenme duygusunu kaybetmesi, mizah kaybı yaĢaması ve 

daima kendisinin haklı karĢıdakinin ise haksız olduğu düĢüncesinde olmak da bu 

belirtilere örnektir (Aydın ve Yıldız, 2000: 60; Yılmaz, 2006: 36). 

 

 2.1.3.3.3. Stresin Sosyal Belirtileri 

 KiĢinin günlük yaĢamındaki davranıĢlarının üzerinde olumsuz olabilecek 

etkilerin izini bırakan sosyal belirtilere; aĢırı düzeyde alıngan davranmak, diğer 

insanlardan olabildiğince uzak durmaya çalıĢmak, çevresiyle iletiĢime geçmeyip 

sosyal olamamak, daima geri planda kalma isteği, yalnızlık (Rowshan, 2008: 23), 

birçok insanla küs durumunda olmak (Braham, 1998: 52-54) gibi duygu ve 

hareketler örnektir. 

 

 2.1.3.3.4. Stresin Fizyolojik Belirtileri 

 Stresin çeĢitlerinin duygusal ve davranıĢsal, sosyal ve zihinsel belirtilerden 

baĢka, stresin fizyolojik belirtileri de vardır. Bu belirtilerin insan vücudundaki 

organların üzerinde çeĢitli etlileri vardır. Bu etkilere örnek olarak; sindirim 
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sistemindeki aksamalar, tansiyon yükselmesi, nefes alırken güçlük çekmek, sık sık 

baĢ ağrısı, mide krampları, yorgunluk hissi vb. olumsuz durumların yaĢandığını 

söyleyebiliriz (Pehlivan, 2000: 129). Bahsettiğimiz bu olumsuz durumların yanında, 

kabızlık, sırt, göğüs ve boyunda ağrı, ayak ve ellerde titreme, kalp çarpıntısı, egzama, 

ayak ve ellerde üĢüme, sedef ve benzeri deri hastalıkları, birden bire kilo kaybetmek 

veya hızlı kilo almak, uyku esnasında diĢ gıcırdatmak, uykuya fazla eğilim 

göstermek veya uyuyamama sorunu yaĢamak, mide sorunları yaĢamak, otururken 

sürekli ayak sallamak, sinirsel tikler, terleme, vertigo, sistit, çok fazla regl olma vb. 

rahatsızlıklar da stresin fizyolojik belirtileri arasındadır (Aslan, 1995: 63). 

 Vücudumuzun kendini savunma ve koruma bakımından strese karĢı 

gösterdiği tepkiler yukarda saydığımız rahatsızlıklar Ģeklindedir. Günümüzde bu 

tepkilerin neden olduğu rahatsızlıklar genel anlamda tespit edilmiĢlerdir ve 

bellidirler. YaĢanılan stres sonucunda mide de ağrı ve kramp yaĢanması, aĢırı 

uykusuzluk ve yorgunluk sonucunda sürekli olarak baĢın ağrıması vb. tepkilerdir. 

Fakat kiĢilerde gözlenecek olan stresten dolayı ortaya çıkan psikolojik ve ruhsal 

tepkileri önceden tahmin edebilmek çok güçtür (ÖztaĢ, 1987: 62-64). 

 Bu Ģikâyet ve tepkilerin ortaya çıkıĢ Ģekilleri ve tepkilerin geliĢimi aĢağıdaki 

Ģekildeki gibidir. 

 

Sosyal Stresörler 

 

Sinirlenme 

 

 

Psikomatik ġikâyetler        EndiĢe    Kendine Güvende 

          Azalma 

 

Psikomatik ġikâyetler    Depresif Belirtiler 

 

 

Psikomatik ġikâyetler       Kendine Güvende 

          Azalma 

(BaĢ ağrısı, yorgunluk gibi 

Psikolojik kaynaklı sorunlar) 
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 ġekil 4. Psikolojik ġikâyetlerin GeliĢimi 

 Kaynak: Dormann, C. ve Zapf, D. (2002). Social Stressors At Work, Irritation And 

Depressive Symptoms: Accounting For Unmeasured Third Variables Ġn A Multi-Wave Study. Journal 

Of Occupational And Organizational Psychology, 75(1), 33-58. 

 

 ÇeĢitli stresörler (kötü iĢ koĢulları, geçim sıkıntısı, aile sorunları vb.) Ģekilde 

de görüldüğü gibi, bireylerin sinirlenmesine, sinirlenmeleri ise endiĢeye, kendine 

güvende azalmaya ve psikolojik Ģikâyetlere sebep olmaktadırlar. Bunlar da kendi 

içlerinde ayrılarak psikolojik Ģikâyetlere, endiĢeye, kendine güvende azalmaya ve 

depresif belirtilere sebep olmaktadırlar (Pehlivan, 2000: 130). 

 Fakat bu model varsayımlardan oluĢmaktadır. Stres değiĢkenlerinin bazıları 

uzun süreli olan diğer stresörlerin etkilerine aracılık eder. Aracı olan bu stres 

değiĢkenlerinin modelleri tükenmiĢlik alanyazında bulunmaktadır. Bahsettiğimiz 

modelin kapsamı gereği stres tepkilerini tetikleyen özel stresörlere iliĢkin 

önermelerin kesin olmamasının yanı sıra; stres tepkilerinin sıralanması açık ve net bir 

Ģekilde tanımlanmıĢtır. Leiter ve Maslach (1988: 300) tarafından, stresörlerin ilk 

baĢta duygusal anlamda tükenmiĢliğe yol açtığı, sonrasında ise kiĢilik kaybına ve 

kiĢilik kaybının takibinde kiĢisel baĢarının azalmasına sebep olduğu önermesi 

yapılmıĢtır. Fakat bu önermenin tam tersine, Golembiewski, Munzenrider ve 

Stevenson (1986: 117) tarafından, ilk baĢta kiĢilik kaybının baĢladığı sonrasında ise, 

kiĢisel baĢarısının azalmasıyla devam etmesi ve bunun sonucunda da duygusal 

tükenmiĢliğe sebep olması önermesi de yapılmıĢtır (Dormann ve Zapf, 2002: 34). 

 

 2.1.3.4. Stresin AĢamaları 

 “Genel Uyum Sendromu (General Adaptation Syndrome-GAS)” ismiyle de 

bilinen stresin aĢamaları kavram olarak ilk önce 1950 senesinde, bu konu üzerine 

birçok çalıĢma yapmıĢ Hans Selye tarafından tanımlanmıĢtır (Selye, 1950: 7-12). 

BaĢka bir tanıma göre ise uyum veya uyum reaksiyonları; vücudun değiĢkenlik 

gösteren durumlara karĢı kendini ayarladığı süreçtir. Bazı sendromlar bu süreç 

içerisinde hastalıkla beraber kendini gösterirler ve vücudun birçok organını ele 

geçirirler. Bundan dolayı bu süreç içerisindeki değiĢimlerin birey üzerinde belirgin 

bir Ģekilde görülmesine “Genel Uyum Sendromu” denir. Bu süreç içerisinde vücuda, 

vücudun kaldırabileceğinden daha fazla yükleme yapılır. Sonucunda ise etki-tepki 

misali aĢırı yüklenmiĢ olan organizma tepkisini çeĢitli rahatsızlıklarla gösterir 
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(Morgan, 1996: 13). Ortaya çıkan bu rahatsızlıklar ise üç aĢamada 

gerçekleĢmektedir. 

 

 

      DĠRENME  STRES EĞRĠSĠ 

Stres Kaynaklarının ALARM     TÜKENME 

Yoğunluğu 

 

                Normal Direnç 

          Düzeyinde 

 

 

 

 

 ġekil 5. Genel Uyum Sendrom AĢaması 

 Kaynak: Ivancevich, J. M., Konopaske, R. and Matteson, M. T. (1996). Orginizational 

Behaviour and Mangement. Boston: Irwin Megraww-Hill. 

 

 Yukarıdaki Ģekilde stresin sonucunda ortaya çıkabilecek rahatsızlıkların 

aĢamaları alarm, direnme ve tükenme olmak üzere üç seviyedir. Bu aĢamaların 

vücuda vermiĢ olduğu etkileri baĢlıklar halinde aĢağıda belirtilen Ģekilde 

inceleyebiliriz.  

 

 2.1.3.4.1. Alarm AĢaması 

 Organizma bu aĢamada stresle karĢı karĢıya gelir ve sinir sistemi bu 

karĢılaĢmada “savaĢ ya da kaç” Ģeklinde tepki gösterir. Sinir sisteminin vermiĢ 

olduğu bu tepki sırasında organizma bireyi stresten uzaklaĢtırıp kaçırmaya veya 

stresle savaĢıp direnebilecek hale gelmesini sağlar (BaltaĢ ve BaltaĢ, 1999: 26). 

Örnek verecek olursak; karanlık bir gecede denize düĢersek vücudumuz yüzerek, 

bağırarak ve yön bulmaya çalıĢarak savaĢma tepkisini gösterir. Bu sırada da vücutta 

tansiyonun yükselmesi, kalp atıĢları ve solunumun hızlanması gibi farklılıkları 

görülür. Alarm aĢamasında ise kısa süreli belirtileri kas gerginliği, baĢ ağrısı, göğüs 

ağrıları, çarpıntı, hazımsızlık, solunum yolu enfeksiyonları ve uyku bozukluğu olarak 

görülebilir. Alarm aĢamasında uzun süreli yol açtığı sağlık sorunları ise, yüksek 
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tansiyon, kalp sorunları, bağırsak sendromu, ülser, kanser, yüksek kolesterol, astım 

ve diyabettir (Blaug, Kenyon, Lekhi, 2007: 22). 

 

 2.1.3.4.2. Direnme AĢaması 

 Alarm aĢamasında vücudun savaĢması ya da kaçmasındaki baĢarısızlığından 

sonra direnme aĢaması devreye girer. Bu dönemde, alarm aĢamasında yaĢanan 

belirtilere ilave olarak rastlanan yakınmalar arasında bitkinlik, ağızda kuruluk, 

oburluk ya da iĢtahsızlık, vertigo, baĢ ağrısı, vücudun sendelemesi, eklem ağrıları, 

aĢırı uyku veya uykusuzluk, terleme, kâbuslar görme, uykuda sayıklama, bulantı, 

konuĢmada bozukluk meydana gelmesi ve sindirim zorluğu rahatsızlıkları yer alır 

(Morgan, 1996: 103). Fakat bütün bu olumsuz sorunlara rağmen vücut strese karĢı 

koyup direndiği sürece onu yenme ihtimali her zaman vardır. Bundan dolayı vücut 

direnç dönemini zaferle sonuçlandırırsa vücudun iĢlevleri normale döner. Eğer aksi 

bir durum yaĢanır ise vücut kuvvetten düĢer, zayıflar ve organizma bir sonraki 

aĢamaya yani tükenme aĢamasına girer (Arık, 1996: 242). 

 

 2.1.3.4.3. Tükenme AĢaması 

 Stresin alarm ve direnmeden sonraki aĢaması olan son aĢama tükenme 

aĢamasıdır. Bu aĢamada hala devam eden stres sorunu bireyin enerjisini zayıflatır ve 

organizmanın bitkin olmasına sebep olur (Thompson, 1998: 145). Artık vücut stresin 

meydana getirdiği baskıya dayanmaz ve dengesini ve direncini kaybetmeye baĢlar 

(Sökmen, 2010: 227). Vücut tam anlamıyla tükenmiĢ olduğu için tüm hastalıklara 

müsait hale gelir. Hatta strese sebep olan durumlar devam ettiği takdirde bireyi 

ölüme kadar götürebilir (Yılmaz, 2006: 35). 

 

 2.1.3.5. Stres Kaynakları 

 Günümüzde iĢ görenlerden iĢverenlere, iĢverenlerden yöneticilere kadar 

herkes kaos ve rekabetin oldukça yoğun olduğu iĢ ortamlarında çalıĢmaktadırlar. 

Stres özellikle genel ve yakın çevre sorunlarından kaynaklandığı zaman uyumun 

sağlanması daha da zor olur. DıĢ koĢullardan kaynaklanan yetiĢtirilemeyen iĢler, 

gerçekleĢtirilemeyen planlar, kiĢisel özellikler, genetik hastalıklar ve cinsiyet 

faktörlerinin hepsi gerilimin artmasına neden olmaktadırlar. 
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 ġekil 6. KiĢide Stres Yaratan Faktörler 

 Kaynak: Eren, E. (2012). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. Ġstanbul: Beta 

Yayınları, Sayfa: 293. 

 

 ġekil 6‟ya göre kiĢilerde strese neden olan unsurlar; fiziksel, bireysel, 

örgütsel ve çevresel olarak dört grupta incelenmiĢtir. Bu dört grupta kendi içerisinde 

gruplara ayrılmıĢtır. 
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 2.1.3.5.1. Fiziksel Stres Kaynakları 

 Bireyin dıĢ çevresiyle etkileĢimi sonucu, kiĢinin bedeninde oluĢan fiziksel ve 

ruhsal gibi çeĢitli rahatsızlıklara sebep olan faktörler fiziksel stres kaynaklarından 

oluĢmaktadır. Kalabalık, soğuk ve sıcak hava, zehirli gazlar, hava kirliliği, kızılötesi 

ıĢınlar ve radyasyon, dumanlar, nemlilik ve kuruluk, toz ve keskin güneĢ ıĢınları 

söylenebilecek fiziksel stres kaynaklarıdır (Aslan, 1995: 32). Bu kaynakların iĢ 

performansını ve stres durumunu etkilemeleri ise farklı Ģekillerde olmaktadır. 

Örneğin; gün ıĢığı ile 100 mumun verdiği ıĢık eĢ değer sayılmaktadır. Fakat iĢlere 

göre değiĢiklik göstermesine rağmen ortalama 20 muma denk bir ıĢık iĢ ortamında 

yeterli olmaktadır. Mekâna göre belirlenen bu mum hesabı ıĢıklandırma, gereğinden 

fazla olursa geçici körlük, göz sulanması vb. görüĢ rahatsızlıklarından dolayı birey 

strese kapılmaktadır. Bunun aksine ıĢıklandırmanın standart olduğu iĢletmede, 

çalıĢanların performansında artıĢ olur ve iĢletmeye %8 – 27 aralığında bir üretim 

artıĢı gerçekleĢtirir.  BaĢka bir örnek verecek olursak, çalıĢma ortamının sıcaklığını 

örnek gösterebiliriz. Bu konu için Amerika‟ da yapılmıĢ olan çalıĢmaya göre, iĢ 

ortamındaki sıcaklığın yaz aylarında 19 derece, kıĢ aylarında ise 19 – 24 dereceler 

aralığında olması gereklidir. Buna uymayan durumlarda iĢte yapılan veya yapılacak 

olan hatalar artıĢ gösterir (Eren, 2012: 279-283). 

 

 2.1.3.5.2. Bireysel Stres Kaynakları 

 KiĢilerdeki stresörler, kiĢiliklerini oluĢturan mizaçları, huyları, yetenekleri ve 

karakterleri olabilir. Dolayısıyla stres direkt olarak bireyin fıtratından kaynaklanan 

nedenlerden oluĢabilir. Çünkü kiĢiler aslında yaĢamıĢ oldukları olaylardan değil, 

yaĢadığı olaylara karĢı göstermiĢ oldukları tepkilerden etkilenir ve zarar görürler. 

Birey karĢılaĢmıĢ olduğu bir olayı gözünün gördüğü Ģekilde değil, ön yargıları ve 

kendisinin inanmak istediği Ģekilde yorumlar. Gerçekten çok iyimser niyetle olan bir 

olay veya durum bile bireyin kendisinin ördüğü duvarlardan ötürü olumsuz bir hal 

alabilir. Bundan dolayı, karakteristik özellikler potansiyel stres kaynaklarıdır (Tutar, 

2000: 222). 

 Karakteristik özelliklerden dolayı kaynaklanan bu stresörler ekonomik, 

biyolojik, yaĢam tarzı, yaĢ ve cinsiyet, aile yapısı ve kiĢisel, duygusal olarak beĢ 

baĢlıkta incelenebilirler. 
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 2.1.3.5.2.1. Biyolojik Faktörler 

 Biyolojik, bedensel faktörlerden en bilindik olan rahatsızlıkları sıralayacak 

olursak; hormon dengesindeki ve iç salgı bezlerindeki dalgalanmalar, sindirim ve 

dolaĢım sistemindeki bozukluklar ve kalıtımsal hastalıklar olarak sayabiliriz. 

Biyolojik faktörler açısından bazı kiĢiler saydığımız rahatsızlıkları kalıtımsal yolla 

taĢıdıkları için, taĢıdıkları rahatsızlıklar stres ile birleĢtiği zaman kolesterol, kalp ve 

tansiyon rahatsızlıkları tetiklenebilir. Ayrıca bu bireyler taĢımıĢ oldukları genlerden 

dolayı stresli ortamlardan diğer bireylere kıyasla daha çok etkilenirler (Eren, 2004: 

294; Tokay, 2001: 31). 

 

 2.1.3.5.2.2. Ekonomik Faktörler 

 ġimdiki devirde yiyecekten alıĢveriĢe, eğitimden sağlığa, zorunlu olan 

ihtiyaçlardan keyfi olan tüketimlere kadar paraya ihtiyaç duyulmayan ve paranın 

kullanılmadığı alan yoktur. Paranın bu kadar geniĢ bir alanda kullanılması, insanların 

paraya bağımlı olmasına ve paranın eksikliğinde hemen strese girmelerine neden 

olmaktadır. Buna istinaden Maslow‟un ihtiyaçlar hiyerarĢisinde bile; gelir seviyesi 

eğer düĢükse, bireylerin sahip oldukları yeteneklerini zamanları olmadığı için gün 

yüzüne çıkaramadıklarından bahseder (Aktan, 2000: 385). Gelir seviyesini arttırmak 

isteyen insanlar, ya ek iĢlere yönelmeleriyle yorulduklarından dolayı ya da 

çalıĢtıkları zamandan daha uzun süre çalıĢmak zorunda kaldıklarından dolayı stres 

durumlarını arttırmaktadırlar. Bu durumlara ek olarak rahat ve lüks yaĢamak isteyen, 

eĢlerine destek olabilmek ve daha fazla para kazanabilmek için iĢ hayatına giren 

bayanların, sorumlulukları da artmıĢ olur. Artan sorumluluklar bayanların stresini de 

artırdığı için evlilik düzenlerinde sarsılmalar meydana gelmeye baĢlar. 

 

 2.1.3.5.2.3. KiĢisel Faktörler 

 Bireyler fiziksel görünümlerinin yanında kiĢisel özelliklerindeki davranıĢ ve 

tutum yönlerinden de farklılık gösterirler (Özdevecioğlu, 2002: 115). Farz edelim ki, 

trafikteki bir arabanın içinde bulunan üç kiĢi, önlerinde seyretmekte olan aracın kaza 

yaptığını görüyorlar. Böyle bir durumda arabadaki üç kiĢiden Ģoför olan kiĢi 

kendisinin de kaza yapabileceği korkusuna kapılarak Ģoka girebilir, Ģoförün 

yanındaki kiĢi kazada yaralananlara hemen yardım etmelerinin gerektiğini 

söyleyebilir, arka koltukta oturan kiĢi ise yardımın bir Ģekilde gelebileceğini 
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yollarına devam etmeleri gerektiği fikrinde olabilir. Bu misalde olduğu gibi aynı 

anda aynı olaya Ģahit olan ve yaĢayan kiĢilerin tutumları birbirinden çok farklıdır. 

 KiĢilik sınıflandırılması ve özellikleri ile ilgili geniĢ bir Ģekilde Friedman ve 

Rosenman (1974: 164) çalıĢma yapmıĢlardır. Yaptıkları çalıĢmalar sonucunda, 

davranıĢ özellikleri A ve B tipi olarak iki tip Ģekilde gruplandırılmıĢtır (Arık, 1996: 

255). A ve B tipi kiĢiliğin farklarını ise çizelge 5‟de görebiliriz. 

 Çizelge 5. A ve B Tipi KiĢilik Özelliklerinin KarĢılaĢtırılması 

A Tipi KiĢilik B Tipi KiĢilik 

- Sabırsız, çok çalıĢkan, baĢarıyı isteyen, 

saldırgan ve rekabetçi (Strickland ve 

Ntuen, 1997, 194), 

- Bir çok iĢi aynı anda yapmaya çalıĢan, 

az konuĢan (Taylor vd., 1984, 402), 

- Yüksek kaygılı, devamlı hareket 

halinde, iĢi her zaman acil olan (Wright, 

1988, 3), 

- Çevik, hırslı, sinirli olan, etkili ve hızlı 

konuĢan, öfkeli, düĢman tavırlı (Lee vd., 

1993, 143), 

- Kendine önem veren, egoist (Atkinson, 

1984, 48). 

- Katı kurallardan uzaklaĢmıĢ, 

- Esnek, 

- Zamanı dert etmeyen, 

- Sabırlı ve rahat, 

- Tedirginliği, aĢırı hırsı ve siniri 

olmayan, 

- YapmıĢ olduğu iĢten zevk almasını 

bilen, 

- Düzenli ve sakin bir Ģekilde çalıĢan, 

- Rekabet etmekten uzaklaĢmıĢ, 

- KonuĢmaları sakin olan, 

- Çevresinden ve özellikle kendisinden 

emin olan (Telman, 1986, 5). 

 Kaynak: Güney, S. (2011). Davranış Bilimleri. Ankara: Nobel Yayıncılık, Sayfa: 327-329. 

 

 Çizelge 5‟de de görüldüğü gibi A ve B tipi kiĢilik özelliklerinin, birbirlerinin 

zıttı olmalarına paralel olarak stres olgusu yaĢanırken de durumları farklılık gösterir. 

AktaĢ‟ın (2001: 30), üst düzey yöneticilerin stresi ve kiĢilik özellikleri arasındaki 

iliĢkinin belirlenmesine yönelik çalıĢmasında; 83 kiĢiden oluĢan örneklem grubunun; 

%45‟ inin yüksek düzey, %54‟ ünün ise orta düzey stres altında kaldıkları tespit 

edilmiĢtir. Yapılan bu araĢtırma sonuçlarına göre, stres altında olan örneklem 

grubunda 68 kiĢinin yani %81.92‟ sinin A tipi kiĢiliğe sahip oldukları saptanmıĢtır. 

 

 2.1.3.5.2.4. Duygusal Faktörler 

 Duygusal stresi; elem, endiĢe, panik, ĢaĢkınlık, sinirlilik gibi hislerle 

tanımlayan bireylerin, daima korkunç bir olayın yaĢanması beklentisi içinde 

olmasıdır. KiĢiler panik atak veya Ģizofren hastalarının yaptıkları gibi sürekli olarak 

kafalarında senaryo kurarlar. Hayatta hangi iĢ olursa olsun hepsinde baĢarısız 

olacağını, yolda giderken kaza geçireceğini ya da baĢlayacağı hiçbir iĢi 
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bitiremeyeceğini düĢünür. Bu düĢüncelere sahip olmaları ihtimal dâhilinde olsalar 

bile bireyler bu düĢünceleri sürekli düĢünerek duygusal olarak stres yaĢamaktadırlar 

(Newton ve Fineman, 1997: 141). 

 Duygusal stresin yaĢanmasına ise; sezgiler (kardeĢine bağıran babasının 

ortada bir Ģey yokken kendisine de bağıracağını zanneden çocuk), zaman baskısı 

(yoğun trafikte beklemek), durumsal belirsizlikler (ülkesinde veya dünyada savaĢ 

çıkacağı korkusu), istenmeyen durumların yaĢanması (bireyin çekmiĢ olduğu 

kredinin ödeme günü geldiğinde, bankanın kendisini arayacağını düĢünerek endiĢe 

duyması), etkileĢim (bireyin sıkıntısını paylaĢma ihtiyacını duyması veya tam aksine 

sürekli yalnız kalma isteği duyması) ve gelecek kaygısı (öğrencilerin üniversiteyi 

bitirdikten sonra KPSS ile atanmalarının garantisi olmadığı içi sürekli bu endiĢe ile 

yaĢamaları) vb. olaylar neden olmaktadırlar (Ersarı, 2010: 63). 

 

 2.1.3.5.2.5. YaĢam Tarzı, YaĢ ve Cinsiyet 

 Ġnsanların yaĢamları boyunca „yaĢamadığım hiçbir Ģey kalmasın‟ mantığı ve 

hayattaki her Ģeyi yapma arzusuyla hayatı hızlı bir Ģekilde yaĢamaları, hemen hemen 

her gününü ve gecesini farklı insanlarla farklı mekanlarda geçirmek istemeleri, 

ganyan, loto ve kumar gibi heyecan veren ve strese neden olarak kalbi yoran iyi–kötü 

bağımlılıklara yönelmeleri ve sigara, içki gibi insan sağlığına zarar veren maddeleri 

kullanmaları; hem vücut mekanizmalarında çeĢitli deformasyonların oluĢmasına hem 

de sinir sistemlerinin direncinin kırılmasına sebep olmaktadır. Bu düĢüncede olan 

insanların tam tersine, hayatlarını aĢırı Ģekilde monoton yaĢayan insanlarda da 

bıkkınlık ve hayal kırıklığı sonucu stres oluĢmaktadır (Eren, 2004: 295). 

 Bireylerin yaĢam tarzlarının yanı sıra yaĢ unsuru da stresin oluĢmasına sebep 

olmaktadır. Birey eğer gençliğini arzu ettiği gibi gününü gün ederek yaĢamıĢsa, 

yaĢlandığı zamanda bu durumun devam etmesini ister. Ancak bu isteklerine yaĢ ve 

sağlık durumları müsaade etmediği zaman sinir seviyeleri yükseliĢe geçer. YaĢın 

ilerlemesi sonucu yaĢanan andropoz ve menopoz durumları bireylerdeki bu sinir 

seviyesini daha da arttırır (Bingöl, 2013: 14). 

 Günümüzde ise cinsiyet unsuru çözülememekte olan bir sorundur. Kadın 

bireyler yapıları gereği ve toplumdaki rolleri gereği ev ortamında çocuk bakımı, 

yemek ve temizlik gibi birçok görevi üstlenmektedirler. Bu görevlere ilaveten 

çalıĢma hayatına atılan kadın bireylerin rol karmaĢası yaĢadıkları, verdikleri emeğe 

karĢılık gereken değeri görememeleri ve toplumdan kaynaklanan çevresel baskı 
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sonucu sinir sistemlerinin zayıflaması stres düzeylerini arttırmaktadır (Alp, 2016: 

28). 

 

 2.1.3.5.2.6. Aile Yapısı 

 Aile içerisinde stres unsuruna sebep olan en önemli faktör ebeveynler 

arasındaki iliĢkidir. Aynı anne ve babaya sahip olmalarına rağmen iki kardeĢ 

arasında dahi karakteristik ve fiziksel anlamda farklılıkların görülebileceği gibi 

ebeveyn ve eĢler arasında da algılama, anlama, kültür, etik değerler, görüĢ, hayata 

bakıĢ açısı, vizyon vb. konular bakımından farklılıklar görülebilmektedir. Asıl 

önemli olan ise yaĢanan bu farklılıklara hoĢgörü ile yaklaĢarak ortak yol bulmak ve 

aile içerisindeki iliĢkilerini birbirlerine saygılı bir Ģekilde devam ettirmektir. Aksi 

takdirde bireyin, aile içi yaĢanan olumsuz durumlardan kaynaklanan bu sorunları, 

bireyin çalıĢma ve sosyal hayatını olumsuz bir Ģekilde etkiler ve bireyde stresin 

baĢlamasına sebep olur (Ekinci ve Ekici, 2003: 102). 

 

 2.1.3.5.2.7. GeçmiĢ YaĢantılar 

 Anılar, geçmiĢte yaĢananlar veya mazi olarak adlandırdığımız tecrübeler 

aslında hepimizin çocukluk dönemlerimizde deneyimlediğimiz fakat etkilerinin uzun 

yıllar sonra anlaĢıldığı yaĢanmıĢlıklardır. Çocukluk dönemindeki yaĢanmıĢlıklar dıĢ 

stres (external stresses) ve iç stres (infernal stresses) olmak üzere iki grupta 

incelenmektedir. DıĢ stres; kendi bakımının gerçekleĢebilmesi için dıĢarıdan yardıma 

muhtaç olan çocuk ve bebeklerin bu yardımı ve gerekli olan ilgiyi yeterli düzeyde 

alamamaları sonucu gözlenmektedir. Ġç stres ise; geliĢimsel stres ismiyle de 

anılmakta ve çocukluk dönemlerinde yaĢanılan beslenme düzensizlikleri, geçmiĢten 

kalan korkular ve uyumada isteksizlikler olarak gözlenmektedir (BaltaĢ ve BaltaĢ, 

2011: 49-53). 

 

 2.1.3.5.3. Örgütsel Yapıya ĠliĢkin Stres Kaynakları 

 Yöneticileri, iĢverenleri ve iĢ görenleri ile kalabalık bir ortama sahip olan 

örgütlerde, bu yoğun ortamdan kaynaklanan çatıĢmaların, belli sorunların ve 

uyuĢmazlıkların yaĢandığı görülmektedir. Stres kaynaklarını örgütsel yapı anlamında 

incelersek; iĢ yeri uzaklığı, yönetim Ģekli, kiĢinin çalıĢtığı iĢin veya yaptığı görevin 

çok fazla örgüt içi ve dıĢı iliĢkiler gerektirmesi, iletiĢim sorunları ve örgütün yapısı 

ve büyüklüğü olmak üzere beĢ baĢlık altında toplanmıĢ olduğunu görebiliriz.  
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 2.1.3.5.3.1. ĠĢ Yeri Uzaklığı 

 KiĢilerin çalıĢmakta oldukları iĢ yerlerinin, ikamet ettikleri yere uzak olması 

çalıĢan bireylerin en önemli sorunlarından biridir. Genellikle çalıĢanlar maddi 

anlamda sıkıntı yaĢadıkları için iĢyerlerinden uzağa oturmak zorunda kalırlar. Bunun 

sonucunda ise her gün iĢe yetiĢme derdi ve iĢten geri eve dönme derdi yüzünden 

strese kapılmaktadırlar. Özellikle büyük illerde yaĢayanların iĢe yetiĢebilmek için 

çok erken saatlerde uyanıp yola çıkmaları ve eve geri dönüĢ sırasında yoğun trafikte 

uzun zaman geçirmelerinden dolayı çalıĢanların baĢarısı düĢer ve stresleri oldukça 

artıĢ gösterir (Eren, 2004: 296). 

 

 2.1.3.5.3.2. Yönetim ġekli 

 Nasıl ki her bireyin kendine has bir tarzı varsa, her yöneticinin de yönetmesi 

gereken kiĢi veya kurumu yönetirken ve personelini organize ederken kendine has bir 

tarzı vardır. Bazı yöneticiler sonuç odaklı oldukları için, çalıĢanlarına makine 

muamelesi yaparlar ve sürekli üretim yapmalarını isterler. Bu yöneticiler için, 

çalıĢanın ihtiyaçlarının hiçbir önemi yoktur. Tek ilgilendikleri çalıĢanın ne kadar 

üretim yapmıĢ olmasıdır. Bu yöneticiler tarafından gerçekleĢtirilen yönetim 

biçiminde; yöneticiler, çalıĢanlarını köle kendilerini ise kölelerinin efendisi olarak 

görürler. ÇalıĢanlar efendisinin her dediğini yapmak zorundadır. Bu ve bunlara 

benzeyen yöneticilerin sonuç odaklı çalıĢması ve çok sıkı takipçi olmaları hem 

çalıĢanları hem de kendileri için büyük bir stres kaynağı olmaktadır (Hunt, 1994: 

154). 

 

 2.1.3.5.3.3. KiĢinin ÇalıĢtığı ĠĢin veya Yaptığı Görevin Çok Fazla Örgüt 

Ġçi ve DıĢı ĠliĢkiler Gerektirmesi 

 Sosyal olmak sadece kiĢinin özel, günlük hayatında değil iĢ hayatında da 

gerekli olan bir faktördür. Çünkü çalıĢanların ikili iliĢkiler içerisinde sosyalleĢirler ve 

bu sosyalleĢme örgüte yararlı sonuçlar kazandırır. Karakteristik özelliği gereği tek 

çalıĢmayı ve yalnız kalmayı tercih eden, geri planda kalan, ikili iliĢki kuramayan 

bireyler, bu durumların aksinin gerekeceği durumlarda strese kapılırlar (Tokay, 2001: 

23). 

 2.1.3.5.3.4. ĠletiĢim Sorunları 

 ĠletiĢimin büyük önemi olan örgütlerdeki iletiĢimin amaçları; sorunların 

çözülebilmesi, iĢlerin düzene konulabilmesi, ast – üst arasındaki anlaĢmazlıkların 
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sona erebilmesi ve veri paylaĢımının sağlanabilmesidir. Saydığımız amaçlar güçlü 

bir iletiĢimle gerçekleĢtirilebilir. Bu durumların aksine geliĢen bir durumun 

yaĢanması sorunları arttıracağı için streste paralel olarak artıĢ gösterir. Ayrıca çalıĢan 

kiĢilerin daima olumlu veya iyi olmasa da geri bildirim almaları, kendilerini 

yaptıkları iĢ için iyi hissetmelerini sağlar. Geri bildirim almasa bile hatalarının 

düzeltilmesine yardımcı olacak eleĢtiriler de yarar sağlayabilir. Bundan dolayı iĢ 

toplantılarında iĢle ilgili krizlerin konuĢulmasının yerine performans arttırıcı ve daha 

çok iletiĢim odaklı toplantılar yapılmalıdır. Böylece bireyin kendisi hakkındaki 

bilgileri artar ve bu bilgiler doğrultusunda kendisini geliĢtirebilir (Çetinkaya, 2011: 

37-38). 

 

 2.1.3.5.3.5. Örgütün Yapısı ve Büyüklüğü 

 Bir insan doğduğu andan itibaren yaĢadığı aile, çevre, ortam ve çalıĢtığı 

kurum da olmak üzere her zaman bir örgütün üyesidir. Bundan dolayı içinde 

yaĢanılan örgütlerdeki iliĢkilerin sağlam temeller üzerine oturtulması gerekir. 

Bahsettiğimiz bu iliĢkilerin kurulması küçük ölçeğe sahip iĢletmelerde daha kolaydır. 

Fakat örgütün yapısı ve ölçeği arttıkça insan iliĢkilerinin kurulması daha zor 

gerçekleĢir ve karmaĢıklık artar (Keçecioğlu, 2008: 180 – 182). Bu konuyla ilgili 

yapılmıĢ çalıĢmalar, örgütün içinde yaĢanılan çatıĢmaların örgütün büyüklüğü ile 

paralel iliĢkiye sahip olduğunu göstermiĢtir. Yani büyük ölçekli örgütlerde yaĢanılan 

karmaĢıklık kadar çatıĢmalar da yaĢanmaktadır (Akçakaya, 2003: 15). 

 

 2.1.3.5.4. Yapılan ĠĢe ĠliĢkin Stres Kaynakları 

 Bireysel ve örgütsel stres kaynakları dıĢında bazı durumlarda iĢin niteliği ve 

türüne göre de stres yaratan durumlar oluĢabilir. Bu durumlar; yapılan iĢin karĢılığı 

olan ücretin yetersiz olması, iĢin yoğunluğu, çalıĢma saatlerinin düzensiz ve uzun 

olması, terfilerde yaĢanılan usulsüzlükler, aydınlatma, gürültü, nem ve ısıdan 

kaynaklanan kötü çalıĢma koĢullarının dikkat dağıtarak verimi düĢürmesi, az zaman 

içerisinde aĢırı derecede iĢ yapılmasının beklentisi, iĢ güvenliğinde eksikliklerin 

giderilmemesi, bireysel rol ve yapılan iĢ arasında çatıĢmaların yaĢanmasıdır (Alp, 

2016: 30). 
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 2.1.3.5.4.1. ĠĢin Yoğunluğu ve Monotonluğu 

 Sürekli bahsedilen iĢ yoğunluğunun çalıĢanı strese sokmasının yanında bu 

durumun tam aksi durumlarda, yani yapılmıĢ olan iĢin az olduğu durumlarda da 

çalıĢanlar strese kapılmaktadırlar (Travers ve Cooper, 1996: 50). 

 

 Yüksek Performans 

      

Optimal Performans 

Optimal Stres 

 

 

   1     3 

 

           2 

      Az ĠĢ  Optimal ĠĢ  AĢırı ĠĢ 

     Yükü         Yükü    Yükü 

          Stres 

 DüĢük  Performans 

 

 1    2    3 

- Sıkılma   - Motivasyonda artma  - Uykusuzluk 

- Motivasyonda DüĢme - Yüksek Enerji  - Asabiyet 

- ĠĢe Devamsızlık  - KabulleniĢ   - Hatanın Artması 

- Ġlginin Azalması  - Duyarlılık   - Kararsız Kalma 

 

 ġekil 7. ĠĢ Yükü ve Stres ĠliĢkisi 

 Kaynak: Steers, 1991, 552; Sutherland ve Cooper, 1991, 210‟ dan uyarlanmıĢtır. 

 

 ġekil 7‟de görüldüğü gibi az iĢ yükü olan çalıĢanlarda boĢ durmaktan dolayı 

iĢine karĢı ilgisizlik, iĢe gelmeme isteği, sıkıntı oluĢurken fazla iĢ yükü olan 

çalıĢanlarda ise, hızlanması gerektiği düĢüncesiyle hatalı iĢ yapma, yorgunluktan 

dolayı uykusuzluk ve iĢi yetiĢtirebilmek için gergin olma gibi durumlar 

görülmektedir. Fakat iĢe teĢvik etmeye yetebilecek durumdaki optimum stres 

durumundan, maksimum performans alınabilmektedir. 
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 AĢırı iĢ yükü kavramı kalitatif (niteliksel) ve kantitatif (niceliksel) olarak iki 

grup olarak incelenmektedir. Kalitatif, personelin donanımı ve yapılacak iĢin niteliği 

arasındaki çakıĢma durumuna denir (Aydın, 2012: 19). Kantitatif ise, iĢverenin 

çalıĢandan az zamanda çok iĢ beklemesine denir (Eroğlu, 2007: 454). ĠĢverenin 

çalıĢandan az zamanda çok fazla iĢ beklentisi ve çakıĢma durumu da iĢ gören 

üzerinde stres oluĢturmaktadır.  

 

 2.1.3.5.4.2. Ücret Yetersizliği 

 YapmıĢ olduğu iĢin karĢılığını almak ve maddi kazanç elde etmek için çalıĢan 

bireyler hak ettikleri ücreti almak isterler. Bu durumun aksi olduğu takdirde birey 

stres yapmaya baĢlar ve aile içi geçimsizlikler ortaya çıkar. Özellikle temel ihtiyaçlar 

olan barınma, yeme-içme ve giyinme gibi ihtiyaçlara yetecek kazancı elde 

edememek büyük gerilim yaratan bir unsurdur. Fakat hak ettiği ücreti alabilen 

çalıĢan doyuma ulaĢarak verimli ve daha yaratıcı olur (Aytekin, 2009: 64; Gürün, 

2009: 86). 

 

 2.1.3.5.4.3. Yükselme ve Terfi 

 ÇalıĢanların çoğu çalıĢtığı meslekte yükselmek isterler. Bu isteklerine bağlı 

olarak mevkilerinin yükselmesini ve daha fazla kazanç elde etmek isterler. Fakat terfi 

alamaması veya terfiinin engellenmesi durumunda kiĢide isteksizlik ve bıkkınlık 

yaĢanabilir (Özalp ve Kırel, 2001: 97). Bu durumun aksi yaĢanması durumunda iĢ 

görenin terfi alarak sorumlulukları da artar ve stres düzeyi artar. Buna bağlı olarak 

sorumlulukların verdiği endiĢeyle baĢarısı düĢebilir (Yates, 1990: 101). 

 

 2.1.3.5.4.4. Vardiyalı ÇalıĢma ve ÇalıĢma Süresi 

 ġimdiki dönemde yaĢadığımız tüketim toplumunda, tüketime denk üretimi 

gerçekleĢtirebilmek için fabrikalar uzun saatler çalıĢmak zorunda kalmıĢtır. Bu 

durum da beraberinde vardiyalı iĢ hayatını getirmiĢtir (Özen, 2011: 15). Fakat bu iĢ 

hayatına vücudun alıĢması beklenilenden daha zordur. Çünkü insan vücudunun 

yapısı gece uykusuna ihtiyaç duyar ve vücudun vardiyalı iĢ hayatına alıĢabilmesi için 

4-14 arasında gün gerekmektedir (Çevik, 2010: 85). Bu sorunlar; iĢ kazalarında 

artıĢa, zihinsel verimlilikte düĢüĢe, iĢ motivasyonunda azalmaya ve Ģeker, ülser vb. 

sağlık sorunlarının yaĢanmasına neden olurlar (Tarhan, 2002: 18). 
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 2.1.3.5.4.5. Zaman Kısıtlaması 

 Ġnsanların hayatı genel olarak zamanla yarıĢ halindedir. Bu yarıĢa rağmen 

çalıĢma saatlerine ve gün içine sığabilecek verimlilik ve üretim miktarı belirlidir. 

Çünkü bir insanın metabolizmasının kaldıracağı azami çalıĢma saatleri günde 7,5 

saat, haftada 45 saat olduğu yapılan araĢtırmalarda belirlenmiĢtir. Fakat bu çalıĢma 

saatlerinden fazla çalıĢan bireylerde veya üstleri tarafından kendisine verilmiĢ olan 

projenin bitirilmesi için baskıya maruz kalan çalıĢanlarda, hem projeyi yetiĢtirmeye 

çalıĢmak hem de zamanının planlamasını yapmak bireyde oldukça fazla stres 

faktörünün görülmesine neden olur. Bahsettiğimiz durumun aksi yaĢanması halinde 

çalıĢma performansının düĢük olması nedeniyle, yapması gereken iĢi zamanı yeterli 

olsa bile yetiĢtiremeyen çalıĢanlarda da stres faktörü görülmektedir (Eroğlu, 2007: 

455). 

 

 2.1.3.5.4.6. Uygunsuz ÇalıĢma KoĢulları (Gürültü, Aydınlatma, Isı) 

 Amirler ve iĢ arkadaĢları bireyin motivasyonunu ne kadar ekiliyorsa çalıĢma 

koĢulları da o kadar etkilemektedir. Ross ve Altmair‟ in (1944: 50) yapmıĢ olduğu 

bir çalıĢmada; strese neden olan sesli ortam, fiziksel Ģartlar, pis hava ve yüksek ya da 

az ıĢık ortamı vb. faktörlerdir. Bu faktörlerden birinin bile olması çalıĢanların stresli 

olmasına sebebiyet verir. Söylenilen faktörlere ek olarak zehirli maddeler, 

aydınlatma ve radyasyon faktörleri de eklenebilir (Sökmen, 2005: 5; Camkurt, 2007: 

93-102). ÇalıĢanların stresli olmasına neden olan faktörler engellenerek iĢ ortamının 

daha ferah, rahat olması ve gürültünün en aza indirgenmesi iĢ görenlerin verimliliğini 

arttıracaktır. 

 

 2.1.3.5.4.7. Rol Belirsizliği ve Rol ÇatıĢması 

 Her kiĢinin yaĢadığı çevrede, çalıĢtığı kurumda ve aile içerisinde üstlenmiĢ 

olduğu farklı farklı sorumlulukları vardır. Bazen kiĢinin karakteriyle çalıĢtığı 

kurumdaki rolü arasında çatıĢmalar gerçekleĢebilir. Bu çatıĢmalara “rol çatıĢması” 

denir (Ceylan ve Ulutürk, 2006: 49). Mesela ev ortamında çocuğuna anlayıĢ gösteren 

ve Ģefkatli davranan birey iĢ ortamındaki çalıĢanlarına aynı yaklaĢımı gösterirse 

sözünü dinletebilmek birey için zor olabilir. 

 BaĢka bir kavram olan “rol belirsizliği” kendinden beklenen performansı 

anlayamamak, anlasa bile nasıl yapılacağını bilememek ve sorumlulukları yerine 

getirilirken tereddütte kalmak manasında kullanılmaktadır (ġimĢek ve Çelik, 2011: 
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291). Rol belirsizliği yaĢayan kiĢiler sürekli bir çeliĢki ve karmaĢa içinde olurlar. 

Ġçinde oldukları anlam karmaĢası bireyin stresli olmasına neden olur. 

 

 2.1.3.5.4.8. ĠĢ Güvenliği Eksikliği 

 Her birey çalıĢmıĢ olduğu iĢ ortamında baĢlarına bir Ģey gelmesinin istemez 

ve kendinin güvende hissetmek ister. Zehirlenme, düĢme ve yaralanma vb. ufak 

kazalar bile çalıĢanların gerilmesine neden olur. Bu ufak kazalardan ayrı olarak 

büyük kazaların da yaĢanabileceği sektörler vardır. Havacılık, nükleer santralleri, 

denizcilik ve madencilik gibi sektörlerde çalıĢan bireylerin iĢ güvenliği kesinlikle 

sağlanmalıdır. Eğer sağlanmaz ise bireylerde beden ve ruh sağlığının bozulmasıyla 

sinirlilik, öfke, depresyon, tükenmiĢlik ve iĢitme kaybı gibi sorunlar oluĢur. Bu 

sorunlar yüzünden çalıĢan bireylerin performansları düĢüĢ gösterir (Cam, 2004: 4). 

 

 2.1.3.5.4.9. ĠĢ ĠliĢkilerine ĠliĢkin Stres Kaynakları 

 ĠĢ ortamında çalıĢanlar arasındaki iliĢkiler stres kaynağıdır. Çünkü örgüt 

içerisindeki iliĢkiler çalıĢan bireyleri olumsuz veya olumlu bir Ģekilde etkileyebilir. 

Örgüt içerisindeki kötü iliĢkiler çalıĢma ortamında kötü atmosferin oluĢmasına neden 

olabilir. Bu kötü atmosferin yaĢandığı çalıĢma ortamında ise verimsizlik baĢ 

gösterebilir (Alp, 2016: 34). 

 

 2.1.3.5.4.10. Ast, Üst ve MeslektaĢlarla ĠliĢkiler 

 Aile ve arkadaĢ ortamında gerçekleĢen iliĢkiler de çalıĢan bireylerin 

performansını etkileyebilir. ÇalıĢanlar ast ve üst iĢ arkadaĢlarıyla ne kadar iyi 

iliĢkiler ve uyum içerisinde olurlarsa o kadar verimli olurlar. ÇalıĢanların birbiriyle 

uyum içerisinde çalıĢabilmeleri ise karĢılıklı anlayıĢa bağlıdır. ÇalıĢan bireyler 

astlarından itaat ve anlayıĢ beklerken üstlerinden ise takdir beklerler. YapmıĢ 

oldukları iĢe karĢılık olarak takdir edilmeyip sürekli eleĢtiri alan çalıĢanlarda stres 

seviyesi artar. Bu duruma bağlı olarak astların iĢi önemsemeyiĢleri ve kendilerine 

verilmiĢ olan emirleri yerine getirmeyiĢleri de çalıĢan bireylerde stres seviyesini 

yükseltir. Bu streslerin çalıĢma ortamında yaĢanmasını engellemek için üstler 

astlarına hoĢgörü, astlar da üstlerine saygı göstermelilerdir (ġenyüz, 1999: 17). 
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 2.1.3.5.4.11. ĠĢ Ortamında Huzursuzluk ve GörüĢ Farklılığı 

 Akrabalar, aileler ve kardeĢler arasında görüĢ farkları olduğu gibi herhangi bir 

kurum içerisinde çalıĢan iĢ arkadaĢlarının arasında da görüĢ farklarının olması 

kaçınılmazdır. KiĢiye göre değiĢen bu görüĢler kurumda “farklı fikirlilik” kavramının 

yaĢatılmasında etkili olur. Farklı fikirlilik esasen kurumun geliĢmesine yardımcı 

olacak görüĢ ve fikirlerin doğmasına aracılık eder. Fakat bu durum eğer aĢırı Ģekilde 

geliĢip çatıĢmaya dönüĢürse iĢ ortamında huzursuzluk ve rekabete neden olur (Aydın, 

2008: 140). Lakin huzurlu bir çalıĢma ortamı ise hem çalıĢma performansını arttırır 

hem de iĢ verimliliğini arttırır. 

 

 2.1.3.5.5. Yetki Yapısına ĠliĢkin Stres Kaynakları 

 Örgütsel yapıya sahip iĢ ortamında çalıĢan bireyler yaptıkları görevlerin yanı 

sıra üstlerinin her istediğini yapmak zorundadırlar. Bu durumda bireyin yapacağı iĢe 

bireysel yaklaĢımı ile üstünden aldığı talimata göre iĢe yaklaĢımı arasında uygulama 

farklılığı ortaya çıkar. Ortaya çıkan farklılık çalıĢanların davranıĢlarının 

farklılaĢmasına neden olur. ÇalıĢırken sürekli bu farklılığı yaĢamak zorunda kalan iĢ 

görenlerde stres düzeyi yükselmektedir (ġimĢek ve Çelik, 2011: 292). 

 

 2.1.3.5.5.1. Yetki Eksikliği ya da Gereğinden Fazla Sorumluluk 

 ĠĢ görenlerin fazla sorumluluklarının yanı sıra iĢ görenlere verilen yetkilerin 

yetersiz olması durumunda da çatıĢma hali yaĢanır. ĠĢ görenlere az yetki verilmesi 

onların çalıĢma Ģevklerini kırar ve iĢe karĢı istekli olmalarını köreltir. Buna neden 

olan ise, yetki eksikliğinden dolayı bireylerdeki çalıĢma isteğinin düĢüĢe geçmesi ve 

ruh hallerinin kötü etkilenmesidir (Sabuncuoğlu, 1987: 99). 

 Bazı durumlarda ise çalıĢana fazla sorumluluk yüklemek, onların stresli 

olmasına neden olur. Fakat yüklenen sorumluluklara ek olarak bireye tam yetki 

verilirse stres bir nebze de olsa azaltılabilmektedir (Güney, 2011: 321-322). 

 

 2.1.3.5.5.2. Değerlendirmede ve Ödüllendirmede Adaletsizlikler 

 KiĢilerin geliĢmesi ile meslekte olan geliĢmeler birbirlerine bağlıdırlar. Ġki 

geliĢmeden herhangi birisinde olan değiĢiklik diğerini paralel olarak etkilemektedir. 

ĠĢi için çaba gösteren çalıĢan kendi statüsünün de aynı Ģekilde ilerlemesini 

isteyecektir. Fakat bu isteğinin karĢılanmadığı durumlarda çalıĢan strese kapılır. Bu 

konuya iliĢkin Demiral (2004: 25) bir model tasarlamıĢtır. 
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    Kendini Adama 

 

 

 Yüksek Çaba      DüĢük Ödüllendirme 

 

 

 

 

     ĠĢ Yükü    Ücret, Güvence, Kariyer, Saygınlık 

 

 ġekil 8. Çaba-Ödül Dengesizliği Modeli 

 Kaynak: Demiral, Y. (2004). ÇalıĢma YaĢamında Psikososyal Etmenler. Türk Tabipler 

Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi, Sayfa: 25. 

 

 ġekil 8‟de görüldüğü üzere kiĢisel özelliklerin dıĢ etkenler ile (gelir, iĢ yükü) 

değerlendirilmesi bir arada yapılır. KarĢılık ve çabanın dengelenmesini sağlayan alt 

yapının oluĢmasında dıĢsal etkenler ve kiĢisel nitelik rol oynar. Bireyin kendini 

adaması bir takım davranıĢ, duygu ve tutum durumlarının tanımlanmasında 

kullanılabilir. Bu bireyler karĢılarındakilerden oldukça fazla saygı beklerler. 

Dolayısıyla fazla iĢ yüküne karĢılık olarak verilen düĢük karĢılık iĢ stresini 

arttırmaktadır (Levi ve diğerleri, 2000: 75). 

 

 2.1.3.5.5.3. Karar Alma ya da Alınan Kararlara Katılma Süreci 

 Akla sahip olan her birey algılama, sorun çözme, karar verme ve seçme gibi 

yeteneklere sahiptir. Performans ve baĢarı değerlendirme, iĢleri organize etme, görev 

dağılımı yapma, sorunları çözme gibi konular çalıĢanlar ve yöneticilerde strese neden 

olur (Güney, 2011: 321). 

 ĠĢletme için alınan kararlar ne kadar önemliyse çalıĢanların da bu kararlara 

katılmaları o kadar önemlidir. ÇalıĢanların alınacak veya alınan karalara katılması, 

hem yönetime daha az itiraz etmelerini hem de kendilerini çalıĢmakta oldukları 

örgütün parçası olarak görmelerini sağlar. Çünkü kararlara katılan çalıĢanlar 

sorunların temelinde olan geçekleri daha ayrıntılı ve iyi bir Ģekilde öğreneceği için 

aklındaki soru iĢaretleri en aza indirgenir (Sabuncuoğlu, 1987: 100). 
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 2.1.3.5.6. Çevresel Stres Kaynakları 

 Hayatımızda fiziksel, örgütsel ve kiĢisel stres kaynakları mevcuttur. Bu stres 

kaynaklarına ek olarak ekonomik dalgalanmalar, hayat pahalılığı, daha eskisine 

alıĢamadığımız yenilenen teknoloji, artıĢ gösteren terör olayları, her geçen gün artan 

trafik gibi çevresel faktörler de eklenmiĢtir. Çevresel faktörler aĢağıdaki baĢlıklar 

altında incelenecektir (Turhan, 1994: 56).. 

 

 2.1.3.5.6.1. Ülke ve Dünya Ekonomisinin GidiĢatı ve Belirsizlikler 

 Türkiye gelir grubu olarak üst-orta grubunda yer alan ülkelerdendir. Fakat 

yakın tarihimize bakacak olursak 30 yıl önceki Türkiye gelir grubu olarak yine aynı 

grubun içinde yer alıyordu. ġimdiki zamanda, 30 yıl öncesiyle kıyaslayacak olursak 

daha fazla hizmet ve mal üreten bir Türkiye vardır. Mal ve hizmet üretimindeki artıĢa 

paralel olarak nüfusta artmıĢtır. Nüfusun artıĢa geçmesinin yanında Türkiye; komĢu 

olduğu ülkelerde ortaya çıkan savaĢlar, terör sorunları, savaĢtan kaçanlara uyguladığı 

yardım kampanyaları vb. durumlarla da uğraĢmaktadır. Bu durumların hepsi 

Türkiye‟nin ekonomisini oldukça fazla etkilemektedir. Ġlaveten Türkiye, Avrupa 

ülkeleriyle yapmıĢ olduğu ihracat ve ithalatı euro ve dolar bazında yapmaktadır. 

Kurlarda meydana gelen dalgalanmalar ekonomide sallantılara sebep olur ve bunun 

sonucunda en küçükten en büyüğe kadar mal alım– satımı gerçekleĢtiren tüm 

iĢletmeler etkilendikleri için çoğu sektöre etki ederler. Ekonomideki bu yöndeki 

hareketlilik geleceğe yönelik kaygı oluĢturarak strese neden olur (Cam, 2004: 7). 

 

 2.1.3.5.6.2. Politik Hayatın Belirsizlikleri 

 Göçmen krizleri, terör ve savaĢların dıĢında siyasi gündemin çalkalanmaları 

ve belirsizlikleri de farklı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu sonuçların en belirgin 

olanı turist sayısının azalmasıdır. Örnek verecek olursak; 2015 yılının Haziran ayı 

seçimlerinin iptal edilmesi, seçimlerin tekrarlanması ve hükümetin uzun süre 

kurulmaması gibi olaylar Avrupa ülkelerinde, ülkemizdeki ortamın güvenli olmadığı 

algısı oluĢmuĢtur. BaĢka bir örnekte ise, Doğubayazıt‟ta Ġran asıllı Ģoför açılan ateĢ 

sonucunda hayatını kaybetmiĢtir. Bu olay yaĢandıktan sonra Ġran, halkına “Karayolu 

üzerinden Türkiye‟ye seyahat etmeyin” uyarısını yapmıĢtır. YaĢanmıĢ olaylardan 

verdiğimiz örnekler, siyasi istikrarsızlık yaĢayan ülkemizin turistler üzerinde 

yaratmıĢ olduğu endiĢenin, stresin ve güvensizliğin göstergesidir (ġenyüz, 1999: 20).  
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 2.1.3.5.6.3. Çevre ve UlaĢım Sorunları 

 Ülkemizde denizyolu, boru hattı ve demiryolu vb. diğer ulaĢtırma yollarının 

alt sistemlerinin yetersizliği sebebiyle, kentler arası ve kent içi yük ve yolcu ulaĢımı 

%90‟ın üstünde bir oranla karayolu ile yapılmaktadır. Bahsettiğimiz durum ise, 

karayolundaki taĢımacılık denetiminin yapılmaması, trafik denetimi yetersizliği ve 

diğer eksiklikler sebebiyle, her sene binlerce mal ve can kaybının yaĢanmasına neden 

olan trafik kazalarının yaĢanmasına ve çevre kirliliğine sebep olmaktadır (Erel, 2002: 

1). Denetimin olmaması sebebiyle meydana gelen kirlilik çevreyi etkilediği kadar 

toprak, su ve havayı da etkilemektedir. Bu kirlilik sonucunda viral ve çeĢitli 

hastalıkların yaĢanması, verimliliğin düĢmesine neden olarak stresin artmasına yol 

açar. 

 

 2.1.3.5.6.4. Teknolojik DeğiĢme ve Belirsizlikler 

 Stres kaynaklarına, örgütlerdeki teknolojik değiĢmeyle birlikte belirsizlik 

unsurları da eklenebilir. Sürekli geliĢen ve ilerleyen dünyadaki teknoloji, çalıĢanların 

iĢgücünü devralmaktadır (Defrank ve Ivancevich, 1998: 124). Yapılan yenilikler 

çalıĢanların deneyim ve becerilerini gereksiz hale getirmeye baĢlamıĢtır. Dolayısıyla 

iĢ görenlerde iĢsiz kalma düĢüncesine bağlı olarak stres oluĢmaktadır. Daha kısa 

zamanda daha fazla üretim yapan büyük makinelerin, robotların ve bilgisayarların bu 

konudaki rolleri büyüktür (Akat ve Budak, 1999: 124). ÇalıĢanın bilgisinin az olduğu 

ya da bilgisinin hiç olmadığı büyük makinelerin iĢletmede uygulamaya konulması 

sırasında meydana gelen değiĢimin karĢısında, çalıĢan kendisini çaresiz 

hissetmektedir. ÇalıĢanın teknolojik değiĢim sırasında yaĢamıĢ olduğu bu çaresizlik, 

çalıĢanda stresin olmasına sebep olur (Türel, 2001: 21). 

 

 2.1.3.5.6.5. Sosyal ve Kültürel DeğiĢmeler 

 DeğiĢik zamanlarda sosyal yapının unsurlarında ortaya çıkan nicel ve nitel 

değiĢimlere sosyal değiĢme denir (Erkal, 2004: 227). Bir toplumdaki manevi ve 

maddi anlamda ortaya çıkan farklılaĢmalara ise kültür değiĢmesi denir. Ġki 

kavramının birleĢmesinden ortaya çıkan sosyo-kültürel değiĢme ise, bir toplumdaki 

idari, hukuki ve siyasi yapının, eğitim ve bilgi sisteminin çok veya az miktarda 

değiĢime uğramasıdır (Turhan, 1994: 58). Her toplum dıĢ ve iç etkenlerden 

etkilenerek hükümet Ģekillerinde, ticari usullerinde, kültürlerinde ve 

medeniyetlerinde hızlı ya da yavaĢ bir Ģekilde değiĢim geçirir (Zimmerman, 1964: 
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34-36). Lakin bahsedilen değiĢim, yeniliğe kapalı ve yaĢı ilerlemiĢ bireyler üzerinde 

endiĢe yaratarak strese sebep olabilir. 

 

 2.1.3.6. Stresin Sonuçları 

 KiĢinin stres karĢısında verdiği tepkiyi, Rowshan (2003: 21) HERO ilkesiyle 

açıklamaktadır. HERO kelimesinin her harfi bir aĢamadan bahsetmektedir. Bu 

aĢamaları aĢağıdaki Ģekilde inceleyebiliriz. 

 

H       Stres oluĢur. 

E       Birey stresi değerlendirir. 

R       Birey strese karĢı tepki verir. 

O       Birey bir sonuçla karĢılaĢır. 

 

 ġekil 9. Bireyin Stres KarĢısındaki Tepkisi 

 Kaynak: Rowshan, A. (2003). Stres Yönetimi. (Çeviri: Cüceloğlu, ġ.). Ankara: Sistem 

Yayınları, Sayfa: 21. 

 

 Örnek verecek olursak, birine gururunu incitecek bir kelimeyle hitap 

edildiğinde, birey stres yapmaya baĢlar. Birey düĢünmeye baĢlar (bu hitap Ģeklini hak 

ediyor muyum?), sonra birey tepki verir (sözle) ve birey olaydan sonuç çıkarır (o 

kiĢiden soğuyarak) (Özmutaf, 2006: 75). Ortaya çıkan sonuçlar ise bireysel 

(fizyolojik, psikolojik, davranıĢsal) ve örgütsel (verimliliğin azalması, iĢe 

devamsızlık, tükenme sendromu vb.) olarak iki gruba ayrılırlar. 

 

 

 

OLUġUM (HAPPENING) 

DEĞERLENDĠRME 

(EVALUATION) 

TEPKĠ (RESPONSE) 

SONUÇ (OUTCOME) 
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 2.1.3.6.1. Stresin Bireysel Sonuçları 

 Her kiĢinin karakter yapısı, fiziksel özellikleri ve kiĢilik özellikleri 

birbirinden farklı olabileceği gibi, strese gösterebilecekleri tepkiler ve stresten 

etkilenme düzeyleri de farklılık olabilir. Örneğin; aĢırı stresli olan birisi göğüs ağrısı, 

baĢ ağrısı, kaĢınma, mide ağrısı vb. metabolik rahatsızlıkları yaĢarken, bir baĢkası 

endiĢe, sinirlilik, uykusuzluk, telaĢ vb. belirtiler yaĢar. Hatta bir baĢkası ise sigara, 

uyuĢturucu, alkol vb. kötü alıĢkınlıklara baĢlayabilir. Ancak her bireyde strese bağlı 

oluĢabilecek değiĢikliklerin belirlenmesi zor olacağı için, sonuçlar hakkında yapılan 

açıklamalar stresin sonucundan oluĢabilecek genel tepkilerdir (Alp, 2016: 39). 

 

 2.1.3.6.2. Stresin Örgütsel Sonuçları 

 Stresin sonuçları bireysel olabileceği gibi örgütsel de olabilir. Çünkü fiziksel, 

davranıĢsal ve psikolojik olarak stresin etkilerini yaĢayan birey, bu etkileri iĢ 

ortamına da yansıtacaktır. Bu etkilerin iĢ ortamına yansımasıyla iĢ kazaları, iĢe 

devamsızlık, iĢten ayrılma, iĢe yabancılaĢma, verimin azalması ve mesleki hastalıklar 

gibi olumsuz durumlar yaĢanmaktadır (Özmutaf, 2006: 76). 

 

 2.1.3.7. Stres Ölçmede Kullanılan Yöntemler 

 Stresin ölçülmesi için kullanılan bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bu 

yöntemler; yaĢam olayları tablosu ile, performans testleri ile ve fizyolojik ve 

biyolojik değiĢimler yolu ile olmak üzere üç Ģekilde ölçülmektedir (Aydın, 2012: 

31). 

 

 2.1.3.7.1. YaĢam Olayları Tablosu ile Stres Ölçümü 

 Bireylerin hayatlarında değiĢikliklere sebep olan olaylar bütünü hayat 

olaylarıdır (Morgan, 1996: 81). Sosyal Yönden Adaptasyon Tablosu (SRSS), hayat 

olaylarının bir envanter Ģekline getirildiği tablodur. Ġlk olarak 1967‟de Holmes ve 

Rahe tarafından ortaya atılmıĢtır. Birçok hastalığın klinik olarak baĢlamasından önce 

hastalığa neden olan hayat olaylarını belirleyen ve bu olaylara puan vererek sıralayan 

Holmes ve Rahe‟dir. Lakin yaĢam olaylarının belirlenmesinde günlük olaylardan 

daha çok kiĢinin hayatına etki eden büyük olaylar (ailedeki ölümler, boĢanma, bebek 

sahibi olamama, iĢ değiĢimi vb.) rol oynamaktadır (Diniz, Schor ve Blay, 2006: 

2484). Bireylerin yaĢamlarının son 6 -24 aylık dönemlerinde yaĢadıklarını baz alarak 
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olayları değerlendirmeleri istenmiĢtir. Bu değerlendirme sonucu yapılan sıralamanın 

kapsamında belirlenmiĢ 43 olay Ģu Ģekildedir (Holmes ve Rahe, 1967: 215): 

 Çizelge 6. Hayat Olayları Tablosu 

Hayat Olayı Puan Hayat Olayı Puan 

EĢlerden Birinin Ölümü 100 ĠĢteki Sorumluluklarda DeğiĢim 29 

EĢle Ayrı Olma 65 Çocukların Evden Ayrılması 29 

BoĢanma 73 Yasalarla Ġlgili Sorun 29 

Hapislik 63 KiĢisel BaĢarıda Öne Çıkma 28 

Aile Üyelerinden Birinin 

Sağlığındaki Bozulma 
44 

EĢlerden Birinin ĠĢe BaĢlaması 

Veya ĠĢten Ayrılması 
26 

Fiziksel Yaralanma ve Hastalık 53 Okula BaĢlamak Veya Bitirmek 26 

Evlilik 50 Hayat KoĢullarındaki DeğiĢim 25 

ĠĢten Çıkarılma 47 
KiĢisel AlıĢkanlıkların 

Düzeltilmesi 
24 

EĢle BarıĢma 45 Patronla Sorun YaĢama 23 

Emeklilik 45 
ĠĢ Saat Veya KoĢullarındaki 

DeğiĢim 
20 

Yakın Aile Üyelerinden Birinin 

Ölümü 
63 TaĢınmak 20 

Hamilelik 40 Okul DeğiĢtirmek 20 

Cinsel Sorunlar 39 
Eğlenme AlıĢkanlığında 

DeğiĢim 
19 

Aileye Yeni Birinin Katılması  39 Dini Uygulamalarda DeğiĢim 19 

ĠĢteki DeğiĢimler 39 Sosyal Aktivitede DeğiĢim 18 

Ekonomik Durumdaki DeğiĢim 38 Küçük Ġpotek Veya Borçlanma 17 

Yakın ArkadaĢın Ölümü 37 Uyku AlıĢkanlıklarında DeğiĢim 16 

ĠĢyerinde Departman 

DeğiĢtirme 
36 

Aile Toplantılarının Sayısında 

DeğiĢim 
15 

Çevredeki TartıĢmalarda ArtıĢ 35 Yeme AlıĢkanlıklarında DeğiĢim 15 

Büyük Ġpotek Altında Olma 31 Tatil 13 

Ġpotekli Mal Veya Borcun 

Haciz Edilmesi 
30 YılbaĢı 12 

  Küçük Kanun Suçları 11 
 Kaynak: Blasco-Fontecilla, H., Delgado-Gomez, D., Legido-Gill, T., Leon, J., Mercedes 

Perez-Rodriquez, M. and Baca-Garcia, E. (2012). Can The Holmes- Rahe Social Readjustment Rating 

Scale (SRRS) Be Used As A Suicide Risk Scale?: An Exploratory Study, Sayfa: 21-22. 

 

 Çizelge 6‟da da gördüğümüz gibi hayat olaylarının bireyleri etkilediği 

dereceye göre puanları belirlenmiĢtir. Bu tabloya göre kiĢiye en çok stres veren olay 

eĢlerden birinin ölümü (100 puan) iken, en az stres veren olay ise küçük kanun 

suçlarıdır (11 puan).  

 0-118: DüĢük Seviyede Stres 

 119-199: Makul ve Ölçülü Stres 

 200-299: Orta Derecedeki Stres 
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 300 ve Üstü: Yüksek Seviyede Stres (Diniz, Schor ve Blay, 2006: 2484). 

 Holmes ve Rahe çizelge 6‟daki derecelendirme tablosunu 1967‟de oluĢturup 

geliĢtirdikten sonra ilk olarak Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde 

uygulamıĢlardır. Uygulama sonucunda ise en stres verici olayların ilk beĢi; eĢlerden 

birinin ölümü, boĢanma, eĢle ayrı olma, hapislik ve aile üyelerinden birinin 

ölümüdür. Tekrar aynı envanterle 1977‟de yapılan bir çalıĢmanın ilk beĢi; eĢlerden 

birinin ölümü, aile üyelerinden birinin ölümü, bireyin iĢten kovulması, boĢanma ve 

hamileliktir. 1995‟te yapılan baĢka bir çalıĢmanın ilk beĢi ise eĢlerden birinin ölümü, 

boĢanma, aile üyelerinden birinin ölümü, eĢle ayrı olma ve bireyin iĢten 

kovulmasıdır. 1995‟te Miller ve Rahe (1997, 285), yaptıkları çalıĢmada SRSS 

(Sosyal Yönden Adaptasyon Derecelendirme) uygulamıĢlardır ve daha sonra 

geniĢleterek ekleme yapmıĢlardır. Yaptıkları ekleme sonucuna YaĢam DeğiĢim 

Tablosu (LCU) oluĢmuĢtur. 43 ifadeye sahip olan bu tabloya 44 yeni ifade 

eklenmiĢtir. Eklenen ifadeler; kardeĢin ölümü, çocuğun ölümü, anne veya babanın 

ölümü, eĢten ayrılma, iĢten kovulma, evlat edinme, kürtaj veya çocuk düĢürme, 

azalan gelir, bebek sahibi olmak, anne veya babanın boĢanması, kredi problemleri, 

akrabaların yanına taĢınmak, kaza geçirmek, geleceğe dair büyük kararlar almak, 

anne veya babanın tekrar evlenmesi, iĢ yüzünden eĢten ayrı kalma, iĢ değiĢtirmek, 

farklı bir yere taĢınmak, torun sahibi olmak, akrabayla olan iliĢkilerin bozulması, 

iflas etmek, çocuğunun evden ayrılması, hastalanma veya hafif yaralanma, 

niĢanlanmak, okuma sebebiyle çocuğunun evden ayrılması, evlenmek için 

çocuğunun evden ayrılması, arkadaĢ iliĢkilerinde problemler, büyük eĢya almak, yeni 

kurulan arkadaĢlıklar, iĢ yerinde terfi alma, iĢ yerinde daha fazla sorumluluk 

yüklenmesi, dini inançlarında değiĢiklik, iĢ yerinde sorunlar, patronla olan sorunlar, 

politik görüĢlerinde değiĢiklik, aynı Ģehir içinde taĢınmak, küçük eĢya almak, 

hastalık veya küçük yaralanma, iĢ yerinde daha az sorumluluk yüklenmesi ve 

eğitimin uzaktan alınmasıdır. YaĢam DeğiĢim Tablosuna eklenen ifadeler ile 

oluĢturulan yeni analiz sonuçların göre, erkek bireyler için en stres verici olayların 

ilk üçü; eĢlerden birinin ölümü, çocuğunun ölümü ve anne veya babanın ölümüdür. 

Kadın bireyler için en stres verici olayların ilk üçü; çocuğunun ölümü, eĢinin ölümü 

ve kardeĢinin ölümüdür (Miller ve Rahe, 1997: 284-285). 

 Fakat yaĢam olayları tablosunda bazı eksiklikler bulunmaktadır. Bu 

eksiklikler; tabloda bulunan değiĢkenlerin türü ve sayısı, hayata uyum sağlarken 

yaĢanan değiĢimlerin stres için kilit faktör olarak gösterilmesi, değiĢkenlerin bireyler 
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için olan önem derecesinin belirlenebilmesi envanterin zayıflıklarındandır (Ephesin, 

2000: 23). Ġlaveten yapılan çalıĢmanın uygulandığı yer Amerika olduğu için ve 

verilen puanlarında Amerika‟nın kültürüne göre verilmesi envanteri sadece yapıldığı 

bölgede geçerli kılmaktadır. Farklı toplum ya da kültürlerde bu çalıĢma geçerliliğini 

yitirebilmektedir (Cüceloğlu, 2004: 323). 

 

 2.1.3.7.2. Performans Testleri ile Stres Ölçümü 

 Ödüllendirme sistemi, yetersiz ücret, kararlara katılma vb. performansı 

etkileyebilecek birçok faktör olmasına rağmen stres bu faktörlerden yalnızca biridir. 

Stresin yüksek olduğu zamanlarda performansın düĢüĢe geçtiği gözle görülebilir. Bu 

nedenle performans ölçen teknikler aynı zamanda performansı baskılayan stresin de 

ölçümünde etkilidir. Yapılan testlerin asıl amacı stres yaĢandıktan sonra meydana 

gelen etkileri ölçmektir (Koç, 2009: 13). Çünkü stresin ölçülmesi yapılmadan ve 

stresin performansa etki edecek seviyede olduğu veya olmadığı anlaĢılmadan, stresin 

performansa olan etkisinden bahsetmekte sağlıklı olamaz. Dolayısıyla ilk olarak 

VOS-D Stres Kaynağı Ölçeği, Mayerson Stres Kaynağı Ölçeği vb. farklı stres 

ölçeklerinden yararlanılmalı ve en baĢta stresin seviyesi belirlenmelidir. Sonrasında 

ise performansa bakarak stresle aralarındaki iliĢkinin araĢtırılması gerekir (ġahin ve 

Durak: 1995). 

 

 2.1.3.7.3. Fizyolojik ve Biyolojik DeğiĢimler Yolu ile Stres Ölçümü 

 Hayat olayları sıralaması ve soru ölçeklerine ek olarak stresi ölçerken 

fizyolojik ve biyolojik değiĢimler yolundan da yararlanılabilir. Fakat bu değiĢimleri 

ölçmek için farklı araç ve gereçler kullanmak veya çeĢitli tahliller yapmak 

gerekirken, bazı değiĢimler ise gözle görülebilen belirtilerdir (Eroğlu, 2007: 469). 

 Stresin fizyolojik anlamda ölçümü yapılırken gözlenebilmekte olan etkiler; 

kalp atıĢlarının normalden hızlı olması, kan basıncının artıĢa geçmesi, nefes alma 

hızındaki değiĢimler, göz bebeklerinde büyüme görülmesi ve reflekslerdir. Stres 

altında olan bireyleri telaĢlı tavırları ve göz bebekleri ele vermektedir (Aytekin, 

2009: 79). 

 Stres analizi yapılırken biyolojik ölçü anlamında hormonlar ve bazı salgıların 

artması kullanılabilir. Stres yaĢandığı anda bazı hormonların ölçümü sonrasında 

normalden yüksek değerde çıkmaları bireyin stresli olduğu anlaĢılmaktadır. Stres 

yaĢandığı sırada artıĢ gösteren hormonlardan birisi „kortizol‟ dür. Kortizol 
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hormonunun diğer bilinme Ģekli ise stres hormonu olarak bilinmesidir. Böyle 

bilinmesinin nedeni ise fiziksel ve duygusal stresin artması sonucu kortizol 

hormonunun salgılanması da artıĢ gösterir. Lakin kortizol hormonunun sadece stresin 

belirtilmesinde kullanılmasına ek olarak kortizol hormonunun artması sonucu 

organizmada farklı etkiler oluĢmaktadır. Ġnsan vücudundaki kan basıncını ayarlayan 

hormondur kortizol. Kortizolun artmasıyla beraber karaciğerimiz amino grup 

asitlerin glikoza çevrilmesi iĢlemini gerçekleĢtirerek kan Ģekerinin yükselmesine 

sebep olur (Gürün, 2009: 101). Bu olaya halk dilinde „stresten Ģekeri yükseldi‟ denir.

 Stresi ölçerken kullanılan elektrikli ve mekanik aletler doğrudan değerleme 

yapabilmektedirler. Örnek verecek olursak, beyindeki yayılan elektrik sinyallerini 

ölçerken kafatasına bağlanan aracılardan yararlanılır. Bu iĢlemde kullanılan cihaz 

EEG‟dir. Beyinde oluĢan dalgalar bireyin ruh hali ve bilinç durumuna göre değiĢiklik 

gösterebildikleri için EEG cihazı ruh hallerine göre değiĢiklik gösteren beyin 

dalgalarını çizgiler halinde kağıda çizer ve stresin ne durumda olduğunun 

anlaĢılmasını sağlar (Özalp ve Kırel, 2001: 112). Stresin ölçülebilmesi için baĢka bir 

araç olan Galvanik Deri Tepkisi (GSR) kullanılır. Bu terim, derinin elektriği 

geçirgenlik düzeyine göre vermiĢ olduğu tepkinin adıdır. Bireyin heyecanlı olduğu 

durumlarda derisinin elektrik geçirgenlik düzeyi değiĢiklik göstermektedir. 

Dolayısıyla GSR sen sörleri kullanılarak heyecan ve stres düzeyleri 

ölçülebilmektedir. GSR cihazının çalıĢma biçimi yalan makinesinin çalıĢma 

biçimiyle paralellik gösterir. GSR cihazı; uyku kalitesini ölçebilen monitörler gibi 

kiĢinin bir elindeki iki parmağına bağlanır ve vücuttaki ter bezlerinin gereğinden 

fazla ter depolama iĢlemini yapmalarına neden olan durumları ve kuvvetli duyguların 

sinir sistemine iletildiği durumları tespit eder. Böylelikle gerilim yaĢanan durumları 

anlamakta yardımcı bir cihaz olur (Özen, 2011: 15).  

 

 2.1.3.8. Stresle BaĢa Çıkma 

 Çevre ve birey karmaĢık bir etkileĢim içerisindedir. Bu etkileĢim çevre ve 

bireyin devamlı değiĢime uğramasına bağlı olarak zaman içerisinde değiĢmektedir. 

Zamanla içinde oluĢan bu değiĢim, kiĢilerin stresle baĢa çıkma yollarını ve stres 

yaĢantılarını da etkilemektedir. YaĢadığımız dönemin Ģartları düĢünüldüğü zaman 

stresli yaĢamı olmayan kiĢi neredeyse yoktur. Hans Selye, "Stres hayatın tuzudur 

biberidir. Stresten kurtulmak ancak ölümle mümkündür" cümlesini kurmuĢtur. 

Stresin olmadığı bir yaĢam sürmek imkânsızdır. Kimse stresin olmadığı bir iĢte 
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çalıĢamaz ve stresin etkisine kapılmayacak kadar kimse katı değildir (Norfolk, 1989: 

227).  

 Stresten etkilenmemek ve stresli bir yaĢam sürmemek oldukça zordur. Stres 

kaynakları yaĢamımızın içinde bulunmaktadır. Ek olarak, strese baĢarımızın 

körüklenmesi için de ihtiyaç duyarız. 

 Stresle baĢa çıkmak ya da baĢka bir deyiĢle stres yönetimi, beden ve ruh 

sağlığımızı korumak, verimli ve üretici bir yaĢam sürdürebilmemiz için gereklidir. 

Stres yönetimindeki amaç, stresten tam anlamıyla kaçmak değildir. Bu türlü bir kaçıĢ 

imkânsızdır. Ancak stres, enerji, atiklik ve verimliliğe karĢı güç durumlar oluĢturur. 

Asıl amaç ne çok fazla ne de çok azdır, amaç stres düzeyini optimum düzeyde 

korumaktır (Schafer, 1987: 310). 

 Stresli olan bir kiĢinin hastalanmadığı, 1970‟lerde ileri sürülmesine karĢı 

değiĢken aranmıĢtır ve Freud‟a ait “Savunma Mekanizmaları” tekrar incelenmiĢtir ve 

sonuç olarak ortaya “BaĢa Çıkma” kavramı çıkmıĢtır (ġahin ve Durak: 1995). 

 Stres yönetimi; yaĢam kalitesini artırmak veya stresle baĢa çıkma amacıyla, 

duruma verilen tepkilerin değiĢtirilmesine veya durumun değiĢtirilmesine denir. 

Herhangi bir durumla baĢa çıkmak, stresle baĢa çıkmaktan farksızdır. Çünkü 

herhangi bir Ģeyle baĢa çıkma becerisi kiĢinin sahip olduğu mental ve fiziksel 

kaynaklara, kültürüne ve kiĢiliğine bağlıdır. Bir çeĢit tedavi olarak görülen baĢa 

çıkma becerisi ilginçlik kazanarak fenomen olmuĢtur (Taylor, 2003). 

 Folkman ve Lazarus, “Değer Biçme” (appraisel) terimini, baĢa çıkma terimini 

açıklarken kullanmıĢtır. Bireyin muhtemel bir stresörle alakalı biliĢsel yorumu değer 

biçme olarak nitelendirilir. Stres ile baĢa çıkma yani stres yönetimi olgusu süreç 

bazında incelenecek olursa kiĢinin stres kaynağını birincil ve ikincil değerlendirme 

olarak iki baĢlıkta yaptığı görülmektedir (Lazarus, 1966). 

 Birincil Değerlendirme (Primary Appraisal): Bireyin içerisinde bulunmuĢ 

olduğu tehlike veya stres anının bireye getirebileceklerinin veya bireyden 

götürebileceklerinin üzerinde durulması durumudur. Kısacası stres birey için ne ifade 

ediyor demektir. Birincil değerlendirme aĢamasında, içinde olduğu durumun birey 

için hangi anlamı içerdiği belirlenir. Bu durumlar; bireyin üstesinden gelip 

gelemeyeceği durumlar, tehlike durumları, kayıp etme ve zarara uğrama durumları 

örnek olarak gösterilebilir. Birincil değerlendirmede bireyin dünya ve kendisi ile 

ilgili değerleri, hedefleri, inançları ve bağlılıklarını içeren karakteristik özellikleri 
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kendini değerlendirmesinde yardımcı olacaktır (Lazarus, 1966: 209; Uçman, 1990: 

61). 

 Birincil değerlendirme aĢaması, bireyin herhangi bir durum karĢısında sahip 

olmuĢ olduğu risklerle alakalıdır. Eğer bu değerlendirme, yararlı bir düĢüncenin 

ortaya çıkması Ģeklindeyse duygu olumlu; tehdit veya zarar durumlarının ortaya 

çıkması Ģeklindeyse duygu olumsuzdur (Türküm, 1999: 19). 

 Ġkincil Değerlendirme (Secondary Apprasial): Bireyim herhangi bir stres 

olayı karĢısında stresle baĢa çıkmak için yararlanılan kaynakları değerlendirmesidir. 

Birey üstesinden gelmek ve zararı önlemek için mevcut olan kaynaklara göz atar 

(Aydın, 2002: 38). 

 Lazarus ikincil değerlendirme aĢamasının üç öğesinden bahsetmektedir. Bu 

öğeler; 

 Bireyin baĢkalarına veya kendisine yönelttiği güven duygusu ya da suçlama, 

 Bireyin stresle baĢa çıkma potansiyeli, 

 Bireyin geleceğe dair beklentileridir. 

 Bahsettiğimiz birincil ve ikincil değerlendirmeleri özetlemek gerekirse: 

birincil değerlendirme aĢamasında bireyin; stresi ayrıntılarına kadar incelemesi, stresi 

yaĢadığı anda veya gelecekte, yaĢamıĢ olduğu stres anıyla ilgili ortaya çıkabilecek 

sonuçları netleĢtirebilme çabasıdır. Ġkincil değerlendirme aĢamasında ise bireyin 

içinde bulunmuĢ olduğu stres durumuyla ilgili eylem planını yapmasıdır. 

 Lazarus, stresle baĢa çıkmanın, strese ait üç öğeden biri olduğunu 

savunmaktadır (Carver Scheier ve Weintraub, 1989). Diğer iki öğe ise birincil ve 

ikincil değerlendirme aĢamasıdır. Üçüncü süreç için belirtilen stresle baĢa çıkma 

durumu, verilen tepkinin uygulandığı süreçtir.  

 

 2.1.3.8.1. Stresle BaĢa Çıkma Tarzları 

 Lazarus‟un (1966: 121) ortaya koyduğu modele göre stresle baĢa çıkmanın iki 

baĢlık altında toplandığı görülmektedir. Bu baĢlıklar; duygu merkezli baĢa çıkma ve 

problem merkezli baĢa çıkma baĢlıklarıdır. 

 

 2.1.3.8.1.1. Duygu Merkezli BaĢa Çıkma  

 Stresli bir olayın duygusal sonuçlarının azaltılmasına veya düzenlenmesine, 

stresle duygu merkezli baĢa çıkma yöntemi yardımcı olmaktadır. Mesela, duygusal 

bir iliĢkiyi aralarında bitiren bireyler, biten iliĢkilerinin sonucunda yaĢadıkları 
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duygusal anlamdaki olumsuz sonuçları hafifletmek için dikkatlerini günlük 

aktivitelerle dağıtmaya çalıĢırlar. Stresli durumlara tepki olarak ortaya çıkan duygu 

merkezli baĢa çıkma; etrafındaki kiĢilerden yatıĢtırılmayı veya sosyal destek almayı 

beklemek, yaĢadıkları durumu biliĢsel olarak tekrar değerlendirmek (YaĢadığımız 

iliĢki baĢından beri kötü gittiği için bu iliĢkinin bitmesi ikimiz için de daha iyi oldu), 

duygularını boĢaltmak (espri yapmak ve ağlamak gibi) ve problem hakkında 

yapılacak bir Ģey kalmamıĢsa içinde olduğu durumu kabullenmek vb. durumları 

içermektedir (Ġmamoğlu, 2009: 43). 

 Duygu merkezli baĢa çıkma baĢlığında kiĢinin eğilimde bulunduğu savunma 

mekanizmaları Ģunlardır; inkâr, kaçınma, sorundan uzak durmaya çalıĢma, sosyal 

destekler arama, kaçınmadan haz alma, yüzleĢtirici biçimde baĢa çıkma, zihnini 

meĢgul etmeme, kuruntulu düĢünceler vb. eğilimlerdir. Bu eğilimlerden inkâr 

(denial); görmezden gelmeye çalıĢmak ve durumun gerçekliğini reddetmek eğilimleri 

anlamına gelmektedir. Kaçınma (escapism); sigara ve içki tüketerek kiĢinin kendini 

iyi hissetme çabası anlamına gelmektedir. Sorundan uzak durma (distansing); stresi 

oluĢturan olay, uyarıcı veya durum ile alakalı düĢünmeyi reddetmek anlamına 

gelmektedir (Türküm, 1999: 11). 

 Ġnsanlar stresli bir olay karĢısında genellikle problem merkezli baĢa çıkma 

yöntemini kullanırlar. Çünkü duygusal merkezli baĢa çıkma, çoğunlukla stresli 

olayın sonrasında olayla alakalı yapılacak bir Ģey kalmayınca devreye girer ve 

kadınlar tarafından daha fazla kullanılır (Billings ve Moos, 1981: 140). Lakin çoğu 

durumda hem duygu merkezli hem de problem merkezli baĢa çıkma yöntemleri uzun 

vadede gerçekleĢen etkin baĢa çıkabilmek için gereklidir. Stresli bir durumun 

duygusal anlamdaki yönleriyle baĢa çıkabilmek büyük önem taĢıdığı halde, duygu 

merkezli baĢa çıkma stresli durumun gerçekleriyle ilgilenmez ve uzun vadede 

gereken çözümün bulunmasına yardımcı olamaz. Bu duruma benzer olarak, bir 

problemin kiĢi üzerindeki psikolojik etkilerinin dikkate alınmadan çözümlenmeye 

çalıĢılması kiĢiyi tehlikeye atar. Uzun vadede gerçekleĢen bir gerçekçi çözüm bireyin 

psikolojik sağlığını olumsuz etkiler. Uzun vadeli problemin çözülmesi için gösterilen 

çabalar, duygu merkezli baĢa çıkma yöntemi olmadan baĢarısız olur. 

 Stres kaynaklı olaylar farklı özellikleri bir arada bulundurduğu için bu olaylar 

farklı yöntemlerle çözülmelidir. Dolayısıyla iki farklı baĢa çıkma tarzının kiĢi için 

dezavantaj ve avantaj sağladığı söz konusudur. KiĢilerin stres verici olaylara karĢı 

farklı yöntemler denemeleri ve farklı olan baĢa çıkma tarzlarını kullanırken esnek 
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davranmaları o kiĢilerin uyum düzeyini arttırıcı etkenlerdir. BaĢa çıkma tarzlarını 

kullanırken esnek davranılmaması uyumun zorlaĢmasına neden olur (Compas, 1987: 

276; Folkman ve diğerleri, 1986: 572; Patterson ve McCubbin, 1987: 165; Roth ve 

Cohen, 1986: 816). 

 Folkman ve Lazarus‟un stratejilerine ek olarak, Billings ve Moos diğer bir 

strateji olan üçüncü stratejiden (DüĢünce Odaklı BaĢa Çıkma) söz etmiĢlerdir. Bu 

yaklaĢıma göre kiĢiler problemi analiz ederler, yeniden açıklarlar, muhtemel çıkıĢ 

yollarını incelerler, problemlerini düĢünmemeye çalıĢarak inkar ederler ya da 

unutmaya çalıĢırlar (Billings ve Moos, 1981: 146). 

 ġahin ve Durak (1995: 60-61), stresle baĢa çıkma tarzlarını alanyazında beĢ 

farklı madde olarak ele almaktadırlar. Bu maddeler; 

1. Freud‟un psikoanalitik kuramındaki bilinç dıĢı (ego) olan savunma 

mekanizmaları, 

2. Erikson‟un “yaĢam dönemleri” yaklaĢımındaki öz yeterlilik, özgüven veya 

içsel kontrol vb. olan kiĢisel kaynaklar, 

3. DavranıĢçı akım ve evrim kuramındaki problemi çözebilme çabaları, 

4. Cannon ve Selye gibi araĢtırma yapanların ileri sürmüĢ olduğu, hem 

hayvanların hem de insanların stresli olay karĢısındaki gösterdikleri tepkilerin 

genetik olarak kodlanmıĢ olduğu, 

5. Ġnsan organizmasının, sahip olduğu fizyo-psikolojik kaynaklarının zorlanarak 

tükenmesi sonucunda göstermiĢ olduğu sürekli değiĢen davranıĢsal ve biliĢsel 

çabalardır. 

 

 2.1.3.8.1.2. Problem Merkezli BaĢa Çıkma  

 Stresli bir durumun etkilerini azaltmak, önlemek veya stresli durumu 

değiĢtirmek için direkt olarak harekete geçmek, stresle problem merkezli olarak baĢa 

çıkmaktır. Stresle problem merkezli olarak baĢa çıkmanın ilk hedefi; bireyin stresli 

durumun üstesinden gelebileceği kaynaklarını geliĢtirmesine veya stresli durumun 

taleplerinin azalmasına yardımcı olmaktır. Bu duruma iyi bir örnek verecek olursak, 

gecikmiĢ olan bir faturayı ödemek için bireyin baĢkalarından borç para alması 

olabilir. KiĢi yaĢamıĢ olduğu problemle baĢ edebilmek için çözüm bilgisi arayıĢına 

girmektedir (Örneğin; sürekli arabası bozulan birisi arabanın basit onarım bilgisini 

öğrenmeye çalıĢması) (Ġmamoğlu, 2009: 48). 
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 Problem merkezli olan baĢa çıkma olayı, herhangi bir problemin ortaya 

çıkmasından öncede de baĢlayabilir. Bu yaklaĢıma proaktif baĢa çıkma denmektedir 

(Taylor, 2003: 57). Birey bu durumda önceden stresin potansiyel nedenleri hakkında 

sezgilerini kullanır ve duruma göre plan yapar. Proaktif baĢa çıkma yöntemini 

kullanan herhangi bir kiĢinin hiçbir zaman strese maruz kalmayacağı söylenemez. 

Fakat bu kiĢi karĢılaĢacağı stresli durumun üstesinden daha kolay gelir. Stresli bir 

durumla karĢılaĢan insanlar, bu durum karĢısında yapabilecek bir Ģeylerinin 

olduğunu bilirlerse problem merkezli baĢa çıkma yöntemini kullanma eğiliminde 

bulunurlar (Folkman ve Lazarus, 1984: 141). 

 Ek olarak bu baĢlık altında, sorumluluğu kabul edebilme, kendisini kontrol 

altında tutabilme, sorunun üzerinde olumlu bir Ģekilde durabilme ve planlı olarak 

problemleri çözebilme vb. eğilimlerden bahsedilmektedir (Türküm, 1999: 11). 

 

 2.1.3.8.2. Stresle BaĢa Çıkma Stratejileri  

 Stresin kendisiyle ilgilenen bilim adamları, son yıllarda stresle baĢa çıkabilme 

teknikleri üzerinde araĢtırma yapmaya baĢlamıĢlardır. Folkman ve Lazarus (1984: 

143), stresle baĢa çıkabilme konusunda sekiz stratejiden söz etmektedirler. Bu 

stratejiler; 

1. Stresle karĢılaĢma, 

2. Sosyal destek arama, 

3. Problem çözmeyi planlama, 

4. Kendini kontrol etme, 

5. Sorumluluk alma, 

6. Geride bırakma, 

7. Yeniden pozitif değerlendirme, 

8. Sakınma / kaçınmadır. 

 Bu sekiz strateji, duygu odaklı ve problem çözme olarak iki grupta 

toparlanmıĢtır. Stresle duygu odaklı baĢ etme tarzında kiĢi, stres durumlarına olduğu 

gibi boyun eğer ve durumu kontrol altına alamayacağına inanır. Dolayısıyla stresle 

duygu odaklı baĢ etme tarzı pasif bir stratejidir. Problem çözme yönteminde ise kiĢi, 

stres olaylarını kontrol altına alabileceğine inanarak hareket eder. Dolayısıyla strese 

karĢı problem çözme yöntemi aktif bir strateji olarak nitelendirilir (Folkman ve 

Lazarus, 1984: 144). 



73 

 

 Miller‟in, yaptığı çalıĢmalar sonucunda stres sonucu oluĢan fiziksel etkilerin 

azaltılabileceğinin mümkün olduğunu dile getirmiĢtir. Ortaya koymuĢ olduğu stresle 

baĢa çıkma (Coping With Stress) stratejisini yaptığı deneyler sonucunda dile 

getirmiĢtir. Deneylerin sonucunda ise, stresle dolu olan bir olayın sağlıksız etkisinin, 

meĢguliyet süreciyle azaltılabileceğinin mümkün olduğunu savunmuĢtur. Stres denen 

sorundan kurtulabilmek için stresin arkasındaki nedenlerden kısa vadede çözüm 

bulup kurtulmak, stresin uzun vadede yeni kaynaklarla tekrar kendini göstermesine 

sebep olur (Aydın, 2002: 83). 

 ĠĢ ortamındaki stresle baĢa çıkmak için kullanılan stratejiler örgütsel ve 

bireysel stratejiler olarak iki baĢlıkta incelenebilir. Stresle baĢa çıkma tarzlarından 

biri olan bireysel yöntemlere; sosyal destek, gevĢeme teknikleri, egzersiz ve zaman 

yönetimi gibi yöntemler söylenebilir. Stresle baĢa çıkma tarzlarından biri olan 

örgütsel yöntemlere; çalıĢan seçmeleri ve çalıĢan terfii, görev tanımları, çalıĢan 

eğitimi, ücretlendirme politikası, baĢarı değerlendirmeleri ve kariyer planlaması gibi 

yöntem ve teknikler söylenebilir (Örücü ve Demir, 1999: 62-63).  

 

 2.1.3.8.2.1. Stresle BaĢa Çıkmada Bireysel Stratejiler  

 Bazı bireysel stratejilerin kullanılması, stresle baĢ ederken önemli ve çok 

gereklidir. Bireysel stratejilerin ortak faydası; genelde hepsinin bireysel 

alıĢkanlıkların yanında psikolojik, davranıĢsal ve fiziksel faktörlerin kontrolünün de 

sağlanmasına yardımcı olmalarıdır (Güçlü 2001: 93). 

  Stresle baĢa çıkarken örgütsel stratejilerin yanında bireysel stratejilerin de 

kullanılması çok etkili olmaktadır. Stresle baĢa çıkarken uygulanan bireysel 

stratejiler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 

 KiĢilik Özelliklerinin DeğiĢtirilmesi: DavranıĢsal ve zihinsel süreçlerin 

kullanılmasıyla kiĢilik özellikleri değiĢtirilmesinin sonucunda, bireyler stresli 

olaylar hakkında farklı davranırlar ve farklı düĢünmeye baĢlarlar (Aydın, 

2002: 87). 

 A Tipi DavranıĢ Biçiminin DeğiĢtirilmesi: Acelecilik ve telaĢ yapmaktan 

vazgeçme, sakin bir iĢ ortamını hazırlama, kendisine zaman ayırma, zamanın 

baskısından kurtulma vb. davranıĢ biçimlerini uygulamaya çalıĢmak. 

 Bedensel Hareket (Egzersiz ve Spor): Strese karĢı verilen tepki damarların 

daralmasına sebep olduğu için hücrelere taĢınan kan miktarı azalmaktadır. 

Fiziksel olarak yapılan aktiviteler (koĢma, yürüme, yüzme vb.), her yaĢ ve 
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cinsiyetten insanlara stresle mücadele ederken fayda sağlamaktadır (BaltaĢ ve 

BaltaĢ, 2000: 164; Luthans, 1989: 209). 

 Solunum Egzersizi: Nefes almak insan vücudunun gevĢemesini 

sağlamasının yanında, gevĢeme egzersizlerinin tümü için önemli bir 

unsurdur. Derin ve doğru bir Ģekilde alınan nefes, kiĢideki baĢlamıĢ veya 

baĢlayacak olan stres tepkimesinin zincirini kırarak tersine gitmesini 

sağlamaktadır (BaltaĢ ve BaltaĢ, 2000: 164). 

 Meditasyon: Bedeni duygusal ve fiziksel olarak dinlendirebilmek için 

sakinliği ve içsel yoğunluğu içeren aktivitelere denir. Bireylerin stresin 

belirtilerinden daha az etkilemelerine ve bireylerin stresli durumlardan 

uzaklaĢmalarına yardımcı olmaktadır (Davis, 1983: 446). 

 Toplumsal Destek: Bir kiĢinin diğer insan ya da insan gruplarla olan 

iletiĢimini anlatmaktadır. Bireylerin toplum, iĢ ve aile yaĢamlarını 

paylaĢtıkları diğer bireylerle olan paylaĢım oranları, onlar tarafından 

desteklenme düzeyleri ve onlarla birlikte olmaktan aldıkları zevk; bireylerin 

stresle baĢa çıkma düzeylerini arttırdığı için stresli durumlardan daha az 

hasarla kurtulmalarına yardımcı olmaktadırlar (Trewor, 1990: 7; Aydın, 

2002: 86). 

 Kültürel, Sosyal ve Sportif Etkinliklere Katılma: Stresle baĢa çıkarken 

önemli olan diğer bir faktörde; bireylerin çalıĢma zamanlarından arta kalan 

boĢ zamanlarını aktivitelerle geçirmeleri ve boĢ zamanlarını geçirdikleri bu 

aktivitelerin ne derecede etkili olduklarıdır (Schafer, 1987: 323). 

 GevĢeme (Relaxation): GevĢeme eğitiminin stres altındaki bireylere 

verilmesi, onlarda baĢlayan stresli tepkinin tam tersi bir durum yaratır. 

GevĢeme tekniğini kullanan bireylerin vücudunda baĢlayan psikosomatik 

stresin tepkisi azalır ve bu tepkinin zararları bir nevi engellenmiĢ olur (Allen, 

1990: 140). 

 Biyolojik Dönüt (Biological-Feedback): Ġnsanın farkında olmadığı kendi 

fizyolojik, normal ve anormal tepkilerinin farkına bir aracı yardımıyla 

varabilir. Bireyin, bir eğitim programını uygulayarak kendi otonom 

etkinliklerini (ter bezi salgısı, beden sıcaklığı vb.) istenen doğrultuda 

öğrendiği yöntemdir. Bu yöntem bir uzman personelin gözetimi altında 

uygulanır. Biological-Feedback araçları, kiĢinin farkındalık kazanmasına ve 
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stres durumunun istenmeyen kötü etkilerinin hafifletilmesine yardımcı olur 

(BaltaĢ ve BaltaĢ, 2000: 170). 

 Ġbadet ve Dua: Dua etmek kiĢinin iyimser ve ümitli olmasını sağlamaktadır. 

Dua, yüzyıllardır gerilimi azaltmak için kullanılmıĢtır (Schafer, 1987: 324). 

 Zaman Yönetimi: Yapılması gereken iĢlerin son anda aceleyle yapılması, 

zaman baskısının altında kalmak ve zamanı iyi kullanamamak bireyler için 

önem taĢıyan stres kaynaklarıdır. Dolayısıyla zamanı etkili kullanmayı 

sağlayacak davranıĢlarda bulunmak ve yapılması gereken iĢlere göre bir plan 

yapmak, bireyin zaman baskısından dolayı strese girmesini önleyecektir. 

Böylelikle zaman baskısından oluĢacak olan stresle baĢa çıkılmıĢ olur 

(Pehlivan, 2000: 56). 

 

 2.1.3.8.2.2. Stresle BaĢa Çıkmada Örgütsel Stratejiler  

 Günümüzde zorluklarla dolu çalıĢma hayatının küçülme, değiĢim, yeniden 

yapılanma gibi durumlara maruz kalması, en baĢta yöneticilerin stres düzeylerini 

arttırmaktadır. Stres durumuyla baĢa çıkarken uygulanan örgütsel stratejiler; 

görevlerin zenginleĢtirilmesi, destek veren bir örgüt izlenimi oluĢturmak, örgüt 

içindeki rollerin belirlenmesi, meslekte geliĢmenin yollarına planlama yapılması,  

fiziksel çalıĢma koĢullarında iyileĢmeye gidilmesi, stres danıĢmanlığı ve örgüt içi 

çatıĢmaların azaltılması vb. stratejilerdir (Luthans, 1989: 211). 

 ÇalıĢma ortamından dolayı ortaya çıkan stresle baĢa çıkma tarzları, 

çalıĢanların iĢ stresini önlemek veya azaltmak için örgüt seviyesindeki stres 

kaynaklarını kontrol etmek ve azaltmak için uygulanan yönetsel düzenlemeler olarak 

da nitelendirilebilirler. Örgütsel stresi azaltmak için uygulanabilecek genel stratejiler 

aĢağıda belirtilmiĢtir (Ertekin, 1993: 46; Erdoğan, 1999: 142; Pehlivan, 2000: 60; 

Aydın, 2002: 90; Güçlü, 2001: 95). 

 Destekleyici Nitelikte Örgütsel Hava Yaratmak: HiyerarĢik yapı veya 

bürokratik yapılanma, çalıĢanların karĢılaĢtıkları iĢ streslerindendir. Örgüt 

içinde alt kademede çalıĢanların üstleriyle olan iletiĢimlerini kolaylaĢtıracak 

düzenlemelerin yapılması ve onların da alınan kararlara katılımlarına 

müsaade etmek stresi azaltıcı etki yaratacaktır. 

 ĠĢin ZenginleĢtirilmesi: ĠĢin zenginleĢtirilmesi; hem görevin kimliği, iĢle 

alakalı farklı beceriler, iĢin anlamlılığı ve özerklik gibi iĢin özüyle ilgili 



76 

 

niteliklerin, hem de iĢe karĢı sorumluluk, iĢi tanıma ve baĢarı fırsatı gibi 

etmenlerin geliĢtirilmesini içermektedir. ZenginleĢtirilmiĢ olan görevler, 

yapılandırılmıĢ ve rutin iĢlere kıyasla stres kaynaklarını azaltacaktır. 

 Örgütsel Rollerin Belirlenmesi ve ÇatıĢmaların Azaltılması: Rol 

belirsizlikleri ve rol çatıĢması, kiĢisel stres kaynaklarının en önemli 

unsurlarıdır. Yeterli derecede verilen hizmet içi eğitim ve iĢ esnasında verilen 

bilgi, güzel bir organizasyon, bireylerin yapacakları iĢ hakkında bilgi veren 

görev tarifleri gibi düzenlemeler kiĢilerarası çatıĢmaları ve rol belirsizliklerini 

önemli ölçüde azaltmaktadır. KiĢilerin rollerinin belli olduğu bir örgüt 

içerisinde çatıĢmalarda azami seviyeye indirgenmiĢ olur. Dolayısıyla bu 

duruma bağlı olarak iĢ stresi de azalır veya ortadan tamamen kalkar 

(Ġmamoğlu, 2009: 50). 

 Mesleki GeliĢim Yollarının Planlanması ve DanıĢmanlık: Genellikle 

örgütlerde, çalıĢanların mesleki geliĢimlerinin planlanmasıyla alakalı 

yükselmeler ve geçiĢler geleneksel yollarla uygulanmaktadır. KiĢilerin 

ilerlemeleri ve yükselmeleri, genelde yönetici tarafından yapılır. ÇalıĢanların 

yükselmesinin mümkün olduğu bir örgütte çalıĢanlar, üst kademelere 

ilerlemek isteyeceklerdir. ÇalıĢanların bu talepleri doğrultusunda onların 

ilerlemelerini kolaylaĢtıracak düzenlemelerin yapılması örgütteki 

motivasyonu olumlu yönde etkileyecektir. Böylelikle stresin yaĢanması 

engellenmiĢ olacaktır. 

 ĠĢyerinde NeĢeli Bir Ortam OluĢturmak: Büyük iĢletmelerin geneli, 

iĢyerindeki ortamı neĢeli hale dönüĢtürmenin önemini bildikleri için, 

çalıĢanları arasındaki mizah anlayıĢının geliĢmesini istemektedirler. Etkili 

yöneticiler, istedikleri verimliliğin kısa ömürlü olmasını istemezler. ĠĢ doyum 

düzeyi yüksek ve sağlıklı olan çalıĢanların uzun vadede örgüt için ne kadar 

önemli olduklarını bilirler. Dolayısıyla bu yöneticiler iĢ stresini en az düzeyde 

tutarak verimin artacağına inanırlar. 

 Örgüt içerisinde yöneticilerin sorumlulukları çok büyüktür. Yöneticilerin, 

çalıĢanların stresle baĢa çıkabilmelerini sağlayacak ve çok fazla stres altında 

kalmalarına neden olan hususları ortadan kaldıracak birtakım görevler Ģunlardır 

(Schafer, 1987: 323); 

 Örgütte çalıĢabilmek için ortamı çekici bir hale getirmek, 
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 Rol belirsizliğini ve rol çatıĢmalarını en alt düzeyde tutabilmek için oldukça 

uyumlu ve açık rol beklentilerini karĢılamak, 

 Örgütte süreklilik ve değiĢme arasındaki dengeyi kurabilmek, 

 ĠĢ görenleri daima destekleyerek, onların gereksinimlerini karĢılamak, teĢvik 

etmek, olumlu veya olumsuz Ģekilde onları değerlendirmek, iĢ görenler 

arasında grup çalıĢmaları düzenleyerek örgüt içindeki gruba bağlılığı 

arttırmak, 

 Örgüt içerisindeki stresin düzeyine ve gereksiz yere stres yaratacak iĢ 

koĢullarına karĢı dikkat göstermek, 

 Stres içerisindeki çalıĢanlar için stresle baĢa çıkma tarzlarının hizmetlerini 

vermek, 

 Olabildiğince her çalıĢana kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayarak, 

örgüt içerisindeki ilerleme ve yöntemin gerçekleĢmesi için onlara esneklik 

göstermektir. 

 KiĢi, sosyal bir canlı olduğu için kendisini toplumdan veya ailesinden 

soyutlamaz. Dolayısıyla yöneticilere düĢen görev, personellerini iyi tanıyıp hangi 

koĢul ve durumların personelini strese sokacağını tahmin etmektir. Tahminleri 

sonucunda hangi stres türüne hangi stres yönetiminin uygulanması gerektiğini bilmek 

yöneticinin sorumluluklarındandır. 

 

 2.1.4. Atılganlık 

 DavranıĢ Ģekillerinin önemli bir parçası olarak kabul edilen ve sosyal geliĢim 

durumunun temelini oluĢturan atılganlık, insanların iliĢkilerindeki davranıĢsal 

özelliklerin temelidir. 1960‟lardan itibaren kültürel değiĢimin oluĢmasıyla birlikte 

bireyler arasındaki iliĢkiler daha çok önem kazanmıĢ, bireysel iliĢkilerde kiĢinin 

gereksinimlerinin tatmini ve öz benliğinin değeri gibi unsurlar öne çıkmıĢ ve sosyal 

anlamda kabullenme sınırları geniĢlemiĢtir. Sonuç olarak ortaya „atılganlık‟ kavramı 

çıkmıĢtır (Buzlu, 1999: 338). 

 

 2.1.4.1. Atılgan DavranıĢ 

 20. yüzyılın ortalarından sonra ABD‟ de assertiveness ismiyle atılganlık 

kavramı bir davranıĢ örüntüsü, bir kiĢilik özelliği olarak ortaya çıkarak 

yaygınlaĢmıĢtır. 1970‟lerin sonunda doğru Türkçede „assertiveness‟ kavramına 
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karĢılık olarak „atılganlık‟ kavramı kabul edilmiĢtir. 1980‟lerin sonunda doğru 

gelindiğinde ise, „assertiveness‟ kavramının karĢılığı olarak, Türkçedeki “-gan, -gen, 

-kan, -ken “ eklerinden türetilen isimler uygun görülerek, güvenmekten gelen 

„güvengen‟ kavramının da olabileceği kararına varılmıĢtır (Voltan, 2008: 342). 

 Assertiveness kavramı, giriĢkenlik (Buzlu, 1999: 339), güvengenlik (Voltan, 

2003: 193), atılganlık (Voltan, 1980b: 62; Voltan, 1981: 52) ve etkili davranma 

kavramları Ģeklinde Türkçede kullanılmaktadır (Korkut, 2004: 135). 

 Atılgan davranıĢ kavramı; saldırgan, dolaylı ve çekingen davranıĢlara 

alternatif olarak kullanılmaktadır. Bu durumun yanı sıra “Atılganlık” kelimesinin 

birçok Ģeyi çağrıĢtırabilir. Lakin atılganlık kavramı bilim dünyasının diliyle “kendini 

ifade edebilmek” olarak kısaca tanımlanmıĢtır (Yıldız, 2006: 50; Tanığ, 1993a: 71). 

Atılganlık kavramı, Webster sözlüğünde; yapıcı ve bilinçli iletiĢim kurabilmek, 

düĢünce, inanç ve duygularını uygun dille ifade edebilmek, diğer bireylerin 

haklarının çiğnenmemesi koĢuluyla kendi haklarını savunup koruyabilmek olarak 

açıklanmıĢtır (Özcan, 2006: 229). Oxford‟a göre assertivite kavramı, bireyin kendi 

haklarını savunurken kullandığı davranıĢ biçiminin ısrar etme eyleminin olması ve 

güçlü bir ifade olmasıdır (Tanığ, 1993a: 72). Bir kiĢinin atılgan olması demek; 

kendisini sakin ve açıkça ifade edebilmesi ve kiĢinin duyulması demektir. Kısacası 

kiĢi omuzlarındaki yükü hissettiği zaman ve hissetmiĢ olduğu yükün altında ezilmeye 

baĢladığını ve acı duymaya baĢladığını anladığı zaman giriĢimde bulunacağına 

hakkının olduğunu bilmesidir (AĢtı, 1995: 55; Tanığ, 1993a: 72; Yıldız, 2006: 51).

 Özcan (2006: 231)‟a göre ise atılganlık kavramı; bireyin onuruna, benliğine 

ve haklarına sahip çıkması, düĢünce, görüĢ ve duygularını saldırgan ve pasif 

olmadan, kendi inançlarına duyduğu saygıyı baĢkalarının inançlarına da saygı 

duyarak doğrudan ve dürüstçe ifade etmesidir. 

 Bazı kuramcıların atılganlık kavramı için yapmıĢ oldukları tanımlar Ģu 

Ģekildedir: 

 Bireyin merak ve ilgisini araĢtırmasında, kendini dürüstçe açıklamasında, 

diğer bireylerin haklarını göz ardı etmeden kendini hakkını savunabilmesinde ve 

anksiyete rahatsızlığını yaĢamadan kendini ifade edebilmesinde, bireylerin 

yeterliliğini ve eĢitliğini geliĢtiren bireylerarası davranıĢ Ģekli atılganlıktır (Alberti ve 

Emmons, 2002a: 22; Alberti ve Emmons, 2002b: 43). 
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 Angel ve Petronko‟ya göre, bireyin kendi haklarına gösterdiği saygıyı diğer 

bireylerin haklarına da gösterdiği dürüst, dolaysız ve açık bir iletiĢimdir (Kilkus, 

1993: 1324; AĢtı, 1995: 56; Buzlu, 1999: 340). 

 Back ve Back‟e göre, atılganlık baĢka bir kimsenin haklarına saldırmadan 

kendi haklarımız için direndiğimiz ve ihtiyaçlarımızı, fikirlerimizi, isteklerimizi, 

inançlarımızı ve duygularımızı dürüst, uygun yollarla ve doğrudan ifade ettiğimiz bir 

iletiĢim yoludur (Tanığ, 1993a: 73). 

 Balzer-Riely (1996), diğer kiĢilere saygı göstermesinin yanında kendisine de 

saygı gösteren açık, hoĢ ve olumlu bir Ģekilde güvenli ve rahat olarak duygu ve 

düĢüncelerini ifade etme yeteneğini atılganlık olarak tanımlamıĢtır (Fortinash and 

Holoday-Worret, 2000: 64). 

 Bandura, bireyin kendini ifade edebilme yeteneğini atılganlık olarak 

tanımlamıĢtır (Kilkus, 1993: 1325; AĢtı, 1995: 57; Buzlu, 1999: 341). 

 Fensterheim ve Beam (1978), bireyin kendini ifade edebilme, ne düĢünüp, ne 

hissettiğini anlatabilme ve kendini bilmesi gibi davranıĢ ve özellikleri atılganlık 

olarak tanımlamıĢlardır (Uğur, 1996: 68). 

 Gilligan, geliĢim psikolojinden bahsederken, geleneksel erkeğin bağımsızlığı, 

otonomisi, çalıĢması ve kimliği vb. unsurlara odaklanmakta ve kiĢilerarası iletiĢim 

üzerinde pek durmamaktadır. Gilligan, olumsuz duygularını dile getirirken, 

erkeklerin içinde oldukları pozisyonlardan bahsederken üstün olma arzusunun 

yanında atılganlığı da kullandıklarını söylemektedir. Gilligan ve Schaef‟e göre, 

kadınların geliĢimi iliĢkilerde çok önemli bir faktördür (Kilkus, 1993: 1326; AĢtı, 

1995: 58; Buzlu, 1999: 341). 

 Jakubowski-Spector (1973), kiĢilerin baĢkalarına gösterdikleri saygılı 

davranıĢların yanında, inanç, fikir ve duygularını içten ve doğrudan ifade 

edebilmelerini atılganlık olarak tanımlamıĢtır (Voltan, 1980b: 63). 

 Lazarus, kiĢinin kendi duygu ve düĢüncelerini özgür iradesiyle 

söyleyebilmesini atılganlık olarak tanımlamıĢtır (Kilkus, 1993: 1326; AĢtı, 1995: 58; 

Buzlu, 1999: 342). 

 Liberman (1970), atılganlığın tanımını yaparken, kiĢinin kendini ifade 

edebilme yeteneği olarak tanımlamıĢtır (Uğur, 1996: 70). 

 Smith (1998), bireyin sosyal çevresinde güvengen olması ve baĢka birisine ne 

yaptığını, yaĢamdan ne beklediğini, ne istediğini ve kim olduğunu iletmesidir 

(Voltan, 2008: 344). 
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 Wolpe (1958), sosyal bağlamda kabul görmüĢ bütün ifade biçimlerini 

atılganlık olarak tanımlamıĢtır (Uğur, 1996: 70). 

 Bultler, bireyin sahip olduğu bir Ģeyi “bu benim” diye ifade ederken en yalın 

ve en dolaysız bir Ģekilde ifade etmesini atılganlık olarak tanımlamıĢtır. Erkekler 

kadınlara kıyasla, olumlu duygularını daha zor ifade edebilmektedirler. Kadınlar 

atılgan davranıĢtaki nezaket, saygı ve incelik özelliklerine daha çok sahiplerdir (AĢtı, 

1995: 57). 

 

 2.1.4.1.1. Atılgan DavranıĢın Özellikleri 

 Atılgan davranıĢlara sahip olan, atılgan bir birey üzerinden atılgan davranıĢın 

özellikleri aĢağıda sıralanmıĢtır (Voltan, 1980b: 64; Çulha ve Dereli, 1987: 124; 

Tanığ, 1993a: 75; Kasatura, 1998: 102; Terakye, 1998: 134; Benton, 1999: 48; Akın 

ve diğerleri, 2001: 121; Sullivan and Decker, 2001: 87; Alberti ve Emmons, 2002a: 

24; Öksüz, 2004: 147; Özcan, 2006: 234; Yıldız, 2006: 53; Dinçer ve Öztunç, 2009: 

22); 

 Assertivitenin ilkesi, bireyin hem kendisinin hem de diğer bireyin 

bütünlüğünü aynı anda sürdürmesidir. 

 Atılgan birey, saldırganlık ve pasiflik gibi iki uç noktanın arasındadır. 

 Atılgan bireyler ne çekingen kiĢiler gibi kendisini küçük görür ne de 

saldırgan kiĢiler gibi çevresindeki kiĢileri küçük düĢürüp onları kırar. Atılgan 

bireyin davranıĢları yerinde ve ölçülüdür. 

 Bireyler istek, fikir ve inançlarını ortaya koyarken; diğer bireylerin haklarını 

ve inançlarını çiğnememeye, etkisi altına almamaya, tehdit etmemeye, onları 

kullanmamaya ve onları küçümsememeye özen göstermelidirler. 

 Atılganlık; baĢka insanları istekli bir Ģekilde dinlemek, kendisinin ve 

insanların Ģahsına saygı gösterilmesine inanmak ve insanları anlamaya 

çalıĢmaktır. 

 Söyleyeceklerini anlaĢılır ve açık bir Ģekilde ifade etmektir. 

 Cümleye „ben‟ diye baĢlayan, duyguların dürüstçe anlatıldığı nesnel cümleler 

kurulur. 

 Sözleriyle mimikleri ve yüz ifadesi uyum içerisindedir, rahatsız edici ses 

tonuna sahip değildir. 
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 Atılgan iletiĢim kurulurken, iki tarafta isteklerini, endiĢelerini ve 

gereksinimlerini dile getirerek, birbirlerini dinlerler ve savunmaya geçmeden 

önce tepki verebilirler. 

 Atılgan birey, kendisinin zayıf noktalarını bildiği için gelen eleĢtiriler 

karĢısında çok fazla tepki göstermez. 

 Karar verme aĢamasında farklı seçeneklerin var olmasından dolayı çatıĢma 

çıkabileceğinin farkındadır. 

 Farklı fikirlere karĢı kapalı değildir, baskı altında kalmadan veya sindirilme 

korkusuna kapılmadan diğer kiĢilerin fikirlerini dinler. 

 Atılgan davranıĢlara sahip olan bir birey; gerektiği yerde evet gerektiği yerde 

hayır demekten çekinmez, isteklerini rahat bir Ģekilde ister, yani kendine 

güveni tamdır. 

 KiĢiler arası iliĢkiler içerisinde etkin ve uyumludurlar, kendileri kararlarını 

kendileri verirler. 

 Kendilerini savunurken çocuksu değil, gerçek bir yetiĢkin gibi savunurlar. 

 KarĢısındakinin konuĢmalarına önem vererek dinler ve dikkatli bir 

dinleyicidir. 

 Ġnsanların gözüne bakmaktan çekinmez, uygun mimiklerle, yetiĢkin bir ses 

tonu ile ve doğal konuĢma ifadeleriyle birlikte duruma uygun yüz ifadesini 

gösterir. 

 Diğer kiĢilerin davranıĢlarıyla kendisini korkutmalarına veya tehdit 

etmelerine müsaade etmez, kendine özgüveni yeteri kadar vardır. 

 BaĢkalarını tehdit etmez, etki altına almak için uğraĢmaz ve onları asla 

küçümsemez. 

 Herhangi bir durumun yanlıĢ olduğunu düĢünürse, o durum ile alakalı sorular 

sorarak açıklama yapılmasını bekler. 

 Kendisini kullanmaya çalıĢan kiĢilere fırsat vermez, onlara gereken tepkiyi 

gösterir. 

 Anksiyete rahatsızlığını yaĢamadan düĢüncelerini ve duygularını 

açıklayabilir, stres kaynaklarıyla etkili bir Ģekilde baĢ edebilir. 

 Kendisini sürekli geliĢtirmeye çalıĢır, iĢ doyumu ve performansı yüksektir. 

 Birey bir yönetici konumunda bulunuyor ise, sorumluluk almaktan kaçınmaz. 

 Ġhtiyaçları, fikirleri ve hisleri hakkında açık ve dürüsttür. 
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 Bir kiĢi ya da konu ile ilgili eleĢtiride bulunurken, savunduğu kararı net 

biçimde dile getirir. 

 Olumsuz bir cevap verecek ise bu cevabını karĢıdakini reddetmeden, 

kırmadan ve sakin bir üslupla verir. 

 Sahip olduğu haklarının farkındadır, olumsuz veya olumlu düĢünce ve 

duygularını dürüstçe ve açıkça ifade eder, kendi düĢünce, duygu ve 

davranıĢlarının sorumluluklarını alarak arkasında durur. 

 Bir konu hakkındaki olumsuz veya olumlu düĢüncelerini dolaylı yoldan değil 

doğrudan kendinden emin bir Ģekilde dile getirir. 

 Birisiyle önemli bir konu hakkında konuĢacaksa ayaküstü ve herkesin içinde 

konuĢmaz. Konu özel ve önemli bir konuysa, bu konuyu konuĢmak için 

doğru yeri ve doğru zamanı seçer. 

 Bir iĢte baĢarı elde etmiĢler ise, baĢarılarından konuĢmaktan ve kendilerini 

övmekten kaçınmazlar. 

 BelirlemiĢ oldukları amaçlara genellikle ulaĢırlar ve iliĢkilerinden gerekli 

doyumu alırlar. 

 Atılgan bir kiĢi kendisini yükseltebilendir ve pozitif birisidir. Bunun 

sonucunda ise baĢkalarını veya kendisini amacına yönelik kullanır. 

 Atılgan bir birey, baĢkalarıyla iletiĢim kurarken çekingen, içine kapanık veya 

saldırgan bir tavır kullanmaz. Fakat iletiĢimi etkilidir. Bireylerin ilgilendikleri 

amaçlarına daha kısa sürede ulaĢmaları, becerilerini geliĢtirmeleri, duygusal anlamda 

çevreye daha fazla adapte olmalarını ve fırsatları değerlendirmelerini 

gerçekleĢtirirken atılgan davranıĢlarından yararlanırlar. Atılganlık, kiĢilerin 

toplumdaki yaĢantılarında daha etkili iletiĢim kazanmalarına ve baĢarılı olmalarına 

aracılık eder. Çünkü etkili iletiĢim yetenekleri kiĢiyi baĢarıya götürür (Voltan, 1980a: 

23). 

 Atılgan olan bir kiĢinin beden dili, kendisine olan güvenini aĢağıdaki 

durumlardaki gibi yansıtır (Terakye, 1998: 135). Atılgan bir bireyin davranıĢları 

(Buzlu, 1999: 343; Ker-Dinçer, 2005: 25);  

 Vücudu ayakta veya otururken dik duruĢa sahiptir fakat konuĢma sırasında 

karĢısındaki kiĢiye eğilim gösterir vaziyettedir, 
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 ĠletiĢim içinde olduğu kiĢiyle düzenli bir göz teması kurar ama 

karĢısındakinin gözlerine direkt olarak değil daha çok burun kemerine ve 

alnına odaklanır, 

 ĠletiĢim sırasında kullandığı jest ve mimikleri kendinden emin bir Ģekilde 

birbirini takip eder, 

 Kendini karĢısındakine kabul ettiren ve güvenli bir görünüĢe sahiptir, 

 Ġnsanların seviyesine göre kendi seviyesini ayarlar, 

 BaĢka bir kiĢinin kiĢisel alanına girmez ve baĢka bir kiĢinin de kendi kiĢisel 

alanına girmesine fırsat vermez, 

 Yüz ifadesi samimi, sakin, arkadaĢça ve dostçadır, 

 DüĢünce ve duygularını; uygun bir ses tonu ile doğrudan, açık ve dürüstçe, 

uygun kelimeleri seçerek ifade eder, 

 DavranıĢları konuĢmayı vurgulayıcıdır ve içinde olduğu durumun etkisini 

yansıtır. 

 Alberti ve Emmons için atılgan davranıĢın en önemli 10 özelliği Ģunlardır 

(Alberti ve Emmons, 2002a: 25; Alberti ve Emmons, 2002b: 45); 

1. Kendini ifade edebilmeye dayalıdır, 

2. BaĢka kiĢilerin haklarına saygı duymaktır, 

3. Dürüstlüktür, 

4. Kesin ve dolaysızdır, 

5. ĠletiĢim içerisindeki her iki tarafa da yarar ve eĢitlik sağlar, 

6. Hakların, görüĢlerin, duyguların, gerçeklerin, sınırların ve ricaların söze 

dökülmesidir, 

7. KarĢı tarafa istenen mesajı iletirken; ses, vücut duruĢu, göz teması, vücut ve 

el hareketleri, yüz ifadesi, zamanlama, dinleme, mesafe ve akıcılık gibi dilin 

dıĢındaki öğelerden de yararlanmaktır, 

8. Evrensel olamaz, kiĢiye göre değiĢir, 

9. Toplumsal anlamda sorumluluk üstlenir, 

10. Ġnsanın doğasında mevcut değildir, insan sonradan öğrenir. 

 

 2.1.4.1.2. Atılgan DavranıĢ Tarzının Öğeleri 

 Atılgan davranıĢın tarzını, davranıĢ bilimciler sistematik olarak 

incelediklerinde, atılgan bir olaya katkısı olan birkaç önemli öğe olduğunun 
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sonucunu bulmuĢlardır (Alberti ve Emmons, 2002a: 25; Özcan, 2006: 235). Atılgan 

davranıĢta ses tonu ile sözler birbiriyle uyum içindedir. Ses tonu ile sözler birbirine 

uymuyor ise, bu sözleri dinleyen kiĢi sözlere mi yoksa ses tonuna mı inanacağını 

ĢaĢırır (Özcan, 2006: 235). 

 Atılgan davranıĢın sözlü ve sözsüz iletiĢim öğeleri olarak iki öğesi vardır. Bu 

iki öğe birbirini tamamlamaktadır, Raskin (1983), bu iki öğeyi aĢağıdaki baĢlıklar 

olarak tanımlamıĢtır (Özcan, 2006: 236). 

 

 2.1.4.1.2.1. Atılganlıkta Sözel Olan Öğeler 

 Alanyazında kullanılan atılganlıkta sözel olan öğelerin en belirginleri 

Ģöyledir; 

 Onaylama, Tasdik: Dinleyici pozisyonunda olan bir bireyin, karĢı tarafa “hı 

hı”, “evet” veya “mmm” gibi ifadeler yardımıyla geribildirimde bulunmasıdır 

(Galassi ve Galassi, 1975). 

 Övgü, Takdir: Wells ve diğerleri (1991), atılganlığın sözel olan öğelerinden 

birisi olan övgünün; atılganlığı yüksek veya düĢük olan bireylerde farklılık 

göstermediğini, ancak konuĢan bir kadın ile bir erkek arasında önemli boyutta 

farklılık gösterdiğini bulmuĢlardır. 

 Eisler ve diğerleri (1975), bireylerin atılganlığın artması gereken durumlarda, 

kadınlara erkeklerden daha fazla hayranlık ve övgü belirtisinde bulunduklarını tespit 

etmiĢlerdir. Ayrıca tanımadıkları birisine tanıdıklarından daha fazla hayranlık ve 

övgü belirtisinde bulunduklarını ifade etmiĢlerdir. Atılganlık düzeyleri yüksek olan 

bireylerin, atılganlık düzeyleri düĢük olan bireylere kıyasla karĢısındaki kiĢiye daha 

fazla övgüde bulundukları saptanmıĢtır. 

 Ġtaat Etme, Boyun Eğme: KarĢı tarafın belirttiği, nedeni belli olmayan 

isteklere sorgusuz bir Ģekilde razı olmaktır. Atılganlık düzeyleri düĢük olan 

bireylerin, atılganlık düzeyleri yüksek olan bireylere kıyasla daha uysal davrandıkları 

bulunmuĢtur. Bireylerin, erkeklerden aldıkları emirlere kadınlardan aldıkları 

emirlerden daha fazla boyun eğip, itaat ettikleri tespit edilmiĢtir (Eisler ve diğerleri, 

1975). 

 DeğiĢme Ġçin Rica: Kendisinden istenilen bir durum için davranıĢını 

değiĢtirmek zorunda kalmak, itaat etmekten daha zor bir olgudur. Birey kendisinden 

istenilen davranıĢ için belli bir değiĢim içerisine girmek zorundadır. Bu değiĢim 

sürecine giren atılganlığı düĢük ve yüksek olan bireyler arasında anlamlı bir farklılık 
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bulunmuĢtur (Fray ve diğerleri, 1987). Bireylerin davranıĢını değiĢtirmesi 

konusunda, kadınlara erkeklerden daha fazla rica ettikleri saptanmıĢtır (Eisler ve 

diğerleri, 1975). 

 Olumlu Benlik Durumları: Bir benliği tanımlamak veya herhangi olumlu 

bir özelliği belirtmek için kullanılan methetme niteliğine sahip sıfatlardır. Bu 

sıfatlara bağlı bir ölçünün kullanılmasının yanı sıra kendini övme durumlarının her 

ifadesi bir olumlu benlik ifadesine örnektir (Hollandsworth ve diğerleri, 1977). 

 Kendiliğinden (Spontane) Olumlu DavranıĢ: Bireyin, karĢısındaki kiĢi 

hakkında spontane bir Ģekilde olumlu hareketler sergilemesidir. Bu hareketlerden 

birisi olan değerlendirme hareketini ele alacak olursak; bir oluĢ karĢısında 

geribildirim olarak sergilenen söz veya hareketlerdir. Değerlendirme öğesi, 

atılganlığı yüksek ve düĢük olan bireyleri doğru bir Ģekilde ayırt edebilmektedir (St. 

Lawrence, 1973). 

 BaĢtanbaĢa Atılganlık: Bu öğe, araĢtırmaların kaynaklarında en yaygın 

kullanılan ölçüttür. Sıkıntılı bir olay karĢısında bireyin baĢtan baĢa etkili olabilmesini 

ölçmektedir (Galassi ve Galassi, 1975; Wells ve diğerleri, 1991). Bireylerin, 

tanımadıkları kiĢilere karĢı gösterdikleri ifadeler, baĢtan baĢa atılganlık ölçütü ile 

daha yüksek değerlerde ölçülmüĢtür (Eisler ve diğerleri, 1975). Ayrıca bireylerin, 

pozitif duygularını ifade ederken gösterdikleri baĢtan baĢa atılganlık eğilimlerinin 

negatif duygularını ifade ederken gösterdikleri baĢtan baĢa atılganlık eğilimlerinden 

daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

 

 2.1.4.1.2.2. Atılganlıkta Sözel Olmayan Öğeler 

 Atılganlıkta sözel olmayan öğeler, mesajı alan bireyin üzerinde sözel 

öğelerden daha fazla etkiye sahiplerdir (St. Lawrence, 1973). Atılgan olan ve 

olmayan bireylerin, sözel olan ve sözel olmayan öğelere karĢı verdikleri tepkilerde 

anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiĢtir (Eisler ve diğerleri, 1975; Hersen ve 

diğerleri, 1973; Hollandsworth ve diğerleri, 1977)., 

 Duruma göre farklılık gösteren değiĢkenlerin, atılgan davranıĢın sözel 

olmayan yapısını etkiledikleri belirlenmiĢtir (Eisler ve diğerleri, 1975). Rich ve 

Schroeder (1976), bireylerin göz kontağını sürdürdükleri sürece daha fazla 

gülümsediklerini bildirmiĢlerdir, ancak bazı durumlarda çok uzun süren göz 

temaslarının sosyal açıdan uygunsuz olduğunu düĢünmüĢlerdir. 
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 Ses Tonu, ĠniĢ ve ÇıkıĢ, Yükseklik: Ġnsanlarla olan iletiĢimimizde, sesimizi 

kullandığımız tarz önemli olan bir unsurdur. Birisine aynı cümleleri neĢeyle 

söylersek pozitif, öfkeyle söylersek negatif mesaj vermiĢ oluruz. Ses tonumuzu iyi 

ayarlarsak karĢımızdakini ikna etme ihtimalimiz artar. Aksine iniĢsiz, çıkıĢsız bir 

Ģekilde fısıltıyla konuĢursak ciddiye alınmayabiliriz. Bağırarak konuĢtuğumuz zaman 

ise karĢıdaki kiĢi kendisini savunmaya geçer ve iletiĢimimiz sekteye uğrar. 

Kendimizi ortaya koyabilmemiz açısından bunlara dikkat etmemiz önemlidir (Alberti 

ve Emmons, 2002b: 47; Özcan, 2006: 236). Atılgan bireyin ses tonu çok yüksek veya 

çok alçak değildir (Özcan, 2006: 236). Ses etkili bir Ģekilde kullanıldığı zaman, birey 

kendine güvendiğinin ve üstünlük kurmadığının mesajını karĢısındakine aktarmıĢ 

olur. Kullanılan cümlelere değil cümleleri kurarken kullanılan ses tonuna dikkat 

edilir. Ses tonu ve cümleler birbiriyle uyum içerisinde değilse, bu durum dinleyicide 

huzursuzluk ve kaygının oluĢmasına neden olur. Eğer ses tonu ve cümleler birbiriyle 

uyum içerisinde kullanılırsa, dinleyicideki kaygı azalır. Ġyi ayarlanabilmiĢ bir ses 

tonu ile ikna etmek daha kolaydır (Alberti ve Emmons, 2002a: 27; Alberti ve 

Emmons, 2002b: 48). 

 Akılcılık: Birisiyle iletiĢime girdiğimizde anlatmak istediğimiz konunun, 

karĢımızdakinin açısından açıkça anlaĢılabilmesi için akıcı Ģekilde konuĢmamız çok 

etkili olacaktır. TelaĢsız ve açık bir Ģekilde söylenilen Ģeyler daha kolay anlaĢılır ve 

daha çok etkili olurlar (Alberti ve Emmons, 2002a: 27; Özcan, 2006: 238). Mesajın 

içeriği, konuĢmadaki akıcılıkla bağlantılı değildir. BoĢlukları “eeee”, “ıııııı”, 

“biliyorsunuz….” vb. sözcük ve seslerle dolduran, duraklayarak konuĢan bireylerin 

çekingen olduğu, durmadan ve hızlı konuĢan bireylerin de boğucu olduğu bir 

gerçektir. KonuĢma atılgan tavırda yapılıyorsa, insanları rahatsız etmeyecek düzeyde 

akıcı olarak iletilir (Özcan, 2006: 238). 

 Göz Teması: Birisiyle bakıĢların nerede olduğu çok önemlidir. KarĢıdaki 

kiĢiye bakmak söylenilenlerin etkisini arttırır ve içten olunduğunun mesajını verir 

(Özcan, 2006: 239). Göz teması kültürlere göre değiĢkenlik gösterir (Alberti ve 

Emmons, 2002a: 28; Alberti ve Emmons, 2002b: 49). Verilmek istenen mesajın 

niyeti genellikle karĢıdakine bakıĢlarla aktarılır. Gözün karĢıdakine dikilip uzun uzun 

bakılması saldırganlığı, bakıĢların kaçırılması ise pasifliği ifade eder. Atılgan olan bir 

kiĢi ise karĢısındakinin yüzüne belli bir süre boyunca, onu rahatsız etmeden bakabilir 

(Özcan, 2006: 239). KarĢıdaki bireye sakin bir Ģekilde bakmak; onunla ilgilendiğini 

hissettirir, ona saygı duyulduğunu ifade eder ve konuĢmayı özel kılar. Söylenmek 
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istenen konunun etkisi artar (Alberti ve Emmons, 2002a: 28; Alberti ve Emmons, 

2002b: 49). 

 Yüz Ġfadesi: Yüz ifadesinin ölçülmesi zordur (Özcan, 2006: 240). Yüz 

ifadesi mesaja ne kadar uygun Ģekilde kullanılırsa, mesaj da karĢı tarafa etkili 

biçimde iletilir. Öfkeli bir insanın yüzünde gülümseme ifadesinin olmaması, mesajın 

karĢı tarafa daha iyi bir Ģekilde iletilmesini kolaylaĢtırır. Ya da diĢlerini sıkan bir 

insanın sevdiğini söylemesi karĢı tarafı inandıramaz (Erol, 2006: 35). Halbuki atılgan 

olan bir insanın sözel olmayan mesajı ile sözel olan mesajı, anlatımı ile duygularının 

uyum içerisinde olması gerekmektedir (Whirter ve Acar, 2000: 143; Özcan, 2006: 

240). 

 Beden DuruĢu: DüĢünce ve duyguların kelimelere aktarılamadığı zaman, 

baĢın dönüĢ Ģekli, savunma anlamı taĢıyan bir mimik veya bir bakıĢ binlerce 

kelimenin ifade edemeyeceği anlam taĢır. Gerçek düĢünce ve duygularımızı 

kelimelerle saklayabiliriz ama beden duruĢumuzun ne ifade ettiğini saklamamız 

mümkün değildir (Buzlu, 1999: 344). Bedenimizin duruĢu da, iletmek istediğimiz 

mesajları iletmemizde bize yardımcı olur. Yayılarak oturmuĢ bir kiĢi; konuyla 

ilgisinin olmadığını ve karĢısındakini hiçe saydığını izlenim olarak verir. Elini beline 

dayamıĢ olan bir kiĢi; kavgaya hazır olduğunu ve karĢısındaki bireye üstünlük 

tasladığını izlenim olarak verir. Kollarını göğüs üzerinde bağlamıĢ olan bir kiĢi; 

güvensiz olduğu ve savunmaya geçtiğini izlenim olarak verir. Hareketsiz bir Ģekilde 

donmuĢ gibi duran bir kiĢi; etrafına korkmuĢ olduğu izlenimi verir. Halbuki atılgan 

olan bir insanın beden duruĢu; ne kendini aĢırı sıkan ne de aĢırı salarak değil 

kendinden emin ve rahat bir Ģekilde duruĢ sergiler. Dik bir Ģekilde duruĢ sergiler ama 

gergin izlenimi vermez, konuĢtuğu sırada el kol hareketlerini abartılı bir Ģekilde 

hareket ettirmez (Özcan, 2006: 241). 

 Mesafe / Fiziksel Temas: Bireyler arasındaki mesafe olgusu kültürlere göre 

değiĢkenlik gösterir (Özcan, 2006: 241). Bir kiĢiyle aramıza koyduğumuz mesafe, o 

kiĢiyle olan iletiĢimimizi ciddi ölçüde etkilemektedir. Mesela bir kiĢiye yakın 

durmak veya ona çok yakın oturmak, elimizi sırtına veya omzuna koymak, eline 

veya koluna değmek; o kiĢi ile aramızdaki iliĢkiye sıcaklık ve yakınlık katar. Bu 

durum aksi bir duruma da neden olabilir. Bir kiĢiye çok fazla yaklaĢmak; o kiĢinin 

saldırganlaĢmasına ve o kiĢinin çok kızmasına sebep olabilir ya da aramızdaki 

iliĢkiye mahrem anlamını yükleyebilir. Halbuki atılgan olan bir insan karĢısındaki 
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kiĢiyi rahatsız etmeyecek Ģekilde bir mesafeden konuĢur (Alberti ve Emmons, 2002b: 

50; Özcan, 2006: 241). 

 El ve Vücut Hareketleri: El ve vücut hareketlerinin uygun bir Ģekilde 

kullanılması konuĢulan konuyu destekleyerek iletmek istediğiniz mesaja sıcaklık ve 

açıklık katmaktadır. El ve vücut hareketlerinin doğal olması (anlamsız ve sinirli 

olmaması Ģartıyla) kiĢinin; kendine güvenli, spontane ve açık olduğunun izlenimini 

verir (Whirter ve Acar, 2000: 145; Alberti ve Emmons, 2002a: 29). 

 Zamanlama: Kendisini spontane bir Ģekilde ifade eden bir kiĢi, duygularına 

daha çok yoğunlaĢabilir ve hayatının daha berrak olmasını sağlayabilir. Fakat bazı 

zamanlarda, kuvvetli bir duyguyu tartıĢabilmesi için özellikle fırsat yaratması 

gerekebilir. Bu durumu gerçekleĢtirebilmesi için rahatsız edilmeyeceğinden emin 

olduğu bir zaman dilimi ve bir mekan seçmesi gerekir. Diğer insanların içinde 

tartıĢmaya girmesi baĢka sorunları da beraberinde getirebilir (Alberti ve Emmons, 

2002b: 50; Özcan, 2006: 241). 

 Dinlenme: Diğer insanların, kendisi hakkında sahip olduğu izlenimin 

bilincine ve aktif olarak dinleme bilincine ilk olarak sahip olabilmek; atılgan birey 

olabilmek için gerekmektedir. Seçici, duyarsız, yalancı, tuzak kurucu, savunucu, 

ayırıcı vb. biçimlerde dinleme Ģekilleri bireyler arasındaki iletiĢimi bozar (Tanığ, 

1993a: 76). Atılgan dinleme; meĢgul eden diğer unsurları bir kenara bırakarak, 

dikkati konuĢan birey üzerine vermek, onunla göz temasını kurmak, kendini 

karĢıdaki bireye ayarlamak, ilgiyi belirtmek için konuĢan kiĢiye dokunmak, baĢını 

sallayarak karĢıdakini dinlediğini belirtmek, dile getirilen Ģeylerin ardındaki gizli 

olan duyguları ve mesajı hemen yanıt vermeden ya da yorumlama yapmadan 

anlamaya çalıĢmaktır. Diğer insanların duygularına ve haklarına saygılı olmak 

gerekir. Bu durum, hem kiĢi kendisini ifade ettiği sırada hem de baĢkalarının 

kendisini ifade ettiği sırada, diğer insanları gözetebildiği anlamını taĢımaktadır 

(Alberti ve Emmons, 2002a: 29; Özcan, 2006: 242). 

 Atılgan davranıĢların sonradan öğrenilebilir diğer öğeleri gibi dinleme öğesi 

de sonradan öğrenilebilir. Ġyi dinleyici olan bir insan, kendisini daha etkili bir 

biçimde ifade eder ve bunun sonucunda iliĢkilerinin kalitesi de yükselir (Alberti ve 

Emmons, 2002a: 29; Alberti ve Emmons, 2002b: 51). 

 DüĢünceler: Doğrudan gözlenebilmesi mümkün olamayan düĢünce unsuru, 

atılgan davranıĢın bir öğesidir. Atılganlık ile ilgili geliĢtirilen düĢüncelerin doğru bir 

Ģekilde geliĢtirilmesi önemlidir. ĠnanıĢlar, duygular, yaklaĢımlar ve düĢünceler, 
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davranıĢ biçimlerinin alt yapısını oluĢtururlar (Alberti ve Emmons, 2002b: 51; 

Özcan, 2006: 242). Atılgan davranıĢa gereksinim duyan her yeni olaya tepki 

gösterebilmek için aklın özgür bir biçimde çalıĢabilmesi gerekmektedir. ĠnanıĢlar, 

düĢünceler ve yanlıĢ yaklaĢımlar kiĢinin doğal hareket etmesini kısıtlar ve eli, kolu 

bağlar. Ġnsan düĢünebildiği kadarıyla var olmaktadır. Atılganlığın geliĢtirilebilmesi 

için düĢüncelerden yararlanılabilir (Alberti ve Emmons, 2002a: 30; Alberti ve 

Emmons, 2002b: 52). 

 Ġçerik: Bu unsurun önemli olan tarafı; bir kiĢinin kendisine uygun biçimde 

tavır ve hal içerisinde, kendini spontane ve dürüstçe ifade edebilmesidir. Atılgan bir 

birey olabilmek için iyi ve doğru seçilen sözcüklerin kesinlikle kullanılması gerekir 

diye bir Ģart yoktur. Lakin bazı bireyler de iyi ve doğru sözcükleri bulmaya çalıĢırken 

zorluk yaĢarlar. Söylenenden çok söylenen Ģeyin ne Ģekilde söylendiği daha 

önemlidir (Whirter ve Acar, 2000: 147; Albert ve Emmons, 2002a: 30). 

 

 2.1.4.1.3. Atılgan DavranıĢ Biçimleri 

 Atılganlık konusu üzerine birçok çalıĢma yapan bilim insanları atılgan 

davranıĢ tarzlarının farklı farklı olduğundan bahsetmektedirler. Lakin bazı bilim 

insanları atılgan davranıĢ tarzlarının üç farklı biçimi olduğunu savunsalar da, Lange 

ve Jakubowki (1976) atılgan davranıĢ tarzlarının beĢ farklı biçimi olduğu hakkında 

görüĢlerini belirtmiĢlerdir. Bu görüĢleri, atılganlık üzerine çalıĢma yapan araĢtırmacı 

insanlar tarafından kabul edilmiĢtir ve atılganlık konusu üzerine yapılacak olan 

çalıĢmalara ıĢık tutarak bir ayrım olarak benimsenmiĢtir. Atılganlık davranıĢ 

tarzlarının beĢ çeĢidi; temel atılganlık, empatik atılganlık, artan atılganlık, ben dilini 

kullanarak atılgan davranma, yüzleĢtirme veya karĢılaĢtırma olarak incelenmektedir 

(Ker-Dinçer, 2005: 26). 

 

 2.1.4.1.3.1. Temel Atılganlık 

 Atılganlığın bu biçiminde, düĢüncelerin, duyguların ve inançların net ve basit 

bir Ģekilde dile getirilmesi söz konusudur. Bunun için herhangi bir özel iletiĢim 

becerisine gerek yoktur. Temel atılganlığın gereksinim duyduğu Ģeyler sadece 

“Hayır” ya da “Evet” olabilir (Adana, 2009: 51). Daha basit bir Ģekilde, “ben 

istemiyorum” ya da “ben istiyorum” diyebilmektir (Rugancı, 2001: 79; Ayaz, 2002: 

87; Bal, 2003: 95). Mesela, konuĢmasının kesilmesinden rahatsız olan atılgan bir 

birey: “Kusura bakmayın, ama müsaadenizle konuĢmama devam edip bitirmek 
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istiyorum” Ģeklinde cümle kurup, konuĢmasını kesen bireyi kibarca uyarabilir 

(Dinçer ve Öztunç, 2009: 26). 

 

 2.1.4.1.3.2. Empatik Atılganlık 

 Empatik atılganlık biçiminde, etkileĢim içerisinde olunan kiĢiye karĢı duyarlı 

davranmak söz konusudur. Birisi, diğer bireylerin durumu ve duygularını düĢünerek, 

kendi durum ve duyguları hakkında bahsedebilir (Adana, 2009: 51). Empati kelimesi, 

bir kiĢinin kendisini karĢısındaki kiĢinin yerine koyarak o kiĢinin istek, duygu ve 

ihtiyaçlarını anlamaya çalıĢması demektir. Empatinin iki aĢamasından birincisi; 

karĢısındaki kiĢinin duygularını ve içinde olduğu durumu anlamaya çalıĢmak, 

ikincisi ise; bireyin kendi haklarını da gözeterek bu anlayıĢını dile getirmesidir 

(Terakye, 1998: 138; Rugancı, 2001: 80; Bal, 2003: 96). 

 

 2.1.4.1.3.3. Artan Atılganlık 

 Artan atılganlık biçiminde, iletiĢimde bulunduğumuz bireyin, bizim temel 

atılganlık davranıĢımıza karĢı tepki vermemesi ve haklarımızı çiğnemeyi sürdürmesi 

söz konusudur. Bu aĢamadaki sergilenecek olan atılganlık davranıĢının dozu arttırılır 

ve iliĢki resmileĢir. KiĢinin atılganlık düzeyinin artmasıyla birlikte kiĢi, istek ve 

duygularını birkaç defa net ve açık bir Ģekilde dile getirir. Sonrasında son sözünü 

söyleyerek o andaki iliĢkiyi sonlandırır. Bu konuyu örneklendirmek istersek 

(Rugancı, 2001: 81; Ker-Dinçer, 2005: 26); 

1. AĢama: Ürünlerinizin hiç birini istemediğimi fark ettim ve almamaya karar 

verdim. 

2. AĢama: Hayır, demin de belirtmiĢ olduğum gibi ürünlerinizi almayı hala 

düĢünmüyorum. 

3. AĢama: “Bakın daha önce size iki kere ürününüzü almayacağımı söyledim. Bu 

kararım kesindir. Lütfen burayı terk ederek beni rahat bırakmanızı rica ediyorum!” 

Ģeklinde örneklendirebiliriz.  

 BaĢka bir örnek verecek olursak (Rugancı, 2001: 81; Yılmaz, 2005: 100); 

 “Eğer otomobilimi yarın sabaha kadar tamir edemezseniz, iĢini daha iyi ve 

hızlı yapan bir tamirci ile anlaĢacağım” örneğini verebiliriz. 
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 2.1.4.1.3.4. Ben-Dili’ni Kullanarak Atılgan Davranma 

 Ben dilini kullanarak gösterilen atılganlık davranıĢ biçiminde, bireyin 

konuĢmasına “ben” kelimesiyle baĢlaması ve düĢünce, istek ve duygularının kendine 

ait olduğunu vurgulaması söz konusudur (Adana, 2009: 55). Ben diliyle kurulan 

cümleler dört bölümden oluĢmaktadır; 

1. Bölüm: KarĢıdaki bireyin, belli bir davranıĢının iĢaret edilebilmesi için kullanılır, 

2. Bölüm: Söz konusu olan hareketin, diğer bireyin üzerinde yaratmıĢ olduğu etkiyi, 

bu hareketin ona nasıl bir his verdiğini belirtebilmek için kullanılır, 

3. Bölüm: KarĢılaĢılan davranıĢı yorumlayabilmek için kullanılır, 

4.Bölüm: Bu davranıĢ yerine hangi davranıĢın daha uygun olacağını anlatabilmek 

için kullanılır. 

 Mesela, “Bu davranıĢı bana karĢı yaptığın zaman kendimi dıĢlanmıĢ 

hissediyorum. Çünkü bu davranıĢın beni insanların içinde rencide ettiğini 

düĢünüyorum. Hâlbuki bu davranıĢı sadece ikimizin olduğu bir ortamda sergilersen 

daha çok memnun olurdum” Ģeklinde bir konuĢmayı örnek verebiliriz. Bu konuĢma 

sayesinde; kiĢinin istemediği bir davranıĢ karĢısında hissettiği duygu ve düĢünceleri, 

bu davranıĢ yerine uygun gördüğü istekleri vurgulanmıĢ olur. Ayrıca, bu konuĢma 

yapıldığı vakit, hem olumsuz duyguların bastırılması gerçekleĢir hem de karĢı tarafın 

savunmaya geçerek saldırgan davranıĢta bulunması engellenmiĢ olur (Rugancı, 2001: 

83; Ker-Dinçer, 2005: 26). 

 

 2.1.4.1.3.5. KarĢılaĢtırma ya da YüzleĢtirme 

 KarĢılaĢtırma ya da yüzleĢtirme yaparak sergilenen atılgan davranıĢ biçimi, 

karĢıdaki bireyin sözleri ve hareketleri arasındaki tutarsızlık sonucu kullanılması söz 

konusudur. Bu atılganlık biçimi dâhilinde yapılması gerekenler; çeliĢkili cümleler 

kuran bir kiĢiye objektif Ģekilde yaklaĢarak kiĢinin ne yapmaya çalıĢtığını fark 

etmesini sağlamak, gerçekten nasıl davranıĢta bulunduğunu saptamasına yardımcı 

olmak ve yaptığı davranıĢı kendisine uygun bir yolla belirtmektir. Sonrasında ise 

fikirlerini sunan bireye, Ģu anda neleri yapması gerektiğini söylemek gerekir. Mesela, 

“Bu akĢam için sinemaya gitmek için bana söz verdin ama Ģimdi baĢka bir iĢinin 

olduğunu söylüyorsun. Lütfen bir daha içinde ikimizin olduğu bir program yapma” 

Ģeklinde bir konuĢma karĢılaĢtırma veya yüzleĢtirme atılganlık davranıĢ biçimine 

verilebilecek bir örnektir (Ker-Dinçer, 2005: 26; Adana, 2009: 55). 
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 2.1.4.1.4. Atılgan DavranıĢın Faydaları ve Atılganlığı Etkileyen Faktörler 

 Bir kiĢinin atılgan davranıĢlara sahip olması, o kiĢiye birtakım faydalar 

sağlamaktadır. Yine sahip olunan bu atılgan davranıĢları etkileyen birtakım faktörler 

mevcuttur. Atılgan davranıĢların faydalarını ve atılganlığı etkilemekte olan faktörleri 

iki baĢlıkta açıklayabiliriz. 

 

 2.1.4.1.4.1. Atılgan DavranıĢın KiĢiye Kazandırdıkları 

 Atılgan davranıĢın tercih edilmesi iki nedene bağlanabilir (Özcan, 2006: 247); 

1. Birey duygu ve düĢüncelerini baĢkalarına rahatça anlatabilir. Bu sayede 

bireyin benlik saygısı yükselir. 

2. Saldırgan veya pasif olan davranıĢlardan daha etkilidir ve benlik olgusu için 

daha ekonomik bir davranıĢ biçimidir. 

 Atılgan davranıĢ biçimi; aĢağılık duygusunun azalmasını sağlar, duyarlı 

olunması gereken konular hakkında tartıĢılmasını sağlar, güven duygusunu oluĢturur, 

kiĢisel etkinlikleri artmasını sağlar (Terakye, 1998: 139). Bireyler atılgan davranıĢ 

biçimini kabullenip uyguladıkları zaman; düĢünceleri, davranıĢları ve duyguları 

arasındaki uyum artar, diğer bireylerle iliĢki kurmaları kolaylaĢır, sergiledikleri 

davranıĢların sorumluluğunu daha rahat ve kolay üstlenirler. Bir bireyin diğer 

bireylerden istekte bulunması, yapmak istemediği isteklere karĢı hayır demesi, 

duygularını ifade edebilmesi, övgüleri kabul edebilmesi kolaylaĢır ve birey, benlik 

saygısı artmaya baĢladığı için istenilen doyuma ulaĢır (Özcan, 2006: 247). Atılgan 

olan bir birey; duygu ve düĢüncelerini açık bir Ģekilde dıĢa vurabilir, kendini istediği 

her konuda geliĢtirebilir, özgüveni yerinde olduğu için amacına daha rahat ulaĢabilir 

ve kendisini daha sağlam geliĢtirebilir (Voltan, 1981: 55). Atılgan olma yöntemi, 

kiĢisel stres unsurların tüm etkileriyle baĢa çıkmayı öğrenebilmek için etkili olan bir 

yöntemdir. Diğer kiĢilerle uğraĢabilmek için genelde daha etkili olan bir yaklaĢımdır. 

Atılgan birey, diğer bireylere mantıklı bir Ģekilde ne çok kaba ne de çok çocukça 

davranıĢları sergilemeden davranabilen bir yetiĢkin olarak nitelendirilebilir (Tanığ, 

1993a: 77). Güvengenlik düzeyi fazla olan bir bireyin, sosyal yetkinlik 

beklentilerinin düzeyi de fazladır. Birey böylelikle insanlarla etkileĢime girebilme ve 

sosyal iliĢkilerinde giriĢimci bir yaklaĢım göstererek sosyal grupların içine 

katılabilme becerilerini kolay bir Ģekilde sergileyebilir (Karahan, 2005: 218). Atılgan 

davranıĢ biçimi, açık bir çevrenin oluĢmasını sağlar ve bu çevrenin içerisindeki 

herkesin büyüme karĢısında cesaret kazanmasını sağlar. Atılgan teknikler, sosyal 
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doyuma ulaĢabilmeyi ve üretkenliğin profesyonelleĢmesini kolaylaĢtırır. Atılgan 

teknikler uygulandıkça ve öğrenildikçe, bireyin içindeki hümanizm (insancılık) 

duygusu gün yüzüne çıkar ve birey baĢ edilmesi zor durumlarla baĢ etmeyi öğrenir 

(Tanığ, 1993b: 80). Ġlaveten atılgan bireylerin atılgan olmayan bireylere göre; 

psikolojik ve fiziksel olarak daha sağlıklı oldukları, gruplarla girdikleri 

etkileĢimlerinin daha sağlam olduğu, yarıĢmaya ve öğrenmeye daha açık yapıda 

oldukları, hayatı daha anlamı kıldıkları ve baĢarıya ulaĢma arzularının daha fazla 

olduğu kabul edilmektedir (Akın ve diğerleri, 2001: 124). 

 Atılgan davranıĢlar sergileyen bir kiĢi kendini kabullenen, tanıyan ve 

güvenilir bir kiĢi olarak (Üstün, 1995: 110; Terakye, 1998: 140); 

 Hem baĢkasına hem de kendisine değer verir ve saygı duyar, 

 Kendini tanımayı sürekli geliĢtirir, 

 Stres unsurlarına karĢı daha etkili Ģekilde baĢ edebilme gücü kazanır, 

 Bağımsız karar verebilmeyi, otonomiyi ve kiĢisel gücünü artırır, 

 Anksiyete rahatsızlığını yaĢamadan düĢünce ve duygularını ifade edebilir, 

 Çevresine karĢı eĢit iliĢkiler geliĢtirir ve kiĢilerle olan iliĢkilerindeki 

doyumunu artırır, 

 ĠĢ doyumunu ve performansını artırır. 

 

 2.1.4.1.4.2. Atılganlığı Etkileyen Faktörler 

 Atılganlık unsurunun bağlı olduğu birçok faktör vardır. Bu konuda yapılmıĢ 

olan çalıĢmalara bakıldığında kültürel farklılık faktörünün, atılganlığı etkileyen 

önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Furnham (1979), atılganlık unsurunun tam 

anlamıyla kültürel özelliklere bağlı olduğunu savunmuĢtur. YarıĢmaya ve bireyciliğe 

teĢvik eden kültürlerin içinde yetiĢen bireyler, itaat etmeye koĢullanan ve kolektivist 

kültürlerin içinde yetiĢen bireylere kıyasla daha atılgandırlar. Batı kültüründeki 

bireylerin atılgan, Asya kültüründeki bireylerin çekingen olduğu belirtilmektedir 

(Voltan, 2008: 346). Kendini ifade edebilme yeteneğinin, insanın temel 

gereksinimlerinden biri olduğu bir gerçektir. Ama atılgan davranıĢ batı kültüründe 

yetiĢen bireylerde bulunan bir özellik olarak nitelendirilmektedir. Türk toplumundaki 

yapı genel itibariyle incelendiğinde: söz dinleme, tepki vermeme, saygı gösterme, 

sessizlik ve uysallık ödüllendirilirken; konuĢma, kiĢisel giriĢim ve merak 

cezalandırılmakta olduğu görülmektedir (Voltan, 1980b: 65; Üstün, 1995: 111). Açık 
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bir Ģekilde görülen kültürel farklılığın, cinsiyet açısından da farklılık gösterdiği ve 

erkeklerin atılgan olmasının daha çok istendiği bilinmektedir. Alberti ve Emmons 

(2002a: 32), Kaya (2001: 65) yaptıkları araĢtırmalarda, erkeklerin kızlara kıyasla 

daha atılgan olduklarını ortaya koymuĢlardır. Yaptıkları çalıĢmaların sonucunda; 

ebeveynlerinin gösterdiği tutumu demokratik olarak algılayabilen bireylerin ve 

demokratik tutum sergileyen ebeveynlere sahip olan bireylerin, diğer bireylere 

kıyasla daha fazla atılgan oldukları belirlenmiĢtir. Atılganlık bakımından üst ve alt 

sınırdaki bireylerin sahip oldukları ebeveynlerin otoriter olduğu belirlenmiĢtir 

(Tataker, 2003: 121). AraĢtırmaların sonucunda, çocukların atılgan olabilmesi için 

ebeveynlerin çocukları yetiĢtirirken demokratik tutum sergilemesi gerekmektedir 

(Voltan, 2008: 347). 

 Strese karĢılık verilmekte olan tepkiler, benlik değerinin yetersiz olması, rol – 

model eksikliği, hiyerarĢik değerler, heyecanların bastırılması, tedbirli seçim 

yapılması, atılganlığı öğrenebilme fırsatlarının yetersizliği ve olumlu güçlendirmenin 

eksikliği bireylerin atılgan davranıĢ sergileyememelerine neden olabilir (Bernhard 

and Walsh, 1990: 76; Dinçer ve Öztunç, 2009: 28; Tanığ, 1993a: 78). 

 Atılgan olmak demek, bazı engelleri aĢabilmek demektir. Woodcock ve 

Francis (1982), aĢağıda yazılan atılganlık engellerini belirtmiĢlerdir: 

 Uygulamanın olmaması: Sınırlarınızı yeteri kadar test edemezseniz, hangi 

düzeyde atılgan olabileceğinizi öğrenemezsiniz. 

 ġekilce eğitim: Çocukluğunuzda, baĢkaları ve ebeveynlerinizin verdiği 

eğitimin Ģekli, kendinizi savunurken cesaretsiz olmanıza neden olabilir. 

 Açık olamama: Ne istediğiniz ile ilgili emin olamazsınız ve standartlarınız 

açık bir Ģekilde belirgin değildir. 

 DüĢmanlık korkusu: Olumsu yanıtlardan ve öfkelenmekten korkarsınız ve 

mantıklı birisi olarak anılmak istersiniz. 

 Kendi değerini düĢürme: BaĢkalarından istekte bulunmaya hakkınızın 

olmadığını düĢünürsünüz. 

 Zayıf tanıtım: Kendinizi iyi bir Ģekilde ifade edemiyorsunuz, kendinizi 

duygusal veya karıĢık hissediyorsunuz. 

 Atılgan bir Ģekilde davranmayı engelleyici birtakım geleneksel doğru 

olmayan inançlar vardır. Bu inançlar Ģunlardır (Üstün, 1995: 113; Ayaz, 2002: 91); 
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 Kendi ihtiyaçlarını diğer insanların ihtiyaçlarından daha fazla önemsemek 

bencilliktir, 

 Hata yapmak utanılacak bir olaydır. Her Ģeye bir cevabın olmak zorundadır, 

 Tutarlı olabilmek için düĢüncelerinizi hiçbir Ģekilde değiĢtirmemelisiniz, 

 Uyumlu ve esnek olmalısınız. Diğer insanların sergiledikleri her davranıĢın 

geçerli ve makul bir sebebi mutlaka vardır. Onlara neden öyle davrandığını 

sormak, davranıĢı için bir açıklama beklemek uygun bir tavır sayılmaz, 

 Farklı farklı sorunlarla diğer insanları rahatsız edemezsiniz, 

 Problemleriniz yüzünden diğer insanların değerli vaktini çalamazsınız, 

 Ġnsanlar sizin kötü olduğunuzu duymak istemedikleri için kötü durumda 

olduğunuzu kendinize saklamalısınız Atılganlığı etkilemekte olan irrasyonel üç inanç 

ise Ģunlardır (Terakye, 1998: 141); 

 Reddedilmek kötü bir durumdur (Sevilmeliyim), 

 Kusursuz biri olmalıyım (EleĢtirilmemeliyim), 

 Hata yapanlar cezalandırılmalılar. 

 Ġnsanların üç temel davranıĢ Ģekli bir arada görülebilmektedir. Özel hayatında 

kendi haklarına sahip çıkan (giriĢken) bir kiĢi, iĢ hayatında üstlerine karĢı pasif 

davranıĢlar sergileyebilir, kendini yeteri kadar savunamayabilir. Aksine iĢ hayatında 

giriĢken olmasına rağmen, özel hayatında saldırgan, sosyal hayatında pasif olabilir. 

Özel hayatında ara ara manipüle olan birisi iĢ hayatında atılgan olabilir. Fakat bu 

aĢamada atılgan iletiĢimin sahip olduğu bütün olumlu ifadeleri, iletiĢimle ilgili ortaya 

çıkan her sorunu çözebilecek bir sihirli değnek olarak görmemek gerekir. Atılgan 

olan birisine her daim iyi davranılacak diye bir kalıp yoktur. KiĢisel sorunların 

tümünü çözemez. Ek olarak, atılgan bir kiĢinin iletiĢimde bulunduğu baĢka bir kiĢi, 

atılgan olmak zorunda değildir. Birisi atılgan diğeri ise saldırgan iletiĢim biçimini 

sergileyebilir (Alberti ve Emmons, 2002a: 33; Terakye, 1998: 141; Ker-Dinçer, 

2005: 26). 

 

 2.2. Ġlgili AraĢtırmalar 

 Stresle baĢa çıkma tarzları ve atılganlık ile ilgili yapılmıĢ olan ulusal ve 

uluslararsı çalıĢmalar aĢağıda verilmiĢtir. 
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 2.2.1. Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ġle Ġlgili YapılmıĢ Olan ÇalıĢmalar 

 Stres ile ilgili yapılmıĢ olan ulusal ve uluslararası çalıĢmalar aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

 2.2.1.1. Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ġle Ġlgili YapılmıĢ Olan Ulusal 

ÇalıĢmalar 

 Arslan (2010), öfke ve öfkenin ifade ediliĢ biçimlerinin, kiĢiler arası sorun 

çözme ve stresle baĢa çıkma tarzları açısından incelendiği bir çalıĢma yapmıĢtır. Bu 

çalıĢmada stresle baĢa çıkma tarzları bakımından kaçınma stratejisinin öfkenin 

dıĢarıya yansıtılması davranıĢının, problem odaklı stresle baĢa çıkma bakımından ise 

öfkenin içeriye yansıtılması davranıĢının ve öfke kontrol düzeyinin anlamlı bir 

Ģekilde açıklandığı sonucuna varılmıĢtır. Ayrıca yapılan araĢtırmanın sonucuna göre 

problem odaklı baĢa çıkmanın; öfkeyi içe yansıtma, öfkeyi dıĢa yansıtma ve sürekli 

öfkelilik durumları ile olumsuz, öfke kontrolü durumu ile olumlu yönde anlamlı 

iliĢkisi olduğu saptanmıĢtır. 

 Dinç-Sever (1997), askeri hastane, devlet hastanesi, üniversite hastanesi, 

sigorta hastanesi ve özel hastanelerde çalıĢmakta olan hemĢirelerin iĢ stresiyle baĢa 

çıkma tarzlarını, tükenmiĢlik düzeylerini ve iĢ doyumlarını belirlemek amacıyla 

yaptığı çalıĢmada; bireylerin çalıĢtıkları kurumun genel olarak iĢ stresi düzeyini, 

duygusal destek arayıĢını, kaçınmayı, duygusal tükenmeyi, genel iĢ tatminini, 

duygusal anlamda duyarsızlaĢmayı ve tükenmeyi etkilediğini tespit etmiĢtir. Ek 

olarak sigorta hastanesinde çalıĢmakta olan hemĢirelerde iĢ doyumu unsurunun en az 

olduğu, tükenmiĢlik ve iĢ stresi düzeylerinin en fazla olduğu, stresle baĢa çıkma 

tarzları olarak duygusal destek arayıĢı içinde en fazla olan ve kaçınma / kaçma 

stratejisini en fazla kullandıkları bulunmuĢtur. 

 Dolu‟nun yapmıĢ olduğu çalıĢmada (1997); onkoloji bölümünde çalıĢan 

hekimlerin stresle baĢa çıkarken “planlama” ve “aktif baĢa çıkma” gibi baĢa çıkma 

stratejilerini kullandıklarını belirlenmiĢtir. Bu grup içerisinde olan hekimlerin 

tükenmiĢlik sendromlarının düĢük ölçülmesinin nedeni bu iki stratejiyi kullandıkları 

için olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Gündüz (2000), yaptığı çalıĢmasında kullanılan „Stresle BaĢa Çıkma Ölçeği‟ 

aracılığı ile hemĢirelerden toplamıĢ olduğu veriler doğrultusunda yürüttüğü 

çalıĢmada ulaĢtığı sonuçları Ģu Ģekilde özetleyebiliriz. Çoğu hemĢirenin stresle baĢa 

çıkma tarzlarından ilk olarak sosyal destek arayıĢı stratejisini %44 oranında 
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kullandıkları, ikinci olarak kendine güvenli yaklaĢım stratejisini %33 oranında 

kullandıkları, üçüncü olarak iyimserlik yaklaĢım stratejisini %15 oranında 

kullandıkları, devamında ise kendine güvensiz Ģekilde yaklaĢım stratejisinin %7 

oranında ve boyun eğici yaklaĢım stratejisinin %1 oranında kullandıkları tespit 

edilmiĢtir. ÇalıĢmaya katkısı olan hemĢire bireylerinin stresle baĢa çıkma 

tarzlarından kullandıkları tarzlar arasındaki iliĢki incelendiğinde; iyimser yaklaĢım 

ve kendine güvenli yaklaĢım stratejilerinin arasında güçlü ve pozitif bir iliĢki olduğu, 

boyun eğici yaklaĢım ile kendine güvenli yaklaĢım stratejilerinin arasında negatif ve 

anlamlı bir iliĢki olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 Aysan (1988), aile kapsamındaki sorgulamaların arasında; lise öğrencilerinin 

eğitimini etkileyen sorunların çevredeki baĢka bir yetiĢkin bireyle, ebeveynle veya 

öğretmen ile konuĢulması ve stres yaĢantılarındaki sorun çözme yöntemlerinin 

kullanılması arasındaki iliĢkinin doğrusal olup olmadığını ortaya koymayı 

amaçlamıĢtır. Ayrıca yapmıĢ olduğu çalıĢmada, öğrencilerin cinsiyetine göre 

ebeveynlerinin tavırlarını algılama Ģekilleri farklı olduğu için stresle baĢa çıkma 

tarzlarının da farklılık gösterdiğini bildirmektedir. ÇalıĢmada öğrencilerin kiĢisel 

niteliklerine yönelik bulunan bulgular; benlik düzeyi, olaylar ve cinsiyet üzerinde 

kontrollerinin hangi düzeyde olduğuna bağlı olarak inanç kavramının, ergen 

bireylerin stresli durumlarında stresle baĢa çıkma tarzlarından hangisini 

kullanmalarına etki ettiğini belirlemektedir. ÇalıĢmada ulaĢılan diğer bir sonuç ise; 

akademik anlamda baĢarı düzeyleri yüksek olan bireylerin, baĢarı düzeyleri düĢük 

olan bireylere göre sorun çözme stratejisini daha fazla kullandıklarıdır. BaĢarı düzeyi 

yüksek olan bireylerin; hayal etme, kaçınma ve kendini suçlama stratejilerini 

kullanma düzeylerinin daha düĢük olduğu tespit edilmiĢtir. Son olarak kendisine 

verilen desteği içeriden alan öğrenciler, verilen desteği dıĢarıdan alan öğrencilere 

göre sorun çözme stratejisini daha fazla kullanmıĢlardır. 

 Barut (1989), ortaokulda öğrenim gören öğrenciler üzerindeki stres faktörleri 

hakkında araĢtırma yapmıĢtır. Yaptığı araĢtırmada ulaĢtığı sonuca göre ortaokulda 

öğrenim gören öğrencilerin üzerindeki stres faktörleri öğrencilerin bütün yaĢam 

alanlarını negatif yönde etkilemektedir. Ek olarak, öğrencinin aile yaĢamı, stresle 

baĢa çıkabilmesi konusunda çok büyük önem taĢımaktadır. Öğrencinin sürekli 

öğretmeninin değiĢmesi, ebeveynleri arasında yaĢanan anlaĢmazlıklar ve tartıĢmalar 

onu negatif olarak etkileyen stres faktörlerindendir. 
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 Ercan (2002), ilköğretim okulu düzeyindeki öğrencilerin öğrenilmiĢ çaresizlik 

düzeylerini, stresle baĢa çıkma tarzlarını ve aile özelliklerini araĢtırmasında 

incelemiĢtir. Bu araĢtırmada, öğrencilerin hatalı davranıĢlarının karĢısında 

ebeveynlerinin gösterdikleri tavır ile öğrencilerin öğrenilmiĢ çaresizlik düzeylerinin 

arasındaki farkın anlamlı olduğu belirlenmiĢtir. Anneleri tarafından cezalandırılan 

öğrencilerin öğrenilmiĢ çaresizlik düzeylerinin en yüksek olduğu öğrenciler olduğu 

tespit edilmiĢtir. Anneleri tarafından verilen cezanın fiziksel boyutta gerçekleĢmesi, 

öğrencilerin stresle baĢa çıkma tarzlarından; hayal etme, kaçınma ve kendini suçlama 

tarzlarını kullanmalarına sebebiyet vermektedir. 

 Gücüyeter (2003), çalıĢmasında lise düzeyindeki öğrencilerin kullanmıĢ 

oldukları stresle baĢa çıkma tarzları ile kendini kabullenme düzeyleri arasındaki 

iliĢkiyi incelemiĢtir. Bu çalıĢmada kendini kabullenme düzeyi ile sosyal destek arama 

ve problem çözme stratejileri arasındaki iliĢkinin anlamı ve pozitif olduğunu 

bulmuĢtur. Ġlaveten, erkek öğrencilerin kendini kabullenme düzeylerinin, kız 

öğrencilerin kendini kabullenme düzeylerinden daha düĢük olduğu bulunmuĢtur. 

 Sav (2007), psikolojik danıĢmanların Ģahsi özellikleri ile bu danıĢmanların 

stresle baĢa çıkma tarzları arasındaki iliĢkinin incelendiği çalıĢmayı yapmıĢtır. 

DanıĢmanların stresle baĢa çıkma tarzları ile bireysel özellikleri arasındaki iliĢkinin 

anlamlı olduğu sonucunu belirlemiĢtir. UlaĢtığı bulgulara göre kiĢinin bireysel 

özelliklerindeki genel uyumun düzeyi artıĢ gösterdikçe, kiĢinin stresle baĢa çıkma 

tarzlarında da olumlu yaklaĢımları seçme düzeyi artıĢ göstermektedir. 

 Terzi (2008) içsel olan faktörlerin (öz yeterlilik, problem çözme odaklı stresle 

baĢa çıkma tarzı, iyimserlik), bireyin kendisini toparlama gücüne nasıl bir etki 

sağladığını belirlemek için çalıĢma yapmıĢtır. Bu çalıĢmada öğrencilerin, kendisini 

toparlama gücü düzeylerinin; cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği, 

öz yeterlilik, problem çözme odaklı stresle baĢa çıkma tarzları ve iyimserlik 

faktörlerine göre ise anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiĢtir. 

 Hamarta, Saygın, ÖzyeĢil ve Arslan (2009), bireyin akıl dıĢı inançlarının ve 

sahip olduğu benlik saygısının, stresle baĢa çıkma tarzları arasındaki iliĢkiyi 

araĢtırdıkları bir çalıĢma yapmıĢlardır. Bu çalıĢmaya göre; problem odaklı stresle 

baĢa çıkma tarzının benlik saygısıyla anlamlı ve pozitif yönde, akıl dıĢı inançların ise 

anlamlı ve negatif yönde bir iliĢkinin olduğunu belirtmektedirler. Ayrıca kaçınmanın; 

akıl dıĢı inançlar ile negatif bir iliĢkiye sahip olduğu, benlik saygısı ve stresle baĢa 

çıkma tarzı ile anlamsız bir iliĢkiye sahip olduğu çalıĢmada vurgulanmıĢtır. 
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 2.2.1.2. Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ġle Ġlgili YapılmıĢ Olan Uluslararası 

ÇalıĢmalar 

 Lazarus ve Folkman (1986), 85 tane evli çifte altı ay süresince, yaĢadıkları 

anın bir hafta öncesinde yaĢanan çok stresli olayları ve bu olaylara karĢı 

uyguladıkları stresle baĢa çıkma tarzlarını Kaliforniya‟da uyguladıkları çalıĢmada 

incelemiĢlerdir. Yaptıkları çalıĢmanın sonucunda sekiz farklı stresle baĢa çıkma 

stratejisi ortaya çıkmıĢtır. Bunlar: Stresle karĢılaĢma, sosyal destek arama, problem 

çözmeyi planlama, kendini kontrol etme, sorumluluk alma, geride bırakma, yeniden 

pozitif değerlendirme ve sakınma/kaçınma stratejileridir. 

 Bu sekiz strateji, duygu odaklı ve problem çözme olarak iki grupta 

toparlanmıĢtır. Stresle duygu odaklı baĢ etme tarzında kiĢi, stres durumlarına olduğu 

gibi boyun eğer ve durumu kontrol altına alamayacağına inanır. Dolayısıyla stresle 

duygu odaklı baĢ etme tarzı pasif bir stratejidir. Problem çözme yönteminde ise kiĢi, 

stres olaylarını kontrol altına alabileceğine inanarak hareket eder. Dolayısıyla strese 

karĢı problem çözme yöntemi aktif bir strateji olarak nitelendirilir (Aktaran: Aydın, 

2003). 

 Magaya, Schreiber ve Asner-Self (2005), Zimbabve‟deki ergenleri etkileyen 

stresör çeĢitlerini ve onların stresle baĢa çıkma tarzlarını yaptıkları çalıĢmada 

incelemiĢlerdir. Ergen bireylerin hafif olarak yaĢadıkları stres ve bu strese neden olan 

unsurların okul ortamında geliĢen iliĢkilerin, sosyal yaĢamın ve maddi konuların 

olduğu saptanmıĢtır. Erkek öğrencilerin, kız öğrencilere kıyasla daha düĢük oranda 

stresi algıladıkları ortaya çıkmıĢtır. Stresle baĢa çıkma tarzları ölçeği sonucunda 

Zimbabve‟deki ergen bireyler daha çok duygu odaklı stratejileri kullanmaktadırlar. 

 Seiffge-Krenke, Fentner, Poeblam, Weidemann ve Aegentmeister (2001), 

psikiyatrik yardım almak için sevk edilen ve sağlıklı olan, büyük ve küçük yaĢtaki 

ergenlerin aile ve okul ortamlarındaki stres unsurlarıyla baĢa çıkma tarzlarını 

yaptıkları çalıĢmada incelemiĢlerdir. Bu çalıĢmada, aile ve okul ortamında oluĢan 

stresin yapısal anlamda birbirine benzer oldukları sonucuna varılmıĢtır. Küçük yaĢ 

grubu ve büyük yaĢ grubu arasında stresle baĢa çıkma tarzının ve stres algısının 

farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. Psikiyatrik yardım almaları için yönlendirilen 

ergenler okul ortamında daha fazla stres yaĢamıĢlardır. Ayrıca aile ve okul 

ortamındaki stres yaĢantısına karĢı iĢlevselliği düĢük olanların stresle baĢa çıkma 

tarzlarını kullandıkları tespit edilmiĢtir. 
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 MacCann, Lipnevichi Roberts ve Burrus (2012), 354 adet lise öğrencisiyle 

yapmıĢ oldukları çalıĢmada; öğrencilerin, yaĢam doyumlarına, okul hayatlarına ve 

akademik baĢarılarına yönelik olumsuz ve olumlu olan duygularını tahmin edebilme 

ve stresle baĢa çıkma tarzlarından en çok hangisinin, hangi cinsiyet tarafından 

kullanıldığı gibi durumları incelemiĢlerdir. Olumsuz duyguları %15,9 oranında 

tahmin edebildiklerini, olumlu duyguları ise %17,4 oranında tahmin edebildiklerini 

saptamıĢlardır. Ayrıca hem kaçınma ağırlıklı stresle baĢa çıkma tarzlarının hem de 

problem odaklı stresle baĢa çıkma tarzlarının kullanımında cinsiyete bağlı olarak 

anlamlı farklılıklar bulunmuĢtur.  

 Greenberger ve McLaughlin (1998), geç ergenlik dönemi boyunca yaĢanan 

stresle baĢa çıkma tarzlarını, açıklama tarzlarını ve bağlanma durumunu inceledikleri 

bir çalıĢma yapmıĢlardır. Bu çalıĢmada bağlanmaların genelde daha güvenilir 

olmasının nedenini; stresle baĢa çıkma tarzlarından sosyal destek arama tarzının, 

etkin sorun çözme tarzı ile birlikte kullanılmasına bağlamıĢlardır. Ġlaveten güvenli 

bağlanmayı yaĢamakta olan kadınlar; hipotetik baĢarısızlık veya baĢarıları pozitif 

yönde yorumlamaya eğilimlidirler. Genç erkeklerde ise destek için baĢkalarına 

ihtiyaç duymalarında, babaya olan bağlılıklarının önemli yansımaları tespit 

edilmiĢtir. 

 Williams ve Mc Gillicuddy (2000), erkek ve kız öğrencilerin erinlik (ön 

ergenlik), orta ve geç ergenlik dönemlerindeki karĢılaĢmıĢ oldukları iki farklı stres 

unsuru olan; önemli yaĢam olayları ve günlük sıkıntılara (Daily Hassles) karĢı 

kullandıkları stresle baĢa çıkma tarzlarını inceledikleri bir çalıĢma yapmıĢlardır. Bu 

araĢtırmada, her yaĢ dönemindeki ergen bireylerin stresle baĢa çıkma stratejilerini, 

stres unsurunun çeĢidine göre değiĢtirdikleri ve bu aĢamada erkek ve kız öğrenciler 

arasındaki farklılığın yok denecek kadar az olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Ergenlerden yaĢı büyük olanlarının, stresin verdiği etkiyi azaltabilmek için çok farklı 

metotlar ve stratejiler (tekrar değerlendirme, planlı problem çözme, sosyal destek 

arama vb. stratejiler) kullandıklarını belirlemiĢlerdir. 

 

 2.2.2. Atılganlık Ġle Ġlgili YapılmıĢ Olan ÇalıĢmalar 

 Atılganlık ile ilgili yapılmıĢ olan ulusal ve uluslararası çalıĢmalar aĢağıda 

verilmiĢtir. 

 

 



101 

 

 2.2.2.1. Atılganlık Ġle Ġlgili YapılmıĢ Olan Ulusal ÇalıĢmalar 

 Voltan (1980b), atılganlık konusunda ülkemizde yapılan ilk deneysel 

çalıĢmayı yapmıĢtır. Bu çalıĢmasında, düĢük bir sosyo-ekonomik düzeyi olan 

ailelerden ve kırsal kesimden üniversiteye gelen öğrenciler üzerinde, grup ile beraber 

alınan atılganlık eğitimini ve öğrencilerin atılganlık düzeylerinin tespitini 

araĢtırmıĢtır. Atılganlık üzerine verilen eğitimin, kiĢilerin atılganlık seviyelerine 

etkisinin de araĢtırıldığı çalıĢmanın sonuçlarına göre; düĢük bir sosyo-ekonomik 

düzeyi olan ailelerden ve kırsal kesimden üniversiteye gelen öğrencilerin, yüksek bir 

sosyo-ekonomik düzeyi olan aileye sahip olan ve ikameti Ģehirde olan üniversite 

öğrencilerine göre; isteklerini elde edebilme, duygularını açığa vurabilme ve kendini 

anlatabilme durumlarında daha yetersiz kaldıkları tespit edilmiĢtir. Ayrıca çekingen 

kiĢilik özelliğine sahip oldukları fakat verilen atılganlık eğitiminin sonrasında 

atılganlık düzeylerinin artıĢa geçtiği de tespit edilmiĢtir. 

 Ülkemizde farklı örneklem gruplarına ve özellikle sosyal psikoloji dalında 

yapılan çalıĢmalarda; kiĢilerin grup içerisinde alınan kararlara uyması veya 

uymaması durumlarının atılganlıkla iliĢkilendirildiği tespit edilmiĢtir (Bozkurt, 

1989). Gruba uyan bağımlı deneklerin, gruba uymayan bağımsız deneklere göre; 

giriĢkenlik, sosyal iliĢkiler açısından olgun olmak, önderlik yeteneği ve entelektüel 

etkinlik özelliklerine daha az sahip oldukları, diğer bir yandan aĢırı benlik 

kontrolünün ve çekingenliklerinin katılığının da daha az olduğu gözlenmiĢtir 

(KağıtçıbaĢı, 1999). 

 Tataker (2003), ergen bireylerin ailevi ve bireysel özelliklerinin, 

ebeveynlerinin eğitin seviyelerinin, cinsiyetlerinin ve ana-baba tutumlarının, ruhsal 

sorun yaĢama ve atılganlık seviyeleri ile iliĢkisinin araĢtırıldığı bir çalıĢma yapmıĢtır. 

Bu çalıĢmanın sonucuna göre; ruhsal sorun yaĢama ve atılganlık seviyeleri arasındaki 

iliĢkinin düzeyinin anlamlı olduğu, algılanabilen ders baĢarısının, babanın eğitim 

seviyesinin, algılanan anne-baba tutumunun ve öğrenim görülen sınıfın atılganlık ile 

arasındaki iliĢkinin anlamlı düzeyde olduğu belirlenmiĢtir. 

 Kaya (2001), meslek lisesi öğrencilerine yönelik, kız ve erkek öğrencilerdeki 

kaygı ve atılganlık düzeylerini araĢtırdığı bir çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢmasının 

sonucuna göre; erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla yüksek düzeyde atılganlık 

ve düĢük düzeyde kaygıya sahip oldukları tespit edilmiĢtir. Bu sonucu, toplum olarak 

erkek bireylere çocukluklarından itibaren her konuda öncelik verilmesine 

bağlamıĢtır. 
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 Saruhan (1996), lise son sınıftaki öğrencilerin anne-baba tutumları ile 

atılganlıklarının arasındaki iliĢkinin incelediği bir çalıĢma yapmıĢtır. YapmıĢ olduğu 

bu çalıĢmanın sonucuna göre; alt veya üst atılganlık seviyesine sahip olan 

öğrencilerin ebeveyn tutumlarının genellikle otoriter olarak algılandığı, atılgan 

davranıĢ biçimine sahip olan öğrencilerin ise ebeveyn tutumlarının demokratik olarak 

algılandığı belirlenmiĢtir. Bu durumun yanı sıra, sosyo-ekonomik seviyesinin de 

atılganlık üzerinde önemli bir etkisinin olduğu belirlemiĢtir. Ekonomik seviye olarak 

değerlendirilen öğrencilerden atılgan özelliklere sahip olmayanlar ile üst atılganlık 

düzeyinde olanların geneli üst sosyo-ekonomik seviyeden geldiği, atılgan özelliklere 

sahip olanların ise alt sosyo-ekonomik seviyeden geldiği belirlenmiĢtir. 

 ĠĢgör (2003), herhangi bir iĢte çalıĢmayan ya da çalıĢan ergenler üzerinde bir 

çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢmanın sonucuna göre; çalıĢmayan ergenlerin hem çalıĢıp 

hem okuyan ergenlere kıyasla, atılganlık seviyelerinin daha yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. Bulunan bu sonucu ise; çalıĢmakta olan ergenlerin akademik baĢarıları 

seviyelerinin de düĢük olduğunu, benlik imgelerinin de düĢebileceğini, bundan 

dolayı da çalıĢan ergenlerin atılganlık düzeylerinin olumsuz yönde etkilenebileceği 

Ģeklinde açıklamıĢtır. 

 Uğurlu (1994), ailelerinin yanında kalan ergenler ile yetiĢtirme yurdunda 

kalan ergenler arasındaki atılganlık seviyelerini araĢtıran bir çalıĢma yapmıĢtır. 

ÇalıĢmaya göre; ailelerinin yanında kalan ergenlerin atılganlık seviyelerinin daha 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir. SosyalleĢme anlamındaki ortama sahip olan ailelerinin 

çocuklarının davranıĢ Ģekillerinin oluĢmasındaki etkisi de bu sonucu ispatlamaktadır. 

 Arı (1989), üniversitedeki kız ve erkek öğrencilerinin atılganlık puan 

ortalamaları üzerine bir çalıĢma yapmıĢtır. ÇalıĢmaya göre; kız öğrencilerin sahip 

oldukları atılganlık puan ortalamalarının, erkek öğrencilere kıyasla daha düĢük 

olduğu belirlenmiĢ olup belirlenen bulgunun Türk toplumundaki kültürel yapıyla 

iliĢkilendirilmiĢtir. Furham (1979), atılganlık unsurunun kültürel özelliklere bağlı 

olduğu görüĢüne ve doğu kesimdeki kültüre göre yaĢayan kadın bireylerin boyun 

eğme ve tam anlamıyla itaat etme zorunluluğu taĢıdıkları görüĢüne sahiptir. Bu 

görüĢ, yapılan araĢtırmanın sonucunu desteklemektedir.  

 Tegin (1990), üniversite öğrencilerindeki iletiĢim becerisi sayılan atılganlık 

unsurunun fakülte ve cinsiyet düzeyindeki değiĢimini inceleyen bir araĢtırma 

yapmıĢtır. Ayrıca atılganlığın depresyon düzeyi ile arasındaki iliĢkiyi incelediği bir 

araĢtırma daha yapmıĢtır. YapmıĢ olduğu çalıĢmanın sonucunda, atılgan davranıĢın 
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cinsiyet ile arasında anlamsız bir farklılığın olduğu, depresyon ile arasında ters yönlü 

bir korelasyonun olduğu saptanmıĢtır. ġahiner‟in (1994) bu konuyla ilgili yaptığı 

çalıĢmasının sonuçları da, depresyon ile atılganlık arasındaki ters yöndeki iliĢkiyi 

desteklemektedir. 

 YeĢilyaprak ve Kısaç (1999), öğretmen adayı konumundaki üniversite 

öğrencilerine yönelik atılganlık eğitimini inceleyen bir çalıĢma yapmıĢlardır. 

Yaptıkları çalıĢmada, öğretmen adayları üzerinde uygulanan atılgan davranıĢ 

eğitiminin empatik eğilim seviyeleri ve benlik tasarımları üzerindeki etkisinin 

anlamlı olup olmadığını incelemiĢlerdir. Buldukları sonuç; atılganlık eğitim 

programının on hafta uygulamasından sonra, öğrencilerin atılganlık seviyelerinin 

benlik tasarım puanlarının üzerinde anlamı bir artıĢ sağladığı, atılganlık puanları 

üzerinde de anlamlı bir artıĢ sağladığı Ģeklindedir. Lakin bu eğitim programı 

öğrencilerin empatik eğilim seviyesini etkilememiĢtir. 

 AraĢtırmalar genel anlamda değerlendirilirse; gerek üniversite öğrencileri 

gerekse ergen grupları üzerinde yapılmıĢ çalıĢmaların sonuçlarına göre; atılganlık 

davranıĢ biçimleri ile kiĢinin kendisini ifade edebilmesinin bir sonucu olarak özsaygı 

seviyelerinin yüksek olduğu, endiĢe duygusunun az olması sonucunda ruhsal 

problem yaĢama seviyelerinin düĢtüğü, benlik tasarım puanlarının olumlu olarak 

arttığı, hayatlarını etkileyecek hedeflerine ulaĢma konusunda daha baĢarılı 

olabildikleri, kendilerini daha net anlayabildikleri ve diğer bireylerle daha etkin bir 

Ģekilde iletiĢim kurabildikleri görülebilmektedir (ġahin ve Durak, 1995; Uğuroğlu, 

1996; Aksakal, 1997). 

 

 2.2.2.2. Atılganlık Ġle Ġlgili YapılmıĢ Olan Uluslararası ÇalıĢmalar 

 Chitenden (1942), atılganlık ile ilgili yurtdıĢındaki ilk çalıĢmayı yapan 

kiĢidir. ÇalıĢmasını çocuklarda atılgan davranıĢların geliĢtirilmesi ve bu davranıĢların 

ölçülmesi ile ilgili yapmıĢtır. Çocuklarda gözlenebilen üstün olma, çekingen olma ve 

iĢbirliği yapma güdülerinden ortaya çıkan saldırgan davranıĢlar oyun tekniği 

sayesinde azaltılmaya çalıĢılmıĢtır. Sonuç olarak, verilen eğitim sonrasında çocuklar 

daha az baĢarılı olmuĢlardır (Akt: Voltan, 1980b). 

 Lazarus (1966), atılganlık eğitimi konusundaki deney yoluyla yapılan 

çalıĢmaların öncüsüdür. Yaptığı çalıĢmada, atılganlık seviyesi düĢük olan, çekingen 

olduğu belirlenen deneklere atılganlık seviyelerini yükseltebilmek için, telkin, 

güdümlü terapi ve davranıĢın önceden denenmesi yöntemlerini üç farklı grup 
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Ģeklinde uygulamıĢtır. Bu gruplardan davranıĢın önceden denendiği grupta, diğer 

gruplara göre değiĢme oranı çok daha yüksek olarak gözlemlenmiĢtir (Akt: Bozkurt, 

1989). 

 Rathus (1973), atılganlık seviyesi düĢük olan kiĢilere verilen atılgan olma 

eğitiminden sonra kiĢinin kazanabildiği atılgan davranıĢ Ģeklinin öğelerini incelemiĢ; 

duruĢ biçimi, ses tonu, gözle iletiĢim, yüz ifadeleri ve konuĢmalarının açıklığında 

pozitif yönde farklılık olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 Wolpe (1976), çalıĢmalarında atılganlık eğitimini temel alıp, tanıĢma 

sırasında gösterilen atılgan davranıĢ biçiminin davranıĢ teknikleriyle 

geliĢtirilebilmesi için iki örnek üstünde araĢtırma yapmıĢtır. AraĢtırmaya göre; aĢırı 

duyarlı olmanın sonucunda reddedilmekten korkma duygusu “sistematik 

duyarsızlaĢtırma tekniği” sayesinde tedavi edilip, bu duygunun yerine atılgan 

davranıĢ biçiminin nasıl geliĢtirilebileceğini göstermiĢtir (Akt: Saruhan, 1996). 

 Furnham (1979), atılganlık unsurunun kültürel faktörlerle olan iliĢkisi üzerine 

araĢtırma yapmıĢtır. Avrupalı, Hindistanlı ve Güney Afrikalı grupların atılganlık 

puanlarının aralarında anlamlı farklılık olduğunu bulmuĢtur. Avrupalı grubun 

atılganlık puanı en yüksek, Hindistanlı grubun atılganlık puanı ise en düĢük 

bulunmuĢtur. 

 Kimble, Mars ve Kiska (1984), atılganlığın cinsiyet açısından çeĢitli 

gruplarda incelendiği çalıĢmayı yapmıĢlardır. Amerikalı ve Meksikalı üniversite 

öğrencileri; cinsiyet, kültürel durum, etnik yapı ve yaĢ bakımından 

değerlendirildiğinde, her iki ülke içerisinde cinsiyet anlamında erkeklerin yararına 

farklılık olduğu tespit edilmiĢtir. Meksika‟daki kültürde Amerika‟daki kültüre göre, 

erkeklerin aile reisi olması ve erkek çocuklarının erkeksi yetiĢtirilmesi, daha baskın 

olmaları dikkat çekmiĢtir (Akt: Aksakal, 1997). 

 Stubbins ve arkadaĢları (1977), atılganlığın cinsiyet anlamında farklılık 

gösterdiğine yönelik bulguların bulunduğu ve üniversite öğrencileri üzerinden bir 

araĢtırma yapmıĢlarıdır. Bu araĢtırmanın sonucuna göre; kız bireylerin erkeklere 

oranla daha atılgan oldukları belirlenmiĢtir. Bazı araĢtırmaların sonucuna göre erkek 

bireyler kızlara oranla daha atılgan çıkmasına rağmen, bu araĢtırmalarda kullanılmıĢ 

ölçü araçlarının bazı maddeleri incelenirse; kız bireylerin bazı durumlarda 

erkeklerden daha atılgan oldukları gözlemlenebilir. Örnek olarak; kız bireylerin 

bazıları kiĢisel zayıflık belirtisi olarak kabul edilebilecek “özür dilemek” gibi 

durumları iĢaretledikleri, erkek bireylerin ise kendisine iyilikte bulunulmasını 
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istemek, daha fazla talep etmek vb. durumları iĢaretledikleri tespit edilmiĢtir (Akt: 

Erkal, 1990). 
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 3. YÖNTEM 

 Otel iĢletmelerinde çalıĢanların atılganlık düzeylerinin ve stresle baĢa çıkma 

tarzlarını kullanma eğilimlerinin saptanması amacıyla yapılan çalıĢmanın bu 

bölümünde sırasıyla; araĢtırmanın modeli ve hipotezleri, araĢtırmanın evren ve 

örneklemi, araĢtırmada kullanılan verilerin hangi araç ve teknikler aracılığı ile 

toplandığı, veri toplama süreci ve son olarak verilerin nasıl analiz edildiği konuları 

hakkında bilgilere yer verilmiĢtir. 

 

 3.1. AraĢtırmanın Modeli 

 Otel iĢletmelerinde çalıĢanların atılganlık düzeyleri ve stresle baĢa çıkma 

tarzları ile alt boyutları arasındaki iliĢkinin değerlendirilmesi sonucunda ortaya çıkan 

bu araĢtırmanın modeli iliĢkisel tarama modeli olarak belirlenmiĢtir. Ġki ya da ikiden 

daha fazla değiĢkenin arasında olan iliĢkinin derecesini ve varlığını belirlemek 

amacıyla kullanılan araĢtırma modeli iliĢkisel tarama modelidir (Karasar, 2014: 81). 

 AraĢtırmaya baĢlamadan önce araĢtırmanın probleminde belirtilen 

değiĢkenler arasındaki iliĢkinin türünü, tahminlerini, beklentilerini ve yargılarını 

ifade eden önsezilere hipotez denir (CoĢkun, AltunıĢık, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 

2015: 20). Bu bilgilerden hareketle, ilgili alanyazın taraması aracılığı ile 

oluĢturulmuĢ olan hipotezler aĢağıda verilmiĢtir: 

 H1: Atılganlık düzeyi cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 H2: Atılganlık düzeyi yaĢa göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 H3: Atılganlık düzeyi medeni duruma göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir.  

 H4: Atılganlık düzeyi gelire göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

 H5: Atılganlık düzeyi eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 H6: Atılganlık düzeyi turizm eğitimi alma durumuna göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir.  
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 H7: Atılganlık düzeyi turizm eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 H8: Atılganlık düzeyi iĢletmedeki çalıĢma süresine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 H9: Atılganlık düzeyi sektördeki çalıĢma süresine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 H10: Atılganlık düzeyi iĢletmedeki statüye göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 H11: Atılganlık düzeyi çalıĢılan departmana göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 H12: Stresle baĢa çıkma tarzları cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir.  

 H13: Stresle baĢa çıkma tarzları yaĢa göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 H14: Stresle baĢa çıkma tarzları medeni duruma göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir.  

 H15: Stresle baĢa çıkma tarzları gelire göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 H16: Stresle baĢa çıkma tarzları eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 H17: Stresle baĢa çıkma tarzları turizm eğitimi alma durumuna göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir.  

 H18: Stresle baĢa çıkma tarzları turizm eğitim düzeyine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

 H19: Stresle baĢa çıkma tarzları iĢletmedeki çalıĢma süresine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 



108 

 

 H20: Stresle baĢa çıkma tarzları sektördeki çalıĢma süresine göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

 H21: Stresle baĢa çıkma tarzları iĢletmedeki statüye göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

 H22: Stresle baĢa çıkma tarzları çalıĢılan departmana göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

 H23: Atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma tarzlarının genelinin 

kullanılmasına olan eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 H24: Atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma tarzlarından kendine güvenli 

yaklaĢımın kullanılmasına olan eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 H25: Atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma tarzlarından iyimser yaklaĢımın 

kullanılmasına olan eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 H26: Atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma tarzlarından çaresiz yaklaĢımın 

kullanılmasına olan eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 H27: Atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma tarzlarından boyun eğici 

yaklaĢımın kullanılmasına olan eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 H28: Atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma tarzlarından sosyal desteğe 

baĢvurma tarzının kullanılmasına olan eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

 

 3.2. Evren ve Örneklem 

 AraĢtırma sonuçlarının olgu, obje, birey ve olay gibi canlı ya da cansız 

varlıklar kapsamında genellemek istenilen birimler bütününe evren denir (Yazıcıoğlu 

ve Erdoğan, 2011: 69). AraĢtırmanın amacı doğrultusunda ve evreni temsil edebilen 

birimler kümesine ise örneklem denir (Ural ve Kılıç, 2013: 32-33). 

 Bu çalıĢmanın evrenini, Antalya‟daki otel iĢletmelerinde çalıĢanlar 

oluĢturmaktadır. Örneklemini ise, bünyesinde araĢtırma yapılmasına müsaade eden, 

beĢ yıldızlı otellerin (Amara Dolce Vita, Phaselis Rose, Papillon Ayscha, Papillon 

Belvil, Papillon Zeugma) çalıĢanları oluĢturmaktadır.  
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 AraĢtırma kapsamındaki Antalya ilinde, 785 adet iĢletme belgeli ve 107 adet 

yatırım belgeli tesis olmak üzere toplamda 892 adet tesisin olduğu saptanmıĢtır 

(Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2017). 

 ĠĢletme belgeli olan tesislerden, beĢ yıldıza sahip 5 adet otelin çalıĢanlarından 

toplam 513 tanesi örneklemi oluĢturmaktadır. ÇalıĢanlar, araĢtırma için hazırlanan 

anket formlarını doldurmayı baskı altında kalmadan ve gönüllü olarak kabul 

etmiĢlerdir. Ayrıca araĢtırmaya katılan çalıĢanlar kolayda örnekleme yöntemi ile 

seçilmiĢtir. Evrenin içerisinden seçilecek olan örneklem kümesini, araĢtırmacının 

kendi deneyimi ve bilgisi ile belirlediği tesadüfe dayanmayan yönteme kolayda 

örnekleme yöntemi denir (HaĢıloğlu, Baran ve Aydın, 2015: 20). AraĢtırmaya katılan 

çalıĢanlardan toplanan 513 anket formundan 113 tanesi, doğruluğu Ģüpheli olduğu 

için analiz sürecinde değerlendirilmemiĢ ve kayıp veri olarak belirlenmiĢtir. Analiz 

sürecinde sağlıklı veri elde edilen 400 adet anket formu değerlendirilmiĢtir. Analiz 

sürecinde değerlendirilen bu örneklem kümesinin evreni temsil edebileceği ve 

araĢtırmanın sonuçlarının evrene genelleme yapabilmesi açısından yeterli düzeyde 

olduğu düĢünülmektedir. 

 

 3.3. Veri Toplama Araç ve Teknikleri 

 AraĢtırmanın ilgili alanyazınını oluĢturan konaklama iĢletmeleri, otel 

iĢletmeleri, stres ve atılganlık konularıyla ilgili alanyazın taraması yapılmıĢtır. Elde 

edilen veriler ile çalıĢmanın kuramsal çerçevesi oluĢturulduktan sonra veri toplama 

araçlarından biri olan anket formu ile veriler toplanmıĢtır. Birincil verilerden direkt 

olarak bilgi toplamak amacı ile hazırlanan sistematik soru formuna anket denir. 

Amacı ise, araĢtırmanın problemine çözüm getirebilecek bilgileri ve oluĢturulan 

hipotezlerin test edilmesini sağlayabilecek bilgileri sistematik Ģekilde toplayarak 

saklamaktır (Ġslamoğlu ve Alnıaçık, 2014: 131). 

 AraĢtırmacı tarafından hazırlanan demografik bilgi formunda; yaĢları 18 yaĢ 

ve üstünde olan çalıĢanların cinsiyetleri, yaĢları, medeni durumları, aylık gelirleri, 

eğitim durumları, turizm eğitimi alma durumları, turizm eğitim düzeyleri, iĢletmede 

çalıĢma süreleri, sektördeki çalıĢma süreleri, statüleri ve departmanlarını içeren 

toplam 11 soru bulunmaktadır. Bunun yanı sıra çalıĢanların kimlik bilgileri 

istenmemiĢtir. 
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 ÇalıĢanlardan cevaplamaları istenilen; demografik bilgi formu, stresle baĢa 

çıkma tarzları ölçeği ve Rathus atılganlık envanterinin olduğu anket formu Ek-1‟de 

verilmiĢtir. 

 

 3.3.1. Stresle BaĢa Çıkma Tarzları Ölçeği (SBTÖ) 

 Lazarus ve Falkman tarafından geliĢtirilmiĢ olan “Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları Ölçeği”, ġahin ve Durak (1995) tarafından Türkçeye uyarlanmıĢtır. Stresle 

baĢa çıkma ölçeği 30 maddeden oluĢup 4‟lü likert sistemi (0-3 puan aralığında) ile 

puanlandırılmaktadır. Ölçeğin puanlaması ise; %0 seçeneği 0 puan ile, %30 seçeneği 

1 puan ile, %70 seçeneği 2 puan ile, %100 seçeneği ise 3 puan ile yapılmıĢtır. 

Ölçekteki 1. ve 9. maddeler ters puanlanmaktadır. Ölçekteki her alt boyut ayrı ayrı 

puanlanmakta ve toplam puana bakılmamaktadır (ġahin ve Durak, 1995: 61). 

 Stresle baĢa çıkarken kullanılan tarzlar beĢ faktör olarak gruplandırılmıĢtır. 

Bunlar; kendine güvenli yaklaĢım, iyimser yaklaĢım, çaresiz yaklaĢım, boyun eğici 

yaklaĢım ve sosyal desteğe baĢvurma faktörleridir. Bu faktörlerden “Kendine 

Güvenli YaklaĢım”, “Ġyimser YaklaĢım” ve “Sosyal Desteğe BaĢvurma” faktörleri 

stresle baĢa çıkmada “Etkili Yöntem” olarak kabul edilirken, “Çaresiz YaklaĢım” ile 

“Boyun Eğici YaklaĢım” faktörleri ise stresle baĢa çıkmada “Etkisiz Yöntem” olarak 

kabul edilmiĢtir. Ölçekteki maddelerden: s20., s23., s14., s16., s8., s10. ve s26. 

maddelerin kendine güvenli yaklaĢım boyutu; s4., s6., s2., s12. ve s18. maddelerin 

iyimser yaklaĢım boyutu; s11., s19., s27., s22., s25., s28., s3. ve s7. maddelerin 

çaresiz yaklaĢım boyutu; s13., s15., s17., s5., s24. ve s21. maddelerin boyun eğici 

yaklaĢım boyutu; s1., s9., s29. ve s30. maddelerin ise sosyal desteğe baĢvurma 

boyutu altında toplandığı görülmüĢtür (ġahin ve Durak, 1995: 62). 

 Alt boyutlar ise Ģu Ģekilde tanımlanmaktadır (ġahin ve Durak, 1995: 62): 

1. Kendine Güvenli YaklaĢım: Problemin öneminin farkındalığı, çözüm ve 

çözüm seçeneklerini değerlendirmek, çözüme yaklaĢırken dikkatli ve planlı 

olmak; saptanan sorunu değiĢtirmeye yönelik aktif, mantıklı ve bilinçli bir 

Ģekilde çaba göstermektir.  

2. Ġyimser YaklaĢım: YaĢanan problemlere karĢı daha sakin bir tavır sergileyip 

yaklaĢmak, sorun karĢısında hoĢgörülü ve iyimser olmaktır. Ayrıca 

değerlendirmeyi sakin ve mantıklı bir Ģekilde yapmaktır.  
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3. Çaresiz YaklaĢım: Herhangi bir durum veya problem karĢısında yaĢanan 

sorunu çözme yerine kendini güçsüz ve suçlu bulmaktır. 

4. Boyun Eğici YaklaĢım: KiĢinin kendisini çaresiz hissetmesi, olaylara karĢı 

doğaüstü güçlerde çözüm aramaktır. 

5. Sosyal Desteğe BaĢvurma YaklaĢımı: Sorunları diğer kiĢilerle paylaĢmak 

ve oluĢan bu sorunu çözümlemek için baĢkalarından yardım almaktır. 

 

 3.3.2. Rathus Atılganlık Envanteri (RAE) 

 “Rathus Atılganlık Envanteri Ölçeği” Rathus tarafından 1973 yılında ABD‟de 

geliĢtirilmiĢ olan bir envanterdir. Türkçeye ise Voltan (1980) tarafından 

uyarlanmıĢtır (Çağatay, 2010: 33). Rathus atılganlık envanteri 30 maddeden oluĢup 

6‟lı likert sistemi (-3-+3 puan aralığında) ile puanlanmaktadır. Ölçeğin puanlanması 

ise; Bana Hiç Uymuyor seçeneği -3 puan ile, Bana Oldukça Uymuyor seçeneği -2 

puan ile, Bana Pek Uymuyor seçeneği -1 puan ile, Bana Biraz Uyuyor seçeneği +1 

puan ile, Bana Oldukça Uyuyor seçeneği +2 puan ile, Bana Çok İyi Uyuyor seçeneği 

+3 puan ile yapılmıĢtır. Ölçekteki 1., 2., 4., 5., 9., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17.,19., 

23., 24., 26., 30. maddeler ters puanlanmaktadır. Bu maddeler -3 veya +3 olarak 

iĢaretlenmiĢse, -3‟ler +3, +3‟ler -3 durumuna getirilerek hesaplama yapılır. Diğer 

maddeler olduğu gibi puanlanmaktadır. Ölçeği kendi özelliklerine göre 

cevaplandıran bir kiĢi her bir maddeden sadece – ve + değer alabilir. Bu değerlerin 

orta noktası yoktur (Voltan, 1980a: 25). 

 Rathus atılganlık envanterinin ifadeleri -3 ile +3 arasında puanlandığı için, 30 

maddeden oluĢan ölçekten alınan puanlar -90 ile +90 arasında değiĢmektedir. 

Ölçekteki seçenekler -3 ile +3 arasındadır ve 6 dereceli bir ölçektir. Puanlamaya 

göre; -90 uç noktası en yüksek düzeydeki çekingenliği, +90 uç noktası ise en yüksek 

düzeydeki atılganlığı ifade etmektedir. Ölçeği kendi özelliklerine göre cevaplandıran 

bir kiĢi her bir maddeden sadece – ve + değer alabilir. Bu değerlerin orta noktası (0) 

yoktur (Voltan, 1980a: 24).  

 

 3.4. Veri Toplama Süreci 

 ÇalıĢmanın anket formu, 01.06.2017 – 31.08.2017 tarihleri arasında önceden 

örneklem olarak belirlenmiĢ Antalya ilinde bulunan beĢ yıldızlı otel iĢletmelerindeki 
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çalıĢanlara elden verilerek uygulanmıĢtır. Uygulamadan önce otel iĢletmelerinin 

yönetim kadrosuna ulaĢılarak, araĢtırma konusu ile anket formu hakkında bilgi 

verilmiĢ ve gerekli izinler alınmıĢtır. Amara Dolce Vita yönetimi verdiği izini yazıya 

dökerek resmileĢtirmiĢtir (Ek-2). Uygulama sırasında ise anket formları çalıĢanlara, 

bilgilerinin gizli tutulacağı ve araĢtırma dıĢında farklı bir amaç için kullanılmayacağı 

belirtilerek dağıtılmıĢtır. ÇalıĢanlardan anket formlarını herhangi bir baskı veya 

zorlama olmadan gönüllülük esasına dayalı doldurulması istenmiĢtir. 

 

 3.5. Verilerin Analizi 

 AraĢtırma doğrultusunda Antalya ilindeki otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara 

uygulanan anket formu sayesinde toplanan veriler bilgisayar ortamında “SPSS 23.0 

(Statistical Package for Social Science - Version 23.0)” programına aktarılarak 

analiz edilmiĢtir. Analiz sonucunda, ilk olarak çalıĢmaya katılım gösteren 

çalıĢanların demografik özellikleri belirlenmiĢtir. Analizlerin devamında ise, 

atılganlık envanteri ve stresle baĢa çıkma tarzları ölçeği ile alt boyutlarına 

güvenilirlik analizi uygulanmıĢtır. Sonrasında, ölçeklerin aritmetik ortalamalarına, 

standart sapma değerlerine, tanımlayıcı istatistiklerine ve normal dağılım testinin 

sonuçlarına ulaĢılmıĢtır. Ölçeklere uygulanan normal dağılım testinin sonucunda 

verilerin normal dağılıma uygun oldukları saptanmıĢ, parametrik yöntemlerin 

kullanılabileceği belirlenmiĢtir. Buna bağlı olarak atılganlık envanterinin ve stresle 

baĢa çıkma tarzlarının cinsiyet, medeni durum ve turizm eğitimi alma durumu 

değiĢkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermedikleri “Bağımsız 

Örneklemler İçin T-Testi” ile; atılganlık envanterinin ve stresle baĢa çıkma 

tarzlarının yaĢ grupları, gelir, eğitim durumu, turizm eğitim düzeyi, iĢletmedeki 

çalıĢma süresi, sektördeki çalıĢma süresi, statü ve departman değiĢkenlerine göre 

anlamlı bir farklılık gösterip göstermedikleri “Tek Yönlü Varyans Analizi (One - Way 

Anova)” ile test edilmiĢtir. Tek yönlü varyans analizinin sonucuna göre çıkan 

anlamlı farklılıkların, hangi grup ya da gruplardan kaynaklandığının tespiti için 

yapılacak olan analizin belirlenmesi amacıyla “Levene’s Test” uygulaması 

yapılmıĢtır. Bu uygulama sonucunda “Tek Yönlü Varyans Analizi (One - Way 

Anova)” ile test edilmiĢ gruplar arasında “TUKEY Testi” yapılması uygun 

bulunmuĢtur. Son olarak; atılganlık envanteri ölçeği ve stresle baĢa çıkma tarzları 
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ölçeği ile alt boyutları arasındaki iliĢki “Korelasyon Analizi” ile ve atılganlık 

envanteri ölçeğinin stresle baĢa çıkma tarzları ile alt boyutlarına etkisi “Basit 

Doğrusal Regresyon Analizi” ile incelenmiĢtir. 
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 4. BULGULAR VE YORUMLAR 

 YapılmıĢ olan bu araĢtırmada, Antalya ilindeki otel iĢletmelerinde çalıĢanların 

stresle baĢa çıkma tarzlarını ve atılganlık düzeylerini belirlemek amaçlanmıĢtır. 

AraĢtırmanın bu bölümünde ise; Antalya ilindeki otel iĢletmelerinde çalıĢanlara 

uygulanan anketlerin analizleri, analizler sonucunda ulaĢılan bulgular ve bulguların 

yorumları mevcuttur. 

 

 4.1. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanlara Ait Demografik Bilgilerin Dağılımı 

 Antalya ilindeki otel iĢletmelerinde çalıĢanların demografik bilgilerinin elde 

edilebilmesi için, araĢtırmaya katılan çalıĢanların; cinsiyetleri, yaĢları, medeni 

durumları, gelirleri, eğitim durumları, turizm eğitimi alma durumları, turizm eğitimi 

almıĢlarsa turizm eğitim düzeyleri, iĢletmedeki ve sektördeki çalıĢma süreleri, 

iĢletmedeki statüleri ve çalıĢtıkları departmanlarıyla alakalı soruları cevaplamaları 

istenmiĢtir. Katılımcılara ait bu bilgilerin, dağılımının belirlenebilmesi amacıyla 

frekans analizinden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmaya katılım gösteren 400 çalıĢana ait 

demografik bilgilerin dağılımları, Çizelge 7‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 7. AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanlara Ait Demografik Bilgilerin 

Dağılımı 

Demografik Özellikler N % 

Cinsiyet 

Kadın 162 40,5 

Erkek 238 59,5 

Toplam 400 100,0 

YaĢ 

18-25 171 42,7 

26-35 105 26,3 

36-45 86 21,5 

46-55 38 9,5 

Toplam 400 100,0 

Medeni Durum 

Evli 129 32,3 

Bekâr 271 67,7 

Toplam 400 100,0 

Gelir 

1400 TL ve altı 104 26,0 

1401-2500 TL arası 234 58,5 

2501-3500 TL arası 62 15,5 

Toplam 400 100,0 
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 Çizelge 7 (Devam). AraĢtırmaya Katılan ÇalıĢanlara Ait Demografik 

Bilgilerin Dağılımı 

Demografik Özellikler N % 

Eğitim Durumu 

Lise 165 41,3 

Ön Lisans 142 35,5 

Lisans 93 23,2 

Toplam 400 100,0 

Turizm Eğitimi Alma Durumu 

Evet 245 61,3 

Hayır 155 38,7 

Toplam 400 100,0 

Turizm Eğitim Düzeyi 

Lise 73 29,8 

Ön Lisans 102 41,6 

Lisans 70 28,6 

Toplam 245 100,0 

ĠĢletmedeki ÇalıĢma Süresi 

1 yıldan az 157 39,3 

1-5 yıl 145 36,3 

6-10 yıl 98 24,4 

Toplam 400 100,0 

Sektördeki ÇalıĢma Süresi 

1 yıldan az 81 20,3 

1-5 yıl 105 26,2 

6-10 yıl 80 20,0 

11-15 yıl 73 18,3 

16 ve üzeri 61 15,2 

Toplam 400 100,0 

ĠĢletmedeki Statü 

Daimi Personel 150 37,5 

Sezonluk Personel 174 43,5 

Stajyer 76 19,0 

Toplam 400 100,0 

ÇalıĢılan Departman 

Ön Büro 53 13,2 

Yiyecek ve Ġçecek 126 31,4 

Kat Hizmetleri 75 18,8 

Mutfak 95 23,8 

Diğer 51 12,8 

Toplam 400 100,0 

 

 Cinsiyete göre dağılım incelendiğinde; kadınların oranı %40,5, erkeklerin 

oranı ise %59,5‟tir. 

 YaĢ gruplarına göre dağılım incelendiğinde; 18-25 yaĢ grubu kiĢilerin oranı 

%42,7, 26-35 yaĢ grubu kiĢilerin oranı %26,3, 36-45 yaĢ grubu kiĢilerin oranı 

%21,5, 46-55 yaĢ grubu kiĢilerin oranı ise %9,5‟tir. 
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 Medeni duruma göre dağılım incelendiğinde ise; evlilerin oranı %32,3, bekar 

olanların oranı ise %67,7‟dir. 

 AraĢtırmaya katılan çalıĢanların %26‟sı 1400 TL ve altında bir gelir, %58,5‟i 

1401-2500 TL arasında bir gelir ve %15,5‟i 2501-3500 TL arasında bir gelir 

sağlamaktadır. 

 Katılımcıların %41,3‟ü lise, %35,5‟i ön lisans, %23,2‟si lisans mezunudur. 

 Turizm eğitimi alma durumu incelendiğinde; katılımcıların %61,3‟ü turizm 

eğitimi aldığını belirtirken, %38,7‟si turizm eğitimi almadığını belirtmiĢtir. 

 Alınan turizm eğitiminin düzeyi incelendiğinde; lise %29,8, ön lisans %41,6, 

lisans düzeyi ise %28,6‟dır. 

 ĠĢletmedeki çalıĢma süresinin dağılımı incelendiğinde; 1 yıldan az süreyle 

çalıĢanların oranı %39,3, 1-5 yıl süre ile çalıĢanların oranı %36,3 iken 6-10 

yıl süre ile çalıĢanların oranı %24,4‟tür. 

 Sektördeki çalıĢma süresinin dağılımı incelendiğinde; 1 yıldan az süre ile 

çalıĢanların oranı %20,3, 1-5 yıl süre ile çalıĢanların oranı %26,2, 6-10 yıl 

süre ile çalıĢanların oranı %20, 11-15 yıl süre ile çalıĢanların oranı %18,3, 16 

yıl ve üzeri süre ile çalıĢanların oranı %15,2‟dir. 

 ĠĢletmede çalıĢanların %37,5‟i daimi personel, %43,5‟i sezonluk personelken, 

%19‟u stajyerdir. 

 ÇalıĢılan departmanlara göre dağılım incelendiğinde; ön büroda çalıĢanların 

oranı %13,2, yiyecek ve içecek departmanında çalıĢanların oranı %31,4, kat 

hizmetlerinde çalıĢanların oranı %18,8‟dir. Mutfakta çalıĢanların oranı %23,8 

iken diğer departmanlarda çalıĢanların oranı %12,8‟dir. 

 

 4.2. Güvenilirlik Analizi ve Sonuçları 

 Herhangi bir konu için belirlenmiĢ olan birimler aracılığıyla veri 

toplayabilmek amacı ile hazırlanmıĢ olan ölçeklerdeki maddelerin aralarındaki 

tutarlılık düzeyini analiz edebilmek için, o ölçeğe güvenirlilik analizi yapılır (Ural ve 

Kılıç, 2013: 280). Bir ölçeğin benzer girdi ve koĢullarla yapılan farklı analizlerde 

aynı sonucu vermesine güvenilirlik denir (Ġslamoğlu ve Alnıaçık, 2014: 282-283). 

CoĢkun ve diğerleri (2015) güvenirliliğin tanımını; “bir testin veya ölçeğin ölçmek 

istediği Ģeyi tutarlı ve istikrarlı bir biçimde ölçme derecesidir” olarak yapmıĢlardır.
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 Ölçeklerin güvenilirlik analizleri yapılırken kullanılan en yaygın yöntem 

Cronbach‟ın Alfa Katsayısıdır. Bu yöntemde kullanılan katsayı ifadelerin 

aralarındaki tutarlılığı ölçer ve katsayı 0-1 arasında olur. Analiz sonucu ortaya çıkan 

değer 1‟e ne kadar yakın olursa o kadar ifadeler arası tutarlılık da yüksektir denilir 

(Ġslamoğlu ve Alnıaçık, 2014: 283). Ölçeklerin, cronbach alfa katsayılarına göre 

güvenirliliğin yorumlanması Çizelge 8‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 8. Cronbach‟ın Alfa Değerleri ve Güvenirlilik Durumları 

Cronbach’ın Alfa Değerleri Güvenilirlik Durumları 

0,00 ≤ α < 0,40 Ölçek güvenilir değildir. 

0,40 ≤ α < 0,60 Ölçek düĢük güvenilirliktedir. 

0,60 ≤ α < 0,80 Ölçek oldukça güvenilirdir. 

0,80 ≤ α < 1,00 Ölçek yüksek derecede güvenilirdir 
 Kaynak: KayıĢ, A. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. (5. Baskı). 

Ankara: Asil Yayın Dağıtım. 

 

 Atılganlık envanteri ölçeği ve stresle baĢa çıkma ölçeği ile alt boyutlarının 

güvenilirlik analizlerinin Cronbach‟ın alfa katsayısı yöntemine göre sonuçları 

Çizelge 9‟da verilmiĢtir. 

 Çizelge 9. Atılganlık Envanteri Ölçeği ve Stresle BaĢa Çıkma Ölçeği Ġle Alt 

Boyutlarının Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Ölçekler Chronbach Alfa 

Atılganlık Envanteri 0,805 

Stresle BaĢa Çıkma 0,869 

Kendine Güvenli Yaklaşım 0,702 

İyimser Yaklaşım 0,699 

Çaresiz Yaklaşım 0,836 

Boyun Eğici Yaklaşım 0,722 

Sosyal Desteğe Başvurma 0,769 

 

 Atılganlık envanteri ölçeği ve stresle baĢa çıkma ölçeği ile alt boyutlarının 

güvenilirlik analizi sonuçlarını Çizelge 9‟a göre yorumlarsak; 

 Atılganlık envanteri ölçeğinin güvenilirlik analizinin sonucunda ortaya çıkan 

cronbach alfa katsayısı α=0,805 olduğu için ölçek yüksek derecede 

güvenilirdir, 
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 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin güvenilirlik analizinin sonucunda ortaya çıkan 

cronbach alfa katsayısı α=0,869 olduğu için ölçek yüksek derecede 

güvenilirdir, 

 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutu olan “Kendine Güvenli Yaklaşım” 

boyutunun güvenilirlik analizinin sonucunda ortaya çıkan cronbach alfa 

katsayısı α=0,702 olduğu için boyut oldukça güvenilirdir, 

 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutu olan “İyimser Yaklaşım” boyutunun 

güvenilirlik analizinin sonucunda ortaya çıkan cronbach alfa katsayısı 

α=0,699 olduğu için boyut oldukça güvenilirdir, 

 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutu olan “Çaresiz Yaklaşım” boyutunun 

güvenilirlik analizinin sonucunda ortaya çıkan cronbach alfa katsayısı 

α=0,836 olduğu için boyut yüksek derecede güvenilirdir, 

 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutu olan “Boyun Eğici Yaklaşım” 

boyutunun güvenilirlik analizinin sonucunda ortaya çıkan cronbach alfa 

katsayısı α=0,722 olduğu için boyut oldukça güvenilirdir, 

 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutu olan “Sosyal Desteğe Başvurma” 

boyutunun güvenilirlik analizinin sonucunda ortaya çıkan cronbach alfa 

katsayısı α=0,769 olduğu için boyut oldukça güvenilirdir diyebiliriz. 

 

 4.3. Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 Bir veri setinde bulunan bütün değerlerin toplam değerinin, veri setindeki 

değerlerin sayısının toplamına bölünmesiyle elde edilen değer aritmetik ortalamadır 

(Çiçek, 2010: 51). Veri setindeki değerlerin, aritmetik ortalama üzerinden farklarının 

karelerinin ortalamasına ise standart sapma denir (GüriĢ ve Astar, 2014: 51). 

 

 4.3.1. Katılımcıların Atılganlık Envanteri Sorularına Verdikleri 

Cevaplara Göre Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmesi çalıĢanlarının atılganlık düzeylerine iliĢkin 

sorulara verdikleri yanıtlar Çizelge 10‟da verilmiĢtir. Otel iĢletmesinde çalıĢanlardan, 

atılganlıkla ilgili belirlenen 30 ifadeye (-3) Bana Hiç Uymuyor, (-2) Bana Oldukça 

Uymuyor, (-1) Bana Pek Uymuyor, (1) Bana Biraz Uyuyor, (2) Bana Oldukça 

Uyuyor, (3) Bana Çok Ġyi Uyuyor Ģeklinde puanlamaları istenmiĢtir. ÇalıĢanların; bir 

ifadeye verdikleri puan derecelerinin aritmetik ortalaması “X ”, bir ifadeye verdikleri 
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puan derecelerinin standart sapmaları “S.S.” ifadeleriyle Çizelge 10‟da açık bir 

Ģekilde gösterilmiĢtir. 

 Çizelge 10. Katılımcıların Atılganlık Envanteri Sorularına Verdikleri 

Cevaplara Göre Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

ĠFADELER    S.S. 

Bence insanların çoğu benden daha atılgan, giriĢkendir. -1,03 1,62 

Sıkılganlığım yüzünden karĢıt cinse herhangi bir öneride bulunamıyor ya da onların 

önerilerini kabul edemiyorum. 
-1,22 1,62 

Bir lokantada isteğime göre hazırlanmamıĢ bir yemek getirince garsona Ģikâyette 

bulunuyorum. 
1,00 1,82 

BaĢkalarının beni kırdıklarını fark ettiğim halde onları incitmemeye dikkat ederim. 0,42 1,75 

Ġstemediğim bir malı almam için ısrar edilirse “hayır” demekte zorluk çekerim. -1,26 1,97 

Benden bir Ģey yapmam istendiğinde nedenini öğrenmekte ısrar ederim. 1,12 1,49 

Ġnsanı geliĢtirici ve sert tartıĢmalara katılmak istediğim zamanlar olmuĢtur. 0,39 1,71 

Benim durumumdaki herkes gibi ben de yükselmek için çabalarım. 2,05 1,29 

Doğrusunu isterseniz insanlar beni kullanır. -1,99 1,61 

Yeni tanıĢtığım insanlarla ya da yabancılarla rahatlıkla konuĢurum. 1,46 1,45 

KarĢıt cinsten çekici birine ne söyleyeceğimi çoğu kez bilemem. -0,97 1,72 

Resmi telefon konuĢmaları yapmaktan çekinirim. -1,24 1,73 

Bir iĢe mektup yazarak baĢvurmayı yüz yüze görüĢmeye tercih ederim. -0,61 2,15 

Satın aldığım Ģeyleri geri vermekten sıkılırım. -0,79 2,18 

Beni rahatsız eden saygıdeğer bir yakınıma, rahatsızlığımı ifade etmek yerine 

duygularımı ondan saklamayı yeğlerim. 
-0,45 1,84 

Aptalca görünürüm korkusu ile soru sormaktan kaçarım. -1,30 1,55 

Bir tartıĢma sırasında kızdığım, hırslandığım belli olacak diye korkarım. -1,16 1,57 

TanınmıĢ ve saygı duyulan bir kimsenin yanlıĢ bir Ģey söylediğini duyduğumda 

dinleyenlere kendi görüĢümü de duyurmaya çalıĢırım. 
-0,84 1,62 

Satıcılarla pazarlık yapmaktan kaçınırım. -1,39 1,98 

Önemli ve değerli bir iĢ yaptığımda baĢkalarının bunu öğrenmesinde sakınca 

görmem. 
1,42 1,39 

Duygularımı ifade ederken açık ve samimiyimdir. 1,92 1,03 

Biri benim hakkımda yanlıĢ ve kötü Ģeyler söylerse, hemen o kiĢiyle konuĢurum. 1,42 1,39 

Çoğunlukla “hayır” demekte güçlük çekerim. -1,09 2,06 

Duygularımı anında açığa çıkarmaktansa biriktirmeyi yeğlerim. -0,49 1,83 

Kötü bir hizmetten Ģikayetçi olurum. 1,21 1,70 

Övüldüğümde bazen ne diyeceğimi bilemem. -0,26 1,89 

Tiyatro, konferans gibi topluluklarda iki kiĢi yüksek sesle konuĢursa, onlara 

susmalarını ya da konuĢmalarına baĢka yerde devam etmelerini söylerim. 
1,02 1,60 

Kuyrukta öne geçen birine yaptığının yanlıĢ olduğunu söylerim. 1,19 1,59 

Fikrimi ifade etmekte güçlük çekmem. 1,28 1,50 

Hiçbir Ģey söylemediğim zamanlar olur. 0,44 1,78 

Genel Aritmetik Ortalama: 0,008 

Genel Standart Sapma: 1,681 
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 Çizelge 10‟daki sonuçlara göre, araĢtırmaya katılan otel iĢletmesi 

çalıĢanlarının atılganlık ile ilgili verdikleri cevaplara bakıldığında en yüksek 

aritmetik ortalamaya sahip olan ifadeler aĢağıda verilmiĢtir. 

 “Benim durumumdaki herkes gibi ben de yükselmek için çabalarım.” 

ifadesinin ortalaması X =2,05 değeridir. 

 “Duygularımı ifade ederken açık ve samimiyimdir.” ifadesinin ortalaması 

X =1,92 değeridir. 

 “Yeni tanıĢtığım insanlarla ya da yabancılarla rahatlıkla konuĢurum.” 

ifadesinin ortalaması X =1,46 değeridir. 

 “Önemli ve değerli bir iĢ yaptığımda baĢkalarının bunu öğrenmesinde sakınca 

görmem.” ifadesinin ortalaması X =1,42 değeridir. 

 “Biri benim hakkımda yanlıĢ ve kötü Ģeyler söylerse, hemen o kiĢiyle 

konuĢurum.” ifadesinin ortalaması X =1,42 değeridir. 

 Çizelge 10‟daki sonuçlara göre araĢtırmaya katılan otel iĢletmesi 

çalıĢanlarının atılganlık ile ilgili verdikleri cevaplara bakıldığında en düĢük aritmetik 

ortalamaya sahip olan ifadeler aĢağıda verilmiĢtir. 

 “Doğrusunu isterseniz insanlar beni kullanır.” ifadesinin ortalaması X =-1,99 

değeridir. 

 “Satıcılarla pazarlık yapmaktan kaçınırım.” ifadesinin ortalaması X =-1,39 

değeridir. 

 “Aptalca görünürüm korkusu ile soru sormaktan kaçarım.” ifadesinin 

ortalaması X =-1,30 değeridir. 

 “Ġstemediğim bir malı almam için ısrar edilirse “hayır” demekte zorluk 

çekerim.” ifadesinin ortalaması X =-1,26 değeridir. 

 “Resmi telefon konuĢmaları yapmaktan çekinirim.” ifadesinin ortalaması X =-

1,24 değeridir. 

 Ayrıca araĢtırmaya katılan otel iĢletmesi çalıĢanlarının atılganlık ile ilgili 

verdikleri cevaplara göre; atılganlık envanterinin genel aritmetik ortalama değeri 

“0,008” ve genel standart sapma değeri “1,681” olarak tespit edilmiĢtir. 
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 4.3.2. Katılımcıların Stresle BaĢa Çıkma Ölçeği Sorularına Verdikleri 

Cevaplara Göre Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmesi çalıĢanlarının stresle baĢa çıkma tarzları 

ölçeğine iliĢkin sorulara verdikleri yanıtlar Çizelge 11‟de verilmiĢtir. Otel 

iĢletmesinde çalıĢanlardan, stresle baĢa çıkma tarzlarıyla ilgili belirlenen 30 ifadeye 0 

(%0), 1 (%30), 2 (%70), 3 (%100) Ģeklinde puanlamaları istenmiĢtir. ÇalıĢanların; bir 

ifadeye verdikleri puan derecelerinin aritmetik ortalaması “X ”, bir ifadeye verdikleri 

puan derecelerinin standart sapmaları “S.S.” ifadeleriyle Çizelge 11‟de açık bir 

Ģekilde gösterilmiĢtir. 

 Çizelge 11. Katılımcıların Stresle BaĢa Çıkma Ölçeği Sorularına Verdikleri 

Cevaplara Göre Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

ĠFADELER    S.S. 

Kimsenin bilmesini istemem. 1,11 0,99 

Ġyimser olmaya çalıĢırım. 2,06 0,84 

Bir mucize olmasını beklerim. 1,33 0,99 

Olayı/olayları büyütmeyip, üzerinde durmamaya çalıĢırım. 1,94 0,93 

„‟BaĢa gelen çekilir‟‟ diye düĢünürüm. 1,05 0,93 

Sakin kafayla düĢünmeye, öfkelenmemeye çalıĢırım. 2,17 0,88 

Kendimi kapana sıkıĢmıĢ gibi hissederim. 0,93 0,81 

Olayın/olayların değerlendirilmesini yaparak en iyi kararı vermeye çalıĢırım. 2,41 0,76 

Ġçinde bulunduğum kötü durumu kimsenin bilmesini istemem. 1,16 1,05 

Ne olursa olsun direnme ve mücadele etme gücünü kendimde bulurum. 2,37 0,77 

Olayları kafama takıp, sürekli düĢünmekten kendimi alamam. 1,18 1,06 

Kendime karĢı hoĢgörülü olmaya çalıĢırım. 2,24 0,78 

„‟ĠĢ olacağına varır‟‟ diye düĢünürüm. 1,21 0,92 

Mutlaka bir yol bulabileceğime inanır, bunun için uğraĢırım. 2,27 0,78 

Problemin çözümü için adak adarım. 1,40 1,13 

Her Ģeye yeniden baĢlayacak gücü kendimde bulurum. 2,27 0,82 

Elimden hiçbir Ģeyin gelmeyeceğine inanırım. 0,51 0,72 

Olaydan/olaylardan olumlu bir Ģey çıkarmaya çalıĢırım. 2,18 0,79 

Her Ģeyin isteğim gibi olamayacağına inanırım. 1,07 0,90 

Problemi/problemleri adım adım çözmeye çalıĢırım. 2,35 0,77 

Mücadeleden vazgeçerim. 0,39 0,74 

Sorunun benden kaynaklandığını düĢünürüm. 0,90 0,79 

Hakkımı savunabileceğime inanırım. 2,60 0,69 

Olaylar karĢısında „‟kaderim buymuĢ‟‟ derim. 1,00 0,88 

„‟KeĢke daha güçlü bir insan olsaydım‟‟ diye düĢünürüm. 0,72 0,94 
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 Çizelge 11 (Devam). Katılımcıların Stresle BaĢa Çıkma Ölçeği Sorularına 

Verdikleri Cevaplara Göre Aritmetik Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

ĠFADELER    S.S. 

Bir kiĢi olarak iyi yönde değiĢtiğimi ve olgunlaĢtığımı hissederim. 2,16 0,74 

„‟Benim suçum ne?‟‟ diye düĢünürüm. 1,08 0,89 

„‟Hep benim yüzümden oldu‟‟ diye düĢünürüm. 0,55 0,76 

Sorunumun gerçek nedenini anlayabilmek için baĢkalarına danıĢırım. 2,05 0,92 

Bana destek olabilecek kiĢilerin varlığı beni rahatlatır. 2,42 0,82 

Genel Aritmetik Ortalama: 1,569 

Genel Standart Sapma: 0,859 

 

 Çizelge 11‟deki sonuçlara göre araĢtırmaya katılan otel iĢletmesi 

çalıĢanlarının stresle baĢa çıkma tarzları ölçeğine verdikleri cevaplara bakıldığında 

en yüksek aritmetik ortalamaya sahip olan ifadeler aĢağıda verilmiĢtir. 

 “Hakkımı savunabileceğime inanırım.” ifadesinin ortalaması X =2,60 

değeridir. 

 “Bana destek olabilecek kiĢilerin varlığı beni rahatlatır.” ifadesinin ortalaması 

X =2,42 değeridir. 

 “Olayın/olayların değerlendirilmesini yaparak en iyi kararı vermeye 

çalıĢırım.” ifadesinin ortalaması X =2,41 değeridir. 

 “Ne olursa olsun direnme ve mücadele etme gücünü kendimde bulurum.” 

ifadesinin ortalaması X =2,37 değeridir. 

 “Problemi/problemleri adım adım çözmeye çalıĢırım.” ifadesinin ortalaması 

X =2,35 değeridir. 

 Çizelge 11‟deki sonuçlara göre araĢtırmaya katılan otel iĢletmesi 

çalıĢanlarının stresle baĢa çıkma tarzları ölçeğine verdikleri cevaplara bakıldığında 

en düĢük aritmetik ortalamaya sahip olan ifadeler aĢağıda verilmiĢtir. 

 “Mücadeleden vazgeçerim.” ifadesinin ortalaması X =0,39 değeridir. 

 “Elimden hiçbir Ģeyin gelmeyeceğine inanırım.” ifadesinin ortalaması X =0,51 

değeridir. 

 ““Hep benim yüzümden oldu” diye düĢünürüm.” ifadesinin ortalaması 

X =0,55 değeridir. 
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 “”KeĢke daha güçlü bir insan olsaydım” diye düĢünürüm.” ifadesinin 

ortalaması X =0,72 değeridir. 

 “Sorunun benden kaynaklandığını düĢünürüm.” ifadesinin ortalaması X =0,90 

değeridir. 

 Ayrıca araĢtırmaya katılan otel iĢletmesi çalıĢanlarının stresle baĢa çıkma 

tarzları ölçeğine verdikleri cevaplara göre; stresle baĢa çıkma tarzları ölçeğinin genel 

aritmetik ortalama değeri “1,569” ve genel standart sapma değeri “0,859” olarak 

tespit edilmiĢtir. 

 

 4.4. Atılganlık Envanteri Ölçeği ve Stresle BaĢa Çıkma Ölçeği Ġle Alt 

Boyutlarının Tanımlayıcı Ġstatistikleri 

 Atılganlık envanteri ve stresle baĢa çıkma ölçeği geneli ile alt boyutlarının 

skorları, ölçek yönergelerine göre hesaplanmıĢ ve bu ölçeklere iliĢkin minimum, 

maksimum, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri Çizelge 12‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 12. Atılganlık Envanteri Ölçeği ve Stresle BaĢa Çıkma Ölçeği Ġle Alt 

Boyutlarının Tanımlayıcı Ġstatistikleri 

Ölçekler N Minimum Maximum    S.S. 

Atılganlık Envanteri 400 -74,00 84,00 30,81 28,29 

Stresle BaĢa Çıkma 400 22,00 73,00 48,64 7,39 

Kendine Güvenli Yaklaşım 400 1,00 21,00 16,46 3,73 

İyimser Yaklaşım 400 1,00 15,00 10,21 2,78 

Çaresiz Yaklaşım 400 0,00 23,00 7,79 4,50 

Boyun Eğici Yaklaşım 400 0,00 16,00 5,58 3,27 

Sosyal Desteğe Başvurma 400 0,00 12,00 8,20 2,98 

 

 Çizelge 12‟deki istatistikleri incelersek; ifadelerin puanlanmasına bağlı olarak 

hesaplanan atılganlık envanteri ölçeğinin geneli için minimum değer (Min=-74), 

maksimum değer (Max=84), aritmetik ortalama değeri (X =30,81), standart sapma 

değeri ise (S.S.=28,29) değeridir.  

 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin geneli için minimum değer (Min=22), 

maksimum değer (Max=73), aritmetik ortalama değeri (X =48,64), standart 

sapma değeri ise (S.S.=7,39) değeridir. 
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 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutlarından birisi olan kendine güvenli 

yaklaĢım boyutunun geneli için minimum değer (Min=1), maksimum değer 

(Max=21), aritmetik ortalama değeri (X =16,46), standart sapma değeri ise 

(S.S.=3,73) değeridir. 

 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutlarından birisi olan iyimser yaklaĢım 

boyutunun geneli için minimum değer (Min=1), maksimum değer (Max=15), 

aritmetik ortalama değeri (X =10,21), standart sapma değeri ise (S.S.=2,78) 

değeridir. 

 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutlarından birisi olan sosyal desteğe 

baĢvurma boyutunun geneli için minimum değer (Min=0), maksimum değer 

(Max=12), aritmetik ortalama değeri (X =8,20), standart sapma değeri ise 

(S.S.=2,98) değeridir. 

 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutlarından birisi olan çaresiz yaklaĢım 

boyutunun geneli için minimum değer (Min=0), maksimum değer (Max=23), 

aritmetik ortalama değeri (X =7,79), standart sapma değeri ise (S.S.=4,50) 

değeridir. 

 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutlarından birisi olan boyun eğici 

yaklaĢım boyutunun geneli için minimum değer (Min=0), maksimum değer 

(Max=16), aritmetik ortalama değeri (X =5,58), standart sapma değeri ise 

(S.S.=3,27) değeridir. 

 Atılganlık envanterinin ifadeleri -3 ile +3 arasında puanlandığı için, 30 

maddeden oluĢan ölçekten alınan puanlar -90 ile +90 arasında değiĢmektedir. En çok 

çekingenlik -90‟ı, en çok atılganlık ise +90‟ı göstermektedir. Ölçekten elde edilen 

puana göre -90 ile +10 puan arası kiĢilerin çekingen olduğunu, +10 ile +90 puan 

arası kiĢilerin atılgan olduklarını göstermektedir (Voltan, 1980a). Ölçekten elde 

edilen ortalama puan X =30,81 olduğu için, otel iĢletmesinde çalıĢanların atılgan 

oldukları saptanmıĢtır. 

 

 4.5. Atılganlık Envanteri Ölçeği ve Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının 

Normal Dağılım Testleri 

 Normal dağılım testi, parametrik testlerin varsayımıdır ve sürekli değiĢkenler 

ile alakalı dağılımların içinde en önemli olanıdır. Sürekli değiĢkenler ile ilgili 
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verilerin normal bir dağılım göstermesi demek; verilerin aritmetik ortalamalarının 

ortanca (medyan) değerinin ve tepe (mod) değerinin birbirine eĢit olması demektir 

(Ural ve Kılıç, 2013: 285). Bir değiĢkenin normal dağılıma sahip olup olmadığını 

saptayabilmek için Kolmogorov-Smirnov testi ya da Shapiro-Wilk testi 

kullanılmaktadır. Bu iki testin anlamlılık düzey değeri “0,05” değerinin üzerinde ise 

veriler normal dağılıma uygundur denir (Ġslamoğlu ve Alnıaçık, 2014: 267-268). 

Atılganlık envanteri ölçeğinin ve stresle baĢa çıkma tarzlarının Kolmogorov-Smirnov 

ve Shapiro-Wilk testlerine ait sonuçları Çizelge 13‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 13. Atılganlık Envanteri Ölçeği ve Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının 

Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk Testlerine Ait Sonuçları 

Ölçekler 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Değer Sd p Değer Sd p 

Atılganlık 

Envanteri 
0,091 400 0,200 0,951 400 0,210 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım 
0,148 400 0,181 0,910 400 0,200 

İyimser Yaklaşım 0,130 400 0,326 0,964 400 0,300 

Çaresiz Yaklaşım 0,104 400 0,241 0,964 400 0,255 

Boyun Eğici 

Yaklaşım 
0,121 400 0,200 0,958 400 0,233 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 
0,116 400 0,215 0,930 400 0,199 

*p>0,05 

 Atılganlık ve stresle baĢa çıkma tarzlarına iliĢkin Kolmogorov-Smirnov ve 

Shapiro-Wilk test sonuçlarının verildiği Çizelge 13 incelendiğinde; ortaya çıkan 

anlamlılık düzeylerinin hepsi p>0,05 değerinin üzerinde bir değer aldıkları için 

mevcut veriler normal dağılıma uygunlardır. Bu nedenle ölçeklerin demografik 

bilgilere göre karĢılaĢtırılması için parametrik testlerden yararlanılmıĢtır. 

 

 4.6. T Testi Analizi ve Sonuçları 

 Ġki grubun aralarındaki istatistiksel bağlamda anlamlı bir farklılığın olup 

olmadığını saptamak amacıyla T testi kullanılır (CoĢkun ve diğerleri, 2015: 183). 
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KurtuluĢ (2010)‟a göre, karĢılaĢtırma yapılan iki ortalama değerinin aralarında 

istatistiksel farkın olup olmadığını ölçen analiz yöntemidir. 

 

 4.6.1. Cinsiyet DeğiĢkenine ĠliĢkin Bağımsız Örneklem T Testi Analizleri 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan atılganlık 

ölçeğinin cinsiyete göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığının tespiti için yapılan bağımsız gruplarda t testi sonuçları Çizelge 14‟de 

verilmiĢtir. 

 Çizelge 14. Atılganlık Envanteri Ölçeğinin Cinsiyet DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bağımsız Örneklem T Testi 

Ölçek Gruplar N    S.S. t p 

Atılganlık Envanteri 
Kadın 162 29,8 29,8 

-0,594 0,553 
Erkek 238 31,5 27,3 

*p<0,05 

 Çizelge 14‟deki sonuçlara göre; bağımsız örneklem olan t testi analizinin 

sonucunda atılganlık envanteri cinsiyete göre anlamlı düzeyde farklılık 

göstermemektedir (t=-0,594; p=0,553>0,05).  

 Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyi cinsiyete göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 1 desteklenmemiĢtir.  

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan stresle baĢa 

çıkma tarzlarının cinsiyete göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın 

anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan bağımsız gruplarda t testi sonuçları 

Çizelge 15‟de verilmiĢtir. 

 

 Çizelge 15. Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Cinsiyet DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bağımsız Örneklem T Testi 

Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları 
Gruplar N    S.S. t p 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım 

Kadın 162 15,8 4,0 
-3,095 0,002* 

Erkek 238 16,9 3,5 
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 Çizelge 15 (Devam). Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Cinsiyet DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bağımsız Örneklem T Testi 

Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları 
Gruplar N    S.S. t p 

İyimser Yaklaşım 
Kadın 162 10,5 3,0 

1,907 0,057 
Erkek 238 10,0 2,6 

Çaresiz Yaklaşım 
Kadın 162 8,9 4,5 

3,977 0,000* 
Erkek 238 7,1 4,4 

Boyun Eğici Yaklaşım 
Kadın 162 6,0 3,3 

2,353 0,019* 
Erkek 238 5,3 3,2 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 

Kadın 162 8,8 3,4 
3,496 0,001* 

Erkek 238 7,8 2,6 

*p<0,05 

 Çizelge 15‟deki sonuçlara göre; bağımsız örneklem olan t testi analizinin 

sonucunda kendine güvenli yaklaĢım (t=-3,095; p=0,002<0,05), çaresiz yaklaĢım 

(t=3,977; p=0,000<0,05), boyun eğici yaklaĢım (t=2,353; p=0,019<0,05) ve sosyal 

desteğe baĢvurma (t=3,496; p=0,001<0,05) boyutları cinsiyete göre anlamlı düzeyde 

farklılık gösterirken; iyimser yaklaĢım (t=1,907; p=0,057>0,05) boyutu cinsiyete 

göre anlamlı düzeyde farklılık göstermemektedir. 

 Sonuçlar incelendiğinde; 

 Kendine güvenli yaklaĢım boyutunu çalıĢan erkeklerin (X =16,9), çalıĢan 

kadınlara (X =15,8) kıyasla kullanma düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir, 

 Çaresiz yaklaĢım boyutunu çalıĢan kadınların (X =8,9), çalıĢan erkeklere 

(X =7,1) kıyasla kullanma düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir, 

 Boyun eğici yaklaĢım boyutunu çalıĢan kadınların (X =6), çalıĢan erkeklere 

(X =5,3) kıyasla kullanma düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir, 

 Sosyal desteğe baĢvurma boyutunu çalıĢan kadınların (X =8,8), çalıĢan 

erkeklere (X =7,8) kıyasla kullanma düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 Bu tespitlerden hareketle genel anlamda “Stresle başa çıkma tarzları 

cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 12 kısmen 

desteklenmiĢtir. 
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 4.6.2. Medeni Durum DeğiĢkenine ĠliĢkin Bağımsız Örneklem T Testi 

Analizleri 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan atılganlık 

ölçeğinin medeni duruma göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın 

anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan bağımsız gruplarda t testi sonuçları 

Çizelge 16‟da verilmiĢtir. 

 Çizelge 16. Atılganlık Envanteri Ölçeğinin Medeni Durum DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bağımsız Örneklem T Testi 

Ölçek Gruplar N    S.S. t p 

Atılganlık Envanteri 
Evli 129 37,3 30,5 

3,222 0,001* 
Bekar 271 27,7 26,7 

*p<0,05 

 Çizelge 16‟daki sonuçlara göre; bağımsız örneklem olan t testi analizinin 

sonucunda atılganlık envanteri medeni duruma göre anlamlı düzeyde farklılık 

göstermektedir (t=-3,222; p=0,001<0,05). Sonuçlar incelendiğinde; çalıĢanlardan evli 

olanların (X =37,3), bekar olanlara (X =27,7) kıyasla atılganlık düzeylerinin daha 

yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

 Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyi medeni duruma göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 3 desteklenmiĢtir.  

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan stresle baĢa 

çıkma tarzlarının medeni duruma göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan bağımsız gruplarda t testi 

sonuçları Çizelge 17‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 17. Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Medeni Durum DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bağımsız Örneklem T Testi 

Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları 
Gruplar N    S.S. t p 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım 

Evli 129 17,3 3,3 
3,131 0,002* 

Bekar 271 16,1 3,9 

İyimser Yaklaşım 
Evli 129 11,0 2,8 

3,864 0,000* 
Bekar 271 9,8 2,7 
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 Çizelge 17 (Devam). Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Medeni Durum 

DeğiĢkeni Ġle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bağımsız Örneklem T Testi 

Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları 
Gruplar N    S.S. t p 

Çaresiz Yaklaşım 
Evli 129 6,3 3,9 

-4,546 0,000* 
Bekar 271 8,5 4,6 

Boyun Eğici Yaklaşım 
Evli 129 5,3 3,1 

-1,239 0,216 
Bekar 271 5,7 3,3 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 

Evli 129 8,6 3,2 
1,785 0,075 

Bekar 271 8,0 2,8 

*p<0,05 

 Çizelge 17‟deki sonuçlara göre; bağımsız örneklem olan t testi analizinin 

sonucunda boyun eğici yaklaĢım (t=-1,239; p=0,216>0,05) ve sosyal desteğe 

baĢvurma (t=1,785; p=0,075>0,05) boyutları medeni duruma göre anlamlı düzeyde 

farklılık göstermez iken; kendine güvenli yaklaĢım (t=3,131; p=0,002<0,05), iyimser 

yaklaĢım (t=3,864; p=0,000<0,05) ve çaresiz yaklaĢım (t=-4,546; p=0,000<0,05) 

boyutları medeni duruma göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.  

 Sonuçlar incelendiğinde; 

 Kendine güvenli yaklaĢım boyutunu çalıĢanlardan evli olanların (X =17,3), 

bekar olanlara (X =16,1) kıyasla kullanma düzeylerinin daha yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir, 

 Ġyimser yaklaĢım boyutunu çalıĢanlardan evli olanların (X =11), bekar 

olanlara (X =9,8) kıyasla kullanma düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir, 

 Çaresiz yaklaĢım boyutunu çalıĢanlardan bekar olanların (X =8,5), evli 

olanlara (X =6,3) kıyasla kullanma düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir, 

 Bu tespitlerden hareketle genel anlamda “Stresle başa çıkma tarzları medeni 

duruma göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 14 kısmen 

desteklenmiĢtir. 
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 4.6.3. Turizm Eğitimi Alma Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Bağımsız 

Örneklem T Testi Analizleri 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan atılganlık 

ölçeğinin turizm eğitimi alma durumuna göre ortalamaları ve bu ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan bağımsız gruplarda t 

testi sonuçları Çizelge 18‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 18. Atılganlık Envanteri Ölçeğinin Turizm Eğitimi Alma Durumu 

DeğiĢkeni Ġle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bağımsız Örneklem T Testi 

Ölçek Gruplar N    S.S. t p 

Atılganlık 

Envanteri 

Evet 245 34,2 25,5 
3,070 0,002* 

Hayır 155 25,4 31,6 

*p<0,05 

 Çizelge 18‟deki sonuçlara göre, bağımsız örneklem olan t testi analizinin 

sonucunda atılganlık envanteri turizm eğitimi alma durumuna göre anlamlı düzeyde 

farklılık göstermektedir (t=3,070; p=0,002<0,05). Sonuçlar incelendiğinde; 

çalıĢanlardan turizm eğitimi alanların (X =34,2), turizm eğitimi almayanlara (X =25,4) 

kıyasla atılganlık düzeylerinin daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

 Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyi turizm eğitimi alma durumuna göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 6 desteklenmiĢtir.  

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan stresle baĢa 

çıkma tarzlarının turizm eğitimi alma durumuna göre ortalamaları ve bu ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan bağımsız gruplarda t 

testi sonuçları Çizelge 19‟da verilmiĢtir. 

 Çizelge 19. Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Turizm Eğitimi Alma Durumu 

DeğiĢkeni Ġle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bağımsız Örneklem T Testi 

Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları 
Gruplar N    S.S. t p 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım 

Evet 245 16,6 3,7 
0,988 0,324 

Hayır 155 16,2 3,8 

İyimser Yaklaşım 
Evet 245 10,0 2,7 

-1,527 0,128 
Hayır 155 10,5 2,9 
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 Çizelge 19 (Devam). Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Turizm Eğitimi Alma 

Durumu DeğiĢkeni Ġle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bağımsız Örneklem T Testi 

Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları 
Gruplar N    S.S. t p 

Çaresiz Yaklaşım 
Evet 245 7,3 4,4 

-2,736 0,006* 
Hayır 155 8,6 4,5 

Boyun Eğici 

Yaklaşım 

Evet 245 4,9 3,0 
-5,088 0,000* 

Hayır 155 6,6 3,4 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 

Evet 245 8,3 2,7 
0,923 0,357 

Hayır 155 8,0 3,3 

*p<0,05 

 Çizelge 19‟daki sonuçlara göre; bağımsız örneklem olan t testi analizinin 

sonucunda çaresiz yaklaĢım (t=-2,736; p=0,006<0,05) ve boyun eğici yaklaĢım (t=-

5,088; p=0,000<0,05) boyutları turizm eğitimi alma durumuna göre anlamlı düzeyde 

farklılık gösterirken; kendine güvenli yaklaĢım (t=0,988; p=0,324>0,05), iyimser 

yaklaĢım (t=-1,527; p=0,128>0,05) ve sosyal desteğe baĢvurma (t=0,923; 

p=0,357>0,05) boyutları turizm eğitimi alma durumuna göre anlamlı düzeyde 

farklılık göstermemektedir.  

 Sonuçlar incelendiğinde; 

 Çaresiz yaklaĢım boyutunu çalıĢanlardan turizm eğitimi almayanların 

(X =8,6), turizm eğitimi alanlara (X =7,3) kıyasla kullanma düzeylerinin daha 

yüksek olduğu tespit edilmiĢtir, 

 Boyun eğici yaklaĢım boyutunu çalıĢanlardan turizm eğitimi almayanların 

(X =6,6), turizm eğitimi alanlara (X =4,9) kıyasla kullanma düzeylerinin daha 

yüksek olduğu tespit edilmiĢtir, 

 Bu tespitlerden hareketle genel anlamda “Stresle başa çıkma tarzları turizm 

eğitimi alma durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki 

Hipotez 17 kısmen desteklenmiĢtir. 

 

 4.7. Varyans Analizi ve Sonuçları 

 Ġki ya da ikiden daha fazla örneklem ortalamasının veya grup ortalamasının 

arasındaki farkın belirli bir güven düzeyine göre anlamlı olup olmadığını test etmek 
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amacıyla varyans analizi kullanılır (Ġslamoğlu ve Alnıaçık, 2014: 308). Ġki ya da 

ikiden daha fazla örneklem ortalamasının veya grup ortalamasının bağımlı bir 

değiĢkene göre ortalamalarının karĢılaĢtırılarak, ortalamalar arasındaki farkın belirli 

bir güven düzeyine göre anlamlı olup olmadığını test etmek amacıyla da tek yönlü 

varyans analizi kullanılır (Ural ve Kılıç, 2013: 209). En yaygın anlamı “iki ya da 

ikiden daha fazla grup ortalamalarının karĢılaĢtırılmasında kullanılan analiz 

yöntemidir” Ģeklindedir (KurtuluĢ, 2010: 186). 

 

 4.7.1. YaĢ Grupları DeğiĢkenine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi ve 

Tukey Testi 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan atılganlık 

ölçeğinin, yaĢ gruplarına göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın 

anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları 

Çizelge 20‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 20. Atılganlık Envanteri Ölçeğinin YaĢ Grupları DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Ölçek Gruplar N    S.S. F p Fark 

Atılganlık 

Envanteri 

18-25 171 18,7 25,5 

23,082 0,000* 

18-25< 

26-35, 

36-45, 

46-55 

26-35 105 42,2 18,8 

36-45 86 41,0 32,0 

46-55 38 31,0 31,9 

Toplam 400 30,8 28,3 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda atılganlık envanteri ölçeği 

(F=23,082; p=0,000<0,05) yaĢ gruplarına göre anlamlı düzeyde farklılık 

göstermektedir. Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit 

etmek amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre; 18-25 yaĢ grubu kiĢilerin 

atılganlık düzeyinin diğer tüm yaĢ gruplarından anlamlı derecede daha düĢük olduğu 

ve diğer yaĢ grupları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı tespit edilmiĢtir.  

 Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyi yaşa göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 2 desteklenmiĢtir.  



133 

 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan stresle baĢa 

çıkma tarzlarının, yaĢ gruplarına göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonuçları Çizelge 21‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 21. Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının YaĢ Grupları DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Stresle BaĢa 

Çıkma Tarzları 
Gruplar N    S.S. F p Fark 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım 

18-25 171 14,9 4,1 

20,305 0,000* 

18-25< 

26-35, 

36-45, 

46-55 

26-35 105 17,9 2,4 

36-45 86 17,4 3,2 

46-55 38 17,4 3,5 

Toplam 400 16,5 3,7 

İyimser Yaklaşım 

18-25 171 9,4 2,8 

10,564 0,000* 

18-25< 

26-35, 

36-45, 

46-55 

26-35 105 10,6 2,3 

36-45 86 11,0 2,7 

46-55 38 11,1 3,0 

Toplam 400 10,2 2,8 

Çaresiz Yaklaşım 

18-25 171 9,8 4,3 

23,329 0,000* 

18-25> 

26-35, 

36-45, 

46-55 

26-35 105 6,4 4,0 

36-45 86 6,0 4,4 

46-55 38 6,4 3,1 

Toplam 400 7,8 4,5 

Boyun Eğici 

Yaklaşım 

18-25 171 6,2 3,6 

4,972 0,002* 

18-25> 

26-35, 

36-45, 

46-55 

26-35 105 4,8 2,5 

36-45 86 5,1 3,4 

46-55 38 5,9 2,8 

Toplam 400 5,6 3,3 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 

18-25 171 7,6 2,8 

3,821 0,010* 

18-25< 

26-35, 

36-45, 

46-55 

26-35 105 8,7 2,8 

36-45 86 8,6 3,4 

46-55 38 8,4 2,9 

Toplam 400 8,2 3,0 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda kendine güvenli yaklaĢım 

(F=20,305; p=0,000<0,05), iyimser yaklaĢım (F=10,564; p=0,000<0,05), çaresiz 

yaklaĢım (F=23,329; p=0,000<0,05), boyun eğici yaklaĢım (F=4,972; p=0,002<0,05) 

ve sosyal desteğe baĢvurma (F=3,821; p=0,010<0,05) boyutları yaĢ gruplarına göre 

anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi 
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gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına 

göre; 

 Kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu için, 18-25 yaĢ grubu kiĢilerin 

ortalaması, diğer yaĢ gruplarının hepsinden anlamlı derecede daha küçüktür. 

Diğer yaĢ grupları arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

 Ġyimser yaklaĢım alt boyutu için; 18-25 yaĢ grubu kiĢilerin ortalaması, diğer 

yaĢ gruplarının hepsinden anlamlı derecede daha küçüktür. Diğer yaĢ grupları 

arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

 Çaresiz yaklaĢım alt boyutu için; 18-25 yaĢ grubu kiĢilerin ortalaması, diğer 

yaĢ grupları ortalamasından anlamlı derecede daha büyüktür. Diğer yaĢ 

grupları arasında anlamlı düzeyde farklılık bulunmamaktadır. 

 Boyun eğici yaklaĢım alt boyutu için; 18-25 yaĢ grubu kiĢilerin ortalaması, 

36-45 yaĢ grubu kiĢilerin ortalamasından anlamlı derecede daha büyüktür. 

Diğer yaĢ grupları arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

 Sosyal desteğe baĢvurma alt boyutu için; 18-25 yaĢ grubu kiĢilerin 

ortalaması, diğer yaĢ grupları ortalamasından anlamlı derecede daha 

küçüktür. Diğer yaĢ gruplarının arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

 Bu tespitten hareketle genel anlamda “Stresle başa çıkma tarzları yaşa göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 13 desteklenmiĢtir. 

 

 4.7.2. Gelir DeğiĢkenine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey 

Testi 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan atılganlık 

ölçeğinin, gelire göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 22‟de 

verilmiĢtir. 
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 Çizelge 22. Atılganlık Envanteri Ölçeğinin Gelir DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Ölçek Gruplar N    S.S. F p Fark 

Atılganlık 

Envanteri 

1400 TL ve altı 104 15,4 21,8 

45,196 0,000* 

1400 TL 

ve altı< 

1401-2500 

TL arası, 

2501-3500 

TL arası 

1401-2500 TL 

arası 
234 31,4 29,3 

2501-3500 TL 

arası 
62 54,4 13,7 

Toplam 400 30,8 28,3 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda atılganlık envanteri ölçeği 

(F=45,196; p=0,000<0,05) gelire göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 

Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla 

yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre; geliri 2501-3500 TL olanların atılganlık 

düzeyi geliri 1401-2500 TL olanlardan anlamlı derecede daha yüksek olduğu, geliri 

1401-2500 TL olanların atılganlık düzeyi de geliri 1400 TL ve altı olanlardan 

anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

 Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyi gelire göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 4 desteklenmiĢtir. 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan stresle baĢa 

çıkma tarzlarının, gelire göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı 

olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 

23‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 23. Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Gelir DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Stresle BaĢa 

Çıkma Tarzları 
Gruplar N    S.S. F p Fark 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım 

1400 TL ve 

altı 
104 14,9 3,8 

28,957 0,000* 

1400 TL 

ve altı< 

1401-2500 

TL arası, 

2501-3500 

TL arası 

1401-2500 

TL arası 
234 16,4 3,7 

2501-3500 

TL arası 
62 19,2 1,5 

Toplam 400 16,5 3,7 
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 Çizelge 23 (Devam). Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Gelir DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Stresle BaĢa 

Çıkma Tarzları 
Gruplar N    S.S. F p Fark 

İyimser Yaklaşım 

1400 TL ve 

altı 
104 9,6 2,8 

7,638 0,001* 

1400 TL 

ve altı< 

1401-2500 

TL arası, 

2501-3500 

TL arası 

1401-2500 

TL arası 
234 10,2 2,8 

2501-3500 

TL arası 
62 11,3 2,1 

Toplam 400 10,2 2,8 

Çaresiz Yaklaşım 

1400 TL ve 

altı 
104 9,9 4,0 

42,200 0,000* 

1400 TL 

ve altı> 

1401-2500 

TL arası, 

2501-3500 

TL arası 

1401-2500 

TL arası 
234 7,9 4,4 

2501-3500 

TL arası 
62 3,9 3,0 

Toplam 400 7,8 4,5 

Boyun Eğici 

Yaklaşım 

1400 TL ve 

altı 
104 6,0 3,4 

14,445 0,000* 

1400 TL 

ve altı> 

1401-2500 

TL arası, 

2501-3500 

TL arası 

1401-2500 

TL arası 
234 5,9 3,3 

2501-3500 

TL arası 
62 3,6 2,3 

Toplam 400 5,6 3,3 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 

1400 TL ve 

altı 
104 8,0 2,6 

0,793 0,453 - 

1401-2500 

TL arası 
234 8,2 3,2 

2501-3500 

TL arası 
62 8,5 2,6 

Toplam 400 8,2 3,0 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda sosyal desteğe baĢvurma (F=0,793; 

p=0,453>0,05) boyutu gelire göre anlamlı düzeyde farklılık göstermez iken; kendine 

güvenli yaklaĢım (F=28,957; p=0,000<0,05), iyimser yaklaĢım (F=7,638; 

p=0,001<0,05), çaresiz yaklaĢım (F=42,200; p=0,000<0,05) ve boyun eğici yaklaĢım 

(F=14,445; p=0,000<0,05) boyutları gelire göre anlamlı düzeyde farklılık 

göstermektedir. Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit 

etmek amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre; 

 Kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu için; geliri 2501-3500 TL olanların 

ortalaması, geliri 1401-2500 TL olanlardan, geliri 1401-2500 TL olanların 
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ortalaması da geliri 1400 TL ve altı olanlardan anlamlı derecede daha 

yüksektir. 

 Ġyimser yaklaĢım alt boyutu için; geliri 2501-3500 TL olanların ortalaması, 

geliri 1400 TL altı ile geliri 1401-2500 TL olanların ortalamasından anlamlı 

derecede yüksektir.  

 Çaresiz yaklaĢım alt boyutu için; geliri 1400 TL altı olanların ortalaması, 

geliri 1401-2500 TL olanların ortalamasından, geliri 1401-2500 TL olanların 

ortalaması da geliri 2501-3500 TL olanların ortalamasından anlamlı derecede 

daha büyüktür. Dolayısıyla anlamlı olarak, çalıĢanların geliri azaldıkça 

çaresiz yaklaĢım boyutuna baĢvurmaları artmaktadır. 

 Boyun eğici yaklaĢım alt boyutu için; geliri 1400 TL altı ve geliri 1401-2500 

TL olanların ortalaması, geliri 2501-3500 TL olanların ortalamasından 

anlamlı derecede daha büyüktür.  

 Bu tespitten hareketle genel anlamda “Stresle başa çıkma tarzları gelire göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 15 kısmen desteklenmiĢtir. 

 

 4.7.3. Eğitim Durumu DeğiĢkenine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi ve 

Tukey Testi 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan atılganlık 

ölçeğinin, eğitim durumuna göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın 

anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları 

Çizelge 24‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 24. Atılganlık Envanteri Ölçeğinin Eğitim Durumu DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Ölçek Gruplar N    S.S. F p Fark 

Atılganlık 

Envanteri 

Lise 165 21,0 29,6 

18,574 0,000* 

Lise< 

Ön Lisans, 

Lisans 

Ön Lisans 142 37,1 25,0 

Lisans 93 38,7 25,5 

Toplam 400 30,8 28,3 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda atılganlık envanteri ölçeği 

(F=18,574; p=0,000<0,05) eğitim durumuna göre anlamlı düzeyde farklılık 
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göstermektedir. Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit 

etmek amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre; lise mezunu kiĢilerin 

ortalaması, diğer tüm grup ortalamalarından anlamlı derecede daha düĢük olduğu 

tespit edilmiĢtir. 

 Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyi eğitim durumuna göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 5 desteklenmiĢtir. 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan stresle baĢa 

çıkma tarzlarının, eğitim durumuna göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonuçları Çizelge 25‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 25. Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Eğitim Durumu DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları 
Gruplar N    S.S. F p Fark 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım 

Lise 165 15,1 4,3 

19,949 0,000* 

Lise< 

Ön Lisans, 

Lisans 

Ön Lisans 142 17,3 3,0 

Lisans 93 17,6 2,8 

Toplam 400 16,5 3,7 

İyimser Yaklaşım 

Lise 165 10,0 3,0 

0,752 0,472 - 
Ön Lisans 142 10,2 2,7 

Lisans 93 10,5 2,5 

Toplam 400 10,2 2,8 

Çaresiz Yaklaşım 

Lise 165 9,6 4,0 

27,415 0,000* 

Lise> 

Ön Lisans, 

Lisans 

Ön Lisans 142 6,7 4,3 

Lisans 93 6,2 4,5 

Toplam 400 7,8 4,5 

Boyun Eğici Yaklaşım 

Lise 165 6,6 3,4 

15,274 0,000* 

Lise> 

Ön Lisans, 

Lisans 

Ön Lisans 142 4,9 2,9 

Lisans 93 4,8 3,2 

Toplam 400 5,6 3,3 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 

Lise 165 7,9 2,8 

1,578 0,208 - 
Ön Lisans 142 8,3 3,3 

Lisans 93 8,6 2,7 

Toplam 400 8,2 3,0 

*p<0,05 



139 

 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda kendine güvenli yaklaĢım 

(F=19,949; p=0,000<0,05), çaresiz yaklaĢım (F=27,415; p=0,000<0,05) ve boyun 

eğici yaklaĢım (F=15,274; p=0,000<0,05) boyutları eğitim durumuna göre anlamlı 

düzeyde farklılık gösterirken; iyimser yaklaĢım (F=0,752; p=0,472>0,05) ve sosyal 

desteğe baĢvurma (F=1,578; p=0,208>0,05) boyutları eğitim durumuna göre anlamlı 

düzeyde farklılık göstermemektedir. Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre; 

 Kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu için; ön lisans ve lisans mezunlarının 

ortalaması, lise mezunlarının ortalamasından anlamlı derecede daha 

yüksektir. Diğer gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

 Çaresiz yaklaĢım alt boyutu için; lise mezunu kiĢilerin ortalaması, diğer tüm 

grup ortalamalarından anlamlı derecede daha yüksektir. Diğer gruplar 

arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır. 

 Boyun eğici yaklaĢım alt boyutu için; lise mezunu kiĢilerin boyun eğitici 

yaklaĢım düzeyi, diğer tüm gruplardan anlamlı derecede daha yüksektir. Ön 

lisans ve lisans mezunu kiĢilerin boyun eğici yaklaĢım düzeyi lise mezunu 

kiĢilerden anlamlı derecede düĢük olduğu görülmektedir. 

 Bu tespitten hareketle genel anlamda “Stresle başa çıkma tarzları eğitim 

durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 16 kısmen 

desteklenmiĢtir. 

 

 4.7.4. Turizm Eğitim Düzeyi DeğiĢkenine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi ve Tukey Testi 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan atılganlık 

ölçeğinin, turizm eğitim düzeyine göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonuçları Çizelge 26‟da verilmiĢtir. 
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 Çizelge 26. Atılganlık Envanteri Ölçeğinin Turizm Eğitim Düzeyi DeğiĢkeni 

Ġle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Ölçek Gruplar N    S.S. F p Fark 

Atılganlık 

Envanteri 

Lise 73 17,0 24,8 

29,586 0,000* 

Lise< 

Ön Lisans, 

Lisans 

Ön lisans 102 40,4 20,7 

Lisans 70 43,2 24,0 

Toplam 245 34,2 25,5 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda atılganlık envanteri ölçeği 

(F=29,586; p=0,000<0,05) turizm eğitim düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılık 

göstermektedir. Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit 

etmek amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre; ; lise düzeyinde turizm 

eğitimi alanların atılganlık düzeyi, ön lisans ve lisans düzeyinde turizm eğitimi 

alanların atılganlık düzeyinden anlamlı derecede düĢüktür. Ön lisans ve lisans 

mezunları atılganlık düzeyleri arasında ise anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit 

edilmiĢtir. 

 Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyi turizm eğitim düzeyine göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 7 desteklenmiĢtir. 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan stresle baĢa 

çıkma tarzlarının, turizm eğitim düzeyine göre ortalamaları ve bu ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonuçları Çizelge 27‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 27. Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Turizm Eğitim Düzeyi DeğiĢkeni 

Ġle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları 
Gruplar N    S.S. F p Fark 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım 

Lise 73 14,2 4,5 

25,571 0,000* 

Lise< 

Ön Lisans, 

Lisans 

Ön Lisans 102 17,6 2,7 

Lisans 70 17,6 2,8 

Toplam 245 16,6 3,7 

İyimser Yaklaşım 

Lise 73 8,6 2,7 

16,371 0,000* 

Lise< 

Ön Lisans, 

Lisans 

Ön Lisans 102 10,6 2,4 

Lisans 70 10,6 2,4 

Toplam 245 10,0 2,7 
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 Çizelge 27 (Devam). Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Turizm Eğitim Düzeyi 

DeğiĢkeni Ġle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları 
Gruplar N    S.S. F p Fark 

Çaresiz Yaklaşım 

Lise 73 10,2 4,0 

29,324 0,000* 

Lise> 

Ön Lisans, 

Lisans 

Ön Lisans 102 6,4 4,0 

Lisans 70 5,5 4,0 

Toplam 245 7,3 4,4 

Boyun Eğici 

Yaklaşım 

Lise 73 5,9 3,4 

6,029 0,003* 

Lise> 

Ön Lisans, 

Lisans 

Ön Lisans 102 4,7 2,8 

Lisans 70 4,2 2,6 

Toplam 245 4,9 3,0 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 

Lise 73 7,2 2,0 

9,378 0,000* 

Lise< 

Ön Lisans, 

Lisans 

Ön Lisans 102 8,9 3,0 

Lisans 70 8,7 2,7 

Toplam 245 8,3 2,7 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda kendine güvenli yaklaĢım 

(F=25,571; p=0,000<0,05), iyimser yaklaĢım (F=16,371; p=0,000<0,05), çaresiz 

yaklaĢım (F=29,324; p=0,000<0,05), boyun eğici yaklaĢım (F=6,029; p=0,003<0,05) 

ve sosyal desteğe baĢvurma (F=9,378; p=0,000<0,05) boyutları turizm eğitim 

düzeyine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Ortaya çıkan anlamlı 

farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan Tukey 

testinin sonuçlarına göre; 

 Kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu için; turizm eğitimini ön lisans ve lisans 

düzeyinde alanların kendine güvenli yaklaĢım düzeyi, turizm eğitimini lise 

düzeyinde alanların kendine güvenli yaklaĢım düzeyinden anlamlı derecede 

daha yüksektir. Turizm eğitimini ön lisans ve lisans düzeyinde alanların 

kendine güvenli yaklaĢım düzeyleri arasında anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. 

 Ġyimser yaklaĢım alt boyutu için; turizm eğitimini lise düzeyinde alanların 

iyimser yaklaĢım düzeyi, turizm eğitimini ön lisans ve lisans düzeyinde 

alanların iyimser yaklaĢım düzeyinden anlamlı derecede daha küçüktür. 

Turizm eğitimini ön lisans ve lisans düzeyinde alanların iyimser yaklaĢım 

düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

 Çaresiz yaklaĢım alt boyutu için; turizm eğitimini lise düzeyinde alanların 

çaresiz yaklaĢım düzeyi, turizm eğitimini ön lisans ve lisans düzeyinde 
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alanların çaresiz yaklaĢım düzeyinden anlamlı derece daha büyüktür. Turizm 

eğitimini ön lisans ve lisans düzeyinde alanların çaresiz yaklaĢım düzeyleri 

arasında ise anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

 Boyun eğici yaklaĢım alt boyutu için; turizm eğitimini lise düzeyinde 

alanların boyun eğici yaklaĢım düzeyi, turizm eğitimini ön lisans ve lisans 

düzeyinde alanların boyun eğici yaklaĢım düzeyinden anlamlı derece daha 

büyüktür. Turizm eğitimini ön lisans ve lisans düzeyinde alanların boyun 

eğici yaklaĢım düzeyleri arasında ise anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

 Sosyal desteğe baĢvurma alt boyutu için; turizm eğitimin ön lisans ve lisans 

düzeyinde alanların sosyal desteğe baĢvurma düzeyleri, turizm eğitimini lise 

düzeyinde alanların sosyal desteğe baĢvurma düzeyinden anlamlı derecede 

daha yüksektir. Turizm eğitimini ön lisans ve lisans düzeyinde alanların 

sosyal desteğe baĢvurma düzeyleri arasında ise anlamlı farklılık 

bulunmamaktadır. 

 Bu tespitten hareketle genel anlamda “Stresle başa çıkma tarzları turizm 

eğitim düzeyine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 18 

desteklenmiĢtir. 

 

 4.7.5. ĠĢletmedeki ÇalıĢma Süresi DeğiĢkenine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi ve Tukey Testi 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan atılganlık 

ölçeğinin, iĢletmedeki çalıĢma süresine göre ortalamaları ve bu ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonuçları Çizelge 28‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 28. Atılganlık Envanteri Ölçeğinin ĠĢletmedeki ÇalıĢma Süresi 

DeğiĢkeni Ġle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Ölçek Gruplar N    S.S. F p Fark 

Atılganlık 

Envanteri 

1 yıldan az 157 19,9 24,6 

22,183 0,000* 

1 yıldan az< 

1-5 yıl, 

6-10 yıl 

1-5 yıl 145 39,6 23,7 

6-10 yıl 98 35,3 34,0 

Toplam 400 30,8 28,3 

*p<0,05 
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 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda atılganlık envanteri ölçeği 

(F=22,183; p=0,000<0,05) iĢletmedeki çalıĢma süresine göre anlamlı düzeyde 

farklılık göstermektedir. Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre; 1 

yıldan az süreyle iĢletmede çalıĢanların atılganlık düzeyi, iĢletmede 1-5 yıl ve 6-10 

yıl süre ile çalıĢanların atılganlık düzeyinden anlamlı derecede daha küçüktür. 1-5 yıl 

çalıĢanlar ile 6-10 yıl süre ile iĢletmede çalıĢanların atılganlık düzeyleri arasında 

anlamlı bir farklılığın bulunmadığı tespit edilmiĢtir. Dolayısıyla uzun süre iĢletmede 

çalıĢanların atılganlık düzeyleri daha yüksektir. 

 Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyi işletmedeki çalışma süresine göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 8 desteklenmiĢtir. 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan stresle baĢa 

çıkma tarzlarının, iĢletmedeki çalıĢma süresine göre ortalamaları ve bu ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonuçları Çizelge 29‟da verilmiĢtir. 

 Çizelge 29. Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının ĠĢletmedeki ÇalıĢma Süresi 

DeğiĢkeni Ġle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları 
Gruplar N    S.S: F p Fark 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım 

1 yıldan az 157 15,0 4,0 

21,856 0,000* 

1 yıldan 

az< 

1-5 yıl, 

6-10 yıl 

1-5 yıl 145 17,6 2,8 

6-10 yıl 98 17,1 3,7 

Toplam 400 16,5 3,7 

İyimser Yaklaşım 

1 yıldan az 157 9,2 2,7 

18,068 0,000* 

1 yıldan 

az< 

1-5 yıl, 

6-10 yıl 

1-5 yıl 145 10,9 2,4 

6-10 yıl 98 10,8 3,0 

Toplam 400 10,2 2,8 

Çaresiz Yaklaşım 

1 yıldan az 157 9,7 4,3 

27,826 0,000* 

1 yıldan 

az> 

1-5 yıl, 

6-10 yıl 

1-5 yıl 145 6,6 3,9 

6-10 yıl 98 6,4 4,5 

Toplam 400 7,8 4,5 

Boyun Eğici 

Yaklaşım 

1 yıldan az 157 6,1 3,5 

3,797 0,023* 

1 yıldan 

az> 

1-5 yıl, 

6-10 yıl 

1-5 yıl 145 5,2 2,8 

6-10 yıl 98 5,3 3,4 

Toplam 400 5,6 3,3 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 

1 yıldan az 157 7,7 2,8 

4,174 0,016* 

1 yıldan 

az< 

1-5 yıl, 

6-10 yıl 

1-5 yıl 145 8,7 3,0 

6-10 yıl 98 8,3 3,1 

Toplam 400 8,2 3,0 

*p<0,05 
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 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda kendine güvenli yaklaĢım 

(F=21,856; p=0,000<0,05), iyimser yaklaĢım (F=18,068; p=0,000<0,05), çaresiz 

yaklaĢım (F=27,826; p=0,000<0,05), boyun eğici yaklaĢım (F=3,797; p=0,023<0,05) 

ve sosyal desteğe baĢvurma (F=4,174; p=0,016<0,05) boyutları iĢletmedeki çalıĢma 

süresine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Ortaya çıkan anlamlı 

farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan Tukey 

testinin sonuçlarına göre; 

 Kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu için; iĢletmede 1-5 yıl ve 6-10 yıl süre 

ile çalıĢanların kendine güvenli yaklaĢım düzeyleri, iĢletmede 1 yıldan az süre 

ile çalıĢanların kendine güvenli yaklaĢım düzeyinden anlamlı derecede daha 

yüksektir. ĠĢletmede 1-5 yıl ve 6-10 yıl süre ile çalıĢanların kendine güvenli 

yaklaĢım düzeyleri arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

 Ġyimser yaklaĢım alt boyutu için; iĢletmede 1-5 yıl ve 6-10 yıl süre ile 

çalıĢanların iyimser yaklaĢım düzeyleri, iĢletmede 1 yıldan az süre ile 

çalıĢanların iyimser yaklaĢım düzeyinden anlamlı derecede daha yüksektir. 

ĠĢletmede 1-5 yıl ve 6-10 yıl süre ile çalıĢanların iyimser yaklaĢım düzeyleri 

arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

 Çaresiz yaklaĢım alt boyutu için; iĢletmede 1 yıldan az süre ile çalıĢanların 

çaresiz yaklaĢım düzeyleri, iĢletmede 1-5 yıl ve 6-10 yıl süre ile çalıĢanların 

çaresiz yaklaĢım düzeylerinden anlamlı derecede daha büyüktür. ĠĢletmede 1-

5 yıl ve 6-10 yıl süre ile çalıĢanların çaresiz yaklaĢım düzeyleri arasında 

anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

 Boyun eğici yaklaĢım alt boyutu için; iĢletmede 1 yıldan az süre ile 

çalıĢanların boyun eğici yaklaĢım düzeyi, iĢletmede 1-5 yıl ve 6-10 yıl süre 

ile çalıĢanların boyun eğici yaklaĢım düzeyinden anlamlı derecede daha 

büyüktür. ĠĢletmede 6-10 yıl süre ile çalıĢanların boyun eğici yaklaĢım düzeyi 

ile diğer gruplar arasında anlamlı fark bulunmamaktadır.  

 Sosyal desteğe baĢvurma alt boyutu için; iĢletmede 1-5 yıl süre ile 

çalıĢanların sosyal desteğe baĢvurma düzeyi, iĢletmede 1 yıldan az süre ile 

çalıĢanlardan anlamlı derecede daha yüksektir. ĠĢletmede 6-10 yıl süre ile 

çalıĢanların sosyal desteğe baĢvurma düzeyi ile diğer gruplar arasında anlamlı 

fark bulunmamaktadır. 
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 Bu tespitten hareketle genel anlamda “Stresle başa çıkma tarzları işletmedeki 

çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 19 

desteklenmiĢtir. 

 

 4.7.6. Sektördeki ÇalıĢma Süresi DeğiĢkenine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans 

Analizi ve Tukey Testi 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan atılganlık 

ölçeğinin, sektördeki çalıĢma süresine göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki 

farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi 

sonuçları Çizelge 30‟da verilmiĢtir. 

 Çizelge 30. Atılganlık Envanteri Ölçeğinin Sektördeki ÇalıĢma Süresi 

DeğiĢkeni Ġle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Ölçek Gruplar N    S.S. F p Fark 

Atılganlık Envanteri 

1 yıldan az 81 14,6 22,1 

16,640 0,000* 

1 yıldan az< 

1-5 yıl, 

6-10 yıl 

1-5 yıl 105 23,9 26,0 

6-10 yıl 80 39,4 27,8 

11-15 yıl 73 39,7 25,0 

16 ve üzeri 61 42,2 31,1 

Toplam 400 30,8 28,3 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda atılganlık envanteri ölçeği 

(F=16,640; p=0,000<0,05) sektördeki çalıĢma süresine göre anlamlı düzeyde 

farklılık göstermektedir. Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre; 

sektörde 1 yıldan az ve 1-5 yıl süre ile çalıĢanların atılganlık düzeyi, sektörde 6-10, 

11-15 ile 16 yıl ve üzeri süre ile çalıĢanların atılganlık düzeyinden anlamlı derecede 

daha küçüktür. Sektörde 16 ve üzeri süre ile çalıĢanların atılganlık düzeyi, 1 yıldan 

az ve 1-5 yıl süre ile çalıĢanların atılganlık düzeyinden anlamlı derecede daha yüksek 

olduğu tespit edilmiĢtir. 

 Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyi sektördeki çalışma süresine göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 9 desteklenmiĢtir. 
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 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan stresle baĢa 

çıkma tarzlarının, sektördeki çalıĢma süresine göre ortalamaları ve bu ortalamalar 

arasındaki farkın anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans 

analizi sonuçları Çizelge 31‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 31. Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Sektördeki ÇalıĢma Süresi 

DeğiĢkeni Ġle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları 
Gruplar N    S.S. F p Fark 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım 

1 yıldan az 81 14,4 4,0 

16,457 0,000* 

1 yıldan 

az< 

1-5 yıl, 

6-10 yıl 

1-5 yıl 105 15,7 3,7 

6-10 yıl 80 16,8 3,6 

11-15 yıl 73 17,7 2,7 

16 ve üzeri 61 18,6 2,8 

Toplam 400 16,5 3,7 

İyimser Yaklaşım 

1 yıldan az 81 9,1 2,7 

7,079 0,000* 

1 yıldan 

az< 

1-5 yıl, 

6-10 yıl 

1-5 yıl 105 9,9 2,9 

6-10 yıl 80 10,4 2,7 

11-15 yıl 73 11,0 2,6 

16 ve üzeri 61 11,0 2,4 

Toplam 400 10,2 2,8 

Çaresiz Yaklaşım 

1 yıldan az 81 10,9 4,4 

30,459 0,000* 

1 yıldan 

az> 

1-5 yıl, 

6-10 yıl 

1-5 yıl 105 9,2 3,8 

6-10 yıl 80 6,9 4,1 

11-15 yıl 73 6,0 4,1 

16 ve üzeri 61 4,7 3,1 

Toplam 400 7,8 4,5 

Boyun Eğici 

Yaklaşım 

1 yıldan az 81 6,3 3,8 

6,122 0,000* 

1 yıldan 

az> 

1-5 yıl, 

6-10 yıl 

1-5 yıl 105 6,4 3,1 

6-10 yıl 80 5,2 3,4 

11-15 yıl 73 5,1 2,8 

16 ve üzeri 61 4,2 2,5 

Toplam 400 5,6 3,3 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 

1 yıldan az 81 7,8 2,5 

3,862 0,004* 

1 yıldan 

az< 

1-5 yıl, 

6-10 yıl 

1-5 yıl 105 7,6 3,0 

6-10 yıl 80 8,6 3,4 

11-15 yıl 73 9,2 2,7 

16 ve üzeri 61 8,1 3,0 

Toplam 400 8,2 3,0 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda kendine güvenli yaklaĢım 

(F=16,457; p=0,000<0,05), iyimser yaklaĢım (F=7,079; p=0,000<0,05), çaresiz 

yaklaĢım (F=30,459; p=0,000<0,05), boyun eğici yaklaĢım (F=6,122; p=0,000<0,05) 

ve sosyal desteğe baĢvurma (F=3,862; p=0,004<0,05) boyutları sektördeki çalıĢma 
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süresine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Ortaya çıkan anlamlı 

farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan Tukey 

testinin sonuçlarına göre; 

 Kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu için; 11-15 yıl ve 16 yıl ve üzeri süre ile 

çalıĢanların kendine güvenli yaklaĢım düzeyi, 1 yıldan az ve 1-5 yıl süre ile 

çalıĢanlardan anlamlı derecede daha yüksektir. Ek olarak 16 yıl ve üzeri süre 

ile çalıĢanların kendine güvenli yaklaĢım düzeyi, 1 yıldan az ve 1-5 yıl süre 

ile çalıĢanların kendine güvenli yaklaĢım düzeyinden anlamlı derecede daha 

yüksektir.  

 Ġyimser yaklaĢım alt boyutu için; 1 yıldan az süre ile sektörde çalıĢanların 

iyimser yaklaĢım düzeyi, 1-5 yıl hariç diğer tüm grupların iyimser yaklaĢım 

düzeyinden küçüktür. Diğer gruplar arasında anlamlı fark bulunmamaktadır.  

 Çaresiz yaklaĢım alt boyutu için; 1 yıldan az ve 1-5 yıl süre ile sektörde 

çalıĢanların çaresiz yaklaĢım düzeyi, 11-15 yıl ve 16 ve üzeri süre ile 

çalıĢanlardan anlamlı derecede daha yüksektir. Ek olarak 16 yıl ve üzeri süre 

ile çalıĢanların çaresiz yaklaĢım düzeyi, 1 yıldan az ve 1-5 yıl süre ile 

çalıĢanların çaresiz yaklaĢım düzeyinden anlamlı derecede daha düĢüktür. 

 Boyun eğici yaklaĢım alt boyutu için; 1 yıldan az ve 1-5 yıl süre ile sektörde 

çalıĢanların boyun eğici yaklaĢım düzeyleri, 6-10 yıl, 11-15 yıl ve 16 ve üzeri 

süre ile sektörde çalıĢanların boyun eğici yaklaĢım düzeylerinden anlamlı 

derecede daha yüksektir.  

 Sosyal desteğe baĢvurma alt boyutu için; 11-15 yıl süre ile sektörde 

çalıĢanların ortalaması, 1 yıldan az ve 1-5 yıl süre ile sektörde çalıĢanların 

sosyal desteğe baĢvurma düzeylerinden anlamlı derecede daha yüksektir. 

Diğer gruplar arasında anlamlı farklılık bulunmamaktadır.  

 Bu tespitten hareketle genel anlamda “Stresle başa çıkma tarzları sektördeki 

çalışma süresine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 20 

desteklenmiĢtir. 
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 4.7.7. Statü DeğiĢkenine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi ve Tukey 

Testi 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan atılganlık 

ölçeğinin, statüye göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı olup 

olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 32‟de 

verilmiĢtir. 

 Çizelge 32. Atılganlık Envanteri Ölçeğinin Statü DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Ölçek Gruplar N    S.S. F p Fark 

Atılganlık 

Envanteri 

Daimi Personel 150 38,9 31,6 

17,614 0,000* 

Stajyer< 

Sezonluk 

Personel, 

Daimi 

Personel 

Sezonluk Personel 174 30,2 24,2 

Stajyer 76 16,2 23,9 

Toplam 400 30,8 28,3 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda atılganlık envanteri ölçeği 

(F=17,614; p=0,000<0,05) statüye göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. 

Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla 

yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre; daimi personelin atılganlık düzeyi, sezonluk 

personel ve stajyerlerin atılganlık düzeyinden anlamlı derecede daha yüksektir. Ek 

olarak sezonluk personelin atılganlık düzeyinin, stajyerlerden anlamlı derecede daha 

yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

 Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyi işletmedeki statüye göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 10 desteklenmiĢtir. 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan stresle baĢa 

çıkma tarzlarının, statüye göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın 

anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları 

Çizelge 33‟de verilmiĢtir. 

 

 

 



149 

 

 Çizelge 33. Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Statü DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Stresle BaĢa Çıkma 

Tarzları 
Gruplar N    S.S. F p Fark 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım 

Daimi 

Personel 
150 17,3 3,6 

12,966 0,000* 

Stajyer< 

Sezonluk 

Personel, 

Daimi 

Personel 

Sezonluk 

Personel 
174 16,4 3,5 

Stajyer 76 14,8 3,9 

Toplam 400 16,5 3,7 

İyimser Yaklaşım 

Daimi 

Personel 
150 10,5 2,7 

1,695 0,185 - 
Sezonluk 

Personel 
174 10,1 2,9 

Stajyer 76 9,9 2,7 

Toplam 400 10,2 2,8 

Çaresiz Yaklaşım 

Daimi 

Personel 
150 6,2 4,5 

17,654 0,000* 

Stajyer> 

Sezonluk 

Personel, 

Daimi 

Personel 

Sezonluk 

Personel 
174 8,4 4,3 

Stajyer 76 9,5 4,0 

Toplam 400 7,8 4,5 

Boyun Eğici 

Yaklaşım 

Daimi 

Personel 
150 4,8 3,3 

8,173 0,000* 

Stajyer> 

Sezonluk 

Personel, 

Daimi 

Personel 

Sezonluk 

Personel 
174 6,2 3,1 

Stajyer 76 5,7 3,3 

Toplam 400 5,6 3,3 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 

Daimi 

Personel 
150 8,3 3,1 

0,507 0,603 - 
Sezonluk 

Personel 
174 8,1 2,9 

Stajyer 76 8,4 2,8 

Toplam 400 8,2 3,0 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda kendine güvenli yaklaĢım 

(F=12,966; p=0,000<0,05), çaresiz yaklaĢım (F=17,654; p=0,000<0,05) ve boyun 

eğici yaklaĢım (F=8,173; p=0,000<0,05) boyutları statüye göre anlamlı düzeyde 

farklılık gösterirken; iyimser yaklaĢım (F=1,695; p=0,185>0,05) ve sosyal desteğe 

baĢvurma (F=0,507; p=0,603>0,05) boyutları statüye göre anlamlı düzeyde farklılık 

göstermemektedir. Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını 

tespit etmek amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre; 
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 Kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu için; stajyerlerin kendine güvenli 

yaklaĢım düzeyi, daimi ve sezonluk personelin kendine güvenli yaklaĢım 

düzeyinden anlamlı derecede daha düĢüktür.  

 Çaresiz yaklaĢım alt boyutu için; sezonluk personelin ve stajyerlerin çaresiz 

yaklaĢım düzeyi, daimi personelin çaresiz yaklaĢımın düzeyinden anlamlı 

derecede yüksektir.  

 Boyun eğici yaklaĢım alt boyutu için; sezonluk personelin boyun eğici 

yaklaĢım düzeyi, daimi personelin boyun eğici yaklaĢım düzeyinden anlamlı 

derecede daha büyüktür. 

 Bu tespitten hareketle genel anlamda “Stresle başa çıkma tarzları işletmedeki 

statüye göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 21 kısmen 

desteklenmiĢtir. 

 

 4.7.8. Departman DeğiĢkenine ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi ve 

Tukey Testi 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan atılganlık 

ölçeğinin, departmana göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın anlamlı 

olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları Çizelge 

34‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 34. Atılganlık Envanteri Ölçeğinin Departman DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Ölçek Gruplar N    S.S. F p Fark 

Atılganlık 

Envanteri 

Ön Büro 53 39,8 24,2 

5,961 0,000* 

Ön Büro> 

Yiyecek ve 

Ġçecek, 

Kat Hizmetleri, 

Mutfak, 

Diğer 

Yiyecek ve Ġçecek 126 21,4 31,3 

Kat Hizmetleri 75 32,2 31,6 

Mutfak 95 35,4 23,8 

Diğer 51 34,0 20,9 

Toplam 400 30,8 28,3 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda atılganlık envanteri ölçeği (F=5,961; 

p=0,000<0,05) departmana göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir. Ortaya 

çıkan anlamlı farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını tespit etmek amacıyla 
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yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre; ön büro departmanında çalıĢanların 

atılganlık düzeyinin, diğer departmanlarda çalıĢanların atılganlık düzeyinden anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir.  

 Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyi çalışılan departmana göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 11 desteklenmiĢtir. 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanlara uygulanan stresle baĢa 

çıkma tarzlarının, departmana göre ortalamaları ve bu ortalamalar arasındaki farkın 

anlamlı olup olmadığının tespiti için yapılan tek yönlü varyans analizi sonuçları 

Çizelge 35‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 35. Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Departman DeğiĢkeni Ġle 

KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Stresle BaĢa 

Çıkma Tarzları 
Gruplar N    S.S. F p Fark 

Kendine Güvenli 

Yaklaşım 

Ön Büro 53 17,4 2,8 

9,168 0,000* 

Yiyecek ve 

Ġçecek< 

Ön Büro, 

Kat 

Hizmetleri, 

Mutfak, 

Diğer 

Yiyecek ve 

Ġçecek 
126 15,3 4,3 

Kat 

Hizmetleri 
75 15,6 3,8 

Mutfak 95 17,3 3,4 

Diğer 51 18,1 2,4 

Toplam 400 16,5 3,7 

İyimser Yaklaşım 

Ön Büro 53 10,5 2,2 

11,310 0,000* 

Yiyecek ve 

Ġçecek< 

Ön Büro, 

Kat 

Hizmetleri, 

Mutfak, 

Diğer 

Yiyecek ve 

Ġçecek 
126 9,1 2,9 

Kat 

Hizmetleri 
75 11,5 2,8 

Mutfak 95 10,7 2,3 

Diğer 51 9,9 2,8 

Toplam 400 10,2 2,8 
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 Çizelge 35 (Devam). Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Departman DeğiĢkeni 

Ġle KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Tek Yönlü Varyans Analizi 

Stresle BaĢa 

Çıkma Tarzları 
Gruplar N    S.S. F p Fark 

Çaresiz Yaklaşım 

Ön Büro 53 6,1 3,9 

10,002 0,000* 

Yiyecek ve 

Ġçecek> 

Ön Büro, 

Kat 

Hizmetleri, 

Mutfak, 

Diğer 

Yiyecek ve 

Ġçecek 
126 9,1 4,5 

Kat 

Hizmetleri 
75 9,1 3,7 

Mutfak 95 6,7 4,5 

Diğer 51 6,3 4,6 

Toplam 400 7,8 4,5 

Boyun Eğici 

Yaklaşım 

Ön Büro 53 4,5 2,8 

6,039 0,000* 

Kat 

Hizmetleri> 

Ön Büro, 

Yiyecek ve 

Ġçecek, 

Mutfak, 

Diğer 

Yiyecek ve 

Ġçecek 
126 5,9 3,4 

Kat 

Hizmetleri 
75 6,9 3,5 

Mutfak 95 5,1 2,7 

Diğer 51 4,9 3,3 

Toplam 400 5,6 3,3 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 

Ön Büro 53 8,3 3,1 

4,892 0,001* 

Yiyecek ve 

Ġçecek< 

Ön Büro, 

Kat 

Hizmetleri, 

Mutfak, 

Diğer 

Yiyecek ve 

Ġçecek 
126 7,3 2,5 

Kat 

Hizmetleri 
75 9,0 3,5 

Mutfak 95 8,4 2,9 

Diğer 51 8,8 2,7 

Toplam 400 8,2 3,0 

*p<0,05 

 Tek yönlü varyans analizinin sonucunda kendine güvenli yaklaĢım (F=9,168; 

p=0,000<0,05), iyimser yaklaĢım (F=11,310; p=0,000<0,05), çaresiz yaklaĢım 

(F=10,002; p=0,000<0,05), boyun eğici yaklaĢım (F=6,039; p=0,000<0,05) ve sosyal 

desteğe baĢvurma (F=4,892; p=0,001<0,05) boyutları departmana göre anlamlı 

düzeyde farklılık göstermektedir. Ortaya çıkan anlamlı farklılığın hangi gruptan 

kaynaklandığını tespit etmek amacıyla yapılan Tukey testinin sonuçlarına göre; 
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 Kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu için; ön büro, mutfak ve diğer 

departmanların personelinin kendine güvenli yaklaĢım düzeyi, yiyecek ve 

içecek ile kat hizmetleri personelinden anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Ġyimser yaklaĢım alt boyutu için; ön büro, kat hizmetleri ve mutfak 

personelinin iyimser yaklaĢım düzeyi, yiyecek ve içecek departmanında 

çalıĢanların iyimser yaklaĢım düzeyinden anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Çaresiz yaklaĢım alt boyutu için; yiyecek ve içecek departmanı personelinin 

çaresiz yaklaĢım düzeyi, ön büro, mutfak ve diğer departmanların 

personellerinin çaresiz yaklaĢım düzeyinden anlamlı derecede daha yüksektir.  

 Boyun eğici yaklaĢım alt boyutu için; yiyecek ve içecek departmanı 

personelinin boyun eğici yaklaĢım düzeyi, ön büro personellerinin çaresiz 

yaklaĢım düzeyinden anlamlı derecede daha yüksektir. Ayrıca kat hizmetleri 

personelinin ortalaması, diğer tüm birim personelinin ortalamasından anlamlı 

derecede daha yüksektir.  

 Sosyal desteğe baĢvurma alt boyutu için; yiyecek ve içecek personelinin 

ortalaması, diğer tüm birim personelin ortalamasından anlamlı derecede daha 

düĢüktür. 

 Bu tespitten hareketle genel anlamda “Stresle başa çıkma tarzları çalışılan 

departmana göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.” Ģeklindeki Hipotez 22 

desteklenmiĢtir. 

 

 4.8. Korelasyon Analizi ve Sonuçları 

 Ġki ya da ikiden daha fazla değiĢkenin bağımsız ya da bağımlı olmasına 

bakılmaksızın aralarındaki iliĢkinin yönünü ve derecesini belirleyebilmek için 

kullanılan analiz yöntemine korelasyon denir (DurmuĢ, Yurtkoru ve Çinko, 2010: 

143). Korelasyon katsayısı -1 ile +1 aralığında değer alır ve “r” ile gösterilir. 

Rakamların mutlak büyüklüğü değiĢkenler arasındaki iliĢkinin düzeyini ifade 

ederken, rakamların iĢareti ise değiĢkenler arasındaki iliĢkinin yönünü ifade eder 

(Ural ve Kılıç, 2013: 243). Korelasyon katsayısının (Büyüköztürk, 2002: 31-32); 

  (r=-1,00) değeri için; değiĢkenler arasında mükemmel bir negatif iliĢki vardır, 

  (r=0,00) değeri için; değiĢkenler arasında iliĢki yoktur, 

  (r=+1,00) değeri için; değiĢkenler arasında mükemmel bir pozitif iliĢki vardır 

denir. 
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 Korelasyon analizi sonucunda, değiĢkenler arasındaki iliĢkinin kuvvetine 

yönelik yorum yapılırken Çizelge 58‟deki değer aralıkları kullanılmaktadır (Kalaycı, 

2009: 116). 

 Çizelge 36. Korelasyon Katsayılarının ĠliĢki Derecelerine Ait Ġfadeler 

Korelasyon Katsayısı (r) ĠliĢki Derecesi 

0,00-0,25 Çok Zayıf 

0,26-0,49 Zayıf 

0,50-0,69 Orta 

0,70-0,89 Yüksek 

0,90-1,00 Çok Yüksek 
 Kaynak: Kalaycı, ġ. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara: 

Asil Yayın. 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanların; atılganlık düzeyleri, 

stresle baĢa çıkma tarzları ve alt boyutlarının birbirleriyle aralarında olan iliĢkinin 

anlamlı olup olmadığını ölçmek ve yorumlayabilmek için korelasyon analizi 

yöntemine baĢvurulmuĢtur. Atılganlık envanteri ölçeği ve stresle baĢa çıkma ölçeği 

ile alt boyutlarına iliĢkin yapılan korelasyon analizi sonuçları Çizelge 37‟de 

verilmiĢtir. 

 Çizelge 37. Atılganlık Envanteri Ölçeği ve Stresle BaĢa Çıkma Ölçeği Ġle Alt 

Boyutlarına ĠliĢkin Korelasyon Analizi 

Ölçekler 
Atılganlık 

Envanteri 

Stresle 

BaĢa 

Çıkma 

Kendine 

Güvenli 

Yaklaşım 

İyimser 

Yaklaşım 

Çaresiz 

Yaklaşım 

Boyun 

Eğici 

Yaklaşım 

Sosyal 

Desteğe 

Başvurma 

Atılganlık 

Envanteri 
1       

Stresle BaĢa 

Çıkma 
-0,108* 1      

Kendine 

Güvenli 

Yaklaşım 

0,602** 0,213** 1     

İyimser 

Yaklaşım 
0,258** 0,608** 0,463** 1    

Çaresiz 

Yaklaşım 
-0,615** 0,398** -0,581** -0,310** 1   

Boyun Eğici 

Yaklaşım 
-0,499** 0,522** -0,481** -0,060 0,608** 1  

Sosyal Desteğe 

Başvurma 
0,226** 0,439** 0,194** 0,580** -0,233** -0,098 1 

(*p<0,05) – (**p<0,01) 
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 Çizelge 37‟deki sonuçlara göre: 

 Atılganlık envanterinin, stresle baĢa çıkma ölçeğinin geneli ile arasında (r=-

0,108*, p<0,05) çok zayıf düzeyde ve negatif yönlü bir iliĢkinin olduğu tespit 

edilmiĢtir. Atılganlık envanterinin, stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutlarından; 

kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu ile arasında (r=0,602**, p<0,01) orta düzeyde 

ve pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu, iyimser yaklaĢım alt boyutu ile arasında 

(r=0,258**, p<0,01) çok zayıf düzeyde ve pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu, çaresiz 

yaklaĢım alt boyutu ile arasında (r=-0,615**, p<0,01) orta düzeyde ve negatif yönlü 

bir iliĢkinin olduğu, boyun eğici yaklaĢım alt boyutu ile arasında (r=-0,499**, 

p<0,01) zayıf düzeyde ve negatif yönlü bir iliĢkinin olduğu ve sosyal desteğe 

baĢvurma alt boyutu ile arasında (r=0,226**, p<0,01) çok zayıf düzeyde ve pozitif 

yönlü bir iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tespitten hareketle kiĢilerin atılganlık 

düzeyleri arttıkça, stresle baĢa çıkma tarzları ile stresle baĢa çıkma tarzlarının alt 

boyutlarından çaresiz yaklaĢım ve boyun eğici yaklaĢım boyutlarını kullanma 

eğilimlerinde anlamlı bir Ģekilde azalma görülecektir. Ayrıca kiĢilerin atılganlık 

düzeyleri arttıkça, stresle baĢa çıkma tarzlarının alt boyutlarından kendine güvenli 

yaklaĢım, iyimser yaklaĢım ve sosyal desteğe baĢvurma boyutlarını kullanma 

eğilimlerinde de anlamlı bir Ģekilde artıĢ görülecektir. 

 Stresle baĢa çıkma ölçeğinin genelinin, stresle baĢa çıkma tarzları ölçeğinin 

alt boyutlarından; kendine güvenli yaklaĢım alt boyutu ile arasında (r=0,213**, 

p<0,01) çok zayıf düzeyde ve pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu, iyimser yaklaĢım alt 

boyutu ile arasında (r=0,608**, p<0,01) orta düzeyde ve pozitif yönlü bir iliĢkinin 

olduğu, çaresiz yaklaĢım alt boyutu ile arasında (r=0,398**, p<0,01) zayıf düzeyde 

ve pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu, boyun eğici yaklaĢım alt boyutu ile arasında 

(r=0,522**, p<0,01) orta düzeyde ve pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu ve sosyal 

desteğe baĢvurma alt boyutu ile arasında (r=0,439**, p<0,01) zayıf düzeyde ve 

pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tespitten hareketle kiĢilerin 

stresle baĢa çıkma tarzlarını kullanma eğilimleri arttıkça, stresle baĢa çıkma 

tarzlarının alt boyutlarının hepsini kullanma eğilimlerinde de anlamlı bir Ģekilde artıĢ 

görülecektir. 

 Kendine güvenli yaklaĢım alt boyutunun, stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt 

boyutlarından; iyimser yaklaĢım alt boyutu ile arasında (r=0,463**, p<0,01) zayıf 

düzeyde ve pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu, çaresiz yaklaĢım alt boyutu ile arasında 



156 

 

(r=-0,581**, p<0,01) orta düzeyde ve negatif yönlü bir iliĢkinin olduğu, boyun eğici 

yaklaĢım alt boyutu ile arasında (r=-0,481**, p<0,01) zayıf düzeyde ve negatif yönlü 

bir iliĢkinin olduğu ve sosyal desteğe baĢvurma alt boyutu ile arasında (r=0,194**, 

p<0,01) çok zayıf düzeyde ve pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu tespit edilmiĢtir. Bu 

tespitten hareketle kiĢilerin kendine güvenli yaklaĢım alt boyutunu kullanma 

eğilimleri arttıkça, stresle baĢa çıkma tarzlarının alt boyutlarından çaresiz yaklaĢım 

ve boyun eğici yaklaĢım boyutlarını kullanma eğilimlerinde anlamlı bir Ģekilde 

azalma görülecektir. Ayrıca kiĢilerin kendine güvenli yaklaĢım alt boyutunu 

kullanma eğilimleri arttıkça, stresle baĢa çıkma tarzlarının alt boyutlarından iyimser 

yaklaĢım ve sosyal desteğe baĢvurma boyutlarını kullanma eğilimlerinde de anlamlı 

bir Ģekilde artıĢ görülecektir. 

 Ġyimser yaklaĢım alt boyutunun, stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt 

boyutlarından; çaresiz yaklaĢım alt boyutu ile arasında (r=-0,310**, p<0,01) zayıf 

düzeyde ve negatif yönlü bir iliĢkinin olduğu, boyun eğici yaklaĢım alt boyutu ile 

arasında (r=-0,060) herhangi bir iliĢkinin olmadığı ve sosyal desteğe baĢvurma alt 

boyutu ile arasında (r=0,580**, p<0,01) orta düzeyde ve pozitif yönlü bir iliĢkinin 

olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tespitten hareketle kiĢilerin iyimser yaklaĢım alt 

boyutunu kullanma eğilimleri arttıkça, stresle baĢa çıkma tarzlarının alt 

boyutlarından olan çaresiz yaklaĢım boyutunu kullanma eğilimlerinde anlamlı bir 

Ģekilde azalma; sosyal desteğe baĢvurma boyutunu kullanma eğilimlerinde ise 

anlamlı bir Ģekilde artıĢ görülecektir.  

 Çaresiz yaklaĢım alt boyutunun, stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt 

boyutlarından; boyun eğici yaklaĢım alt boyutu ile arasında (r=0,608**, p<0,01) orta 

düzeyde ve pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu ve sosyal desteğe baĢvurma alt boyutu 

ile arasında (r=-0,233**, p<0,01) çok zayıf düzeyde ve negatif yönlü bir iliĢkinin 

olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tespitten hareketle kiĢilerin çaresiz yaklaĢım alt boyutunu 

kullanma eğilimleri arttıkça, stresle baĢa çıkma tarzlarının alt boyutlarından olan 

sosyal desteğe baĢvurma boyutunu kullanma eğilimlerinde anlamlı bir Ģekilde 

azalma; boyun eğici yaklaĢım boyutunu kullanma eğilimlerinde ise anlamlı bir 

Ģekilde artıĢ görülecektir. 

 Boyun eğici yaklaĢım alt boyutunun, stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt 

boyutlarından sosyal desteğe baĢvurma alt boyutu ile arasında (r=-0,098) herhangi 

bir iliĢkinin olmadığı tespit edilmiĢtir. 
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 4.9. Regresyon Analizi ve Sonuçları 

 Ġki ya da ikiden daha fazla değiĢken arasındaki etki iliĢkisini inceleyebilmek 

için kullanılan istatiksel analiz yöntemine regresyon analizi denir. DeğiĢkenlerden 

birisinin (bağımsız değiĢken) üzerinde yapılmıĢ olan değiĢikliklerin, değiĢkenlerden 

diğerinin (bağımlı değiĢken) üzerindeki değiĢikliklere neden olduğu durumlarda 

kullanılmaktadır. Ayrıca, değiĢkenlerin birbirleri üzerindeki etkilerinin 

açıklanabilmesini sağlayan bir istatistiksel analiz yöntemidir. DeğiĢkenlerden birinin 

(bağımlı değiĢken), sadece tek bir değiĢkenin (bağımsız değiĢken) üzerindeki 

değiĢimlerle açıklanabildiği regresyon analizine ise basit doğrusal regresyon analizi 

denir (KurtuluĢ, 2010: 187). 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanların atılganlık düzeylerinin, 

stresle baĢa tarzları ve alt boyutlarına olan etkisi “Basit Doğrusal Regresyon 

Analizi” ile incelenmiĢtir. Bu inceleme doğrultusunda atılganlık envanteri ölçeğinin 

bağımsız, stresle baĢa çıkma ölçeği ile alt boyutlarının bağımlı değiĢken olarak 

belirlendiği basit regresyon analizi sonuçları Çizelge 38‟de verilmiĢtir. 

 Çizelge 38. Atılganlık Envanteri Ölçeğinin Stresle BaĢa Çıkma Ölçeği Ġle Alt 

Boyutlarına Olan Etkisine ĠliĢkin Regresyon Analizi 

Ölçekler 

Standart 

Olmayan 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 
t p 

B 
Std. 

Hata 
β 

Stresle BaĢa 

Çıkma 

Sabit 49,51 0,54  90,94 0,000* 

Atılganlık 

Envanteri 
-0,03 0,01 -0,11 -2,17 0,030* 

R
2
=0,249; F=131,669 

Kendine güvenli 

Yaklaşım 

Sabit 14,01 0,22 
 

63,53 0,005* 

Atılganlık 

Envanteri 
0,08 0,01 0,60 15,04 0,000* 

R
2
=0,362; F=226,112 

İyimser Yaklaşım 

Sabit 9,43 0,20 
 

47,46 0,000* 

Atılganlık 

Envanteri 
0,03 0,00 0,26 5,33 0,000* 

R
2
=0,067; F=28,384 

Çaresiz Yaklaşım 

Sabit 10,80 0,26 
 

41,13 0,000* 

Atılganlık 

Envanteri 
-0,10 0,01 -0,62 -15,57 0,000* 

R
2
=0,379; F=242,470 
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 Çizelge 38 (Devam). Atılganlık Envanteri Ölçeğinin Stresle BaĢa Çıkma 

Ölçeği Ġle Alt Boyutlarına Olan Etkisine ĠliĢkin Regresyon Analizi 

Ölçekler 

Standart 

Olmayan 

Katsayılar 

Standart 

Katsayılar 
t p 

B 
Std. 

Hata 
β 

Boyun Eğici 

Yaklaşım 

Sabit 7,35 0,21 
 

35,06 0,000* 

Atılganlık 

Envanteri 
-0,06 0,01 -0,50 -11,47 0,000* 

R
2
=0,249; F=131,669 

Sosyal Desteğe 

Başvurma 

Sabit 7,47 0,21 
 

34,78 0,000* 

Atılganlık 

Envanteri 
0,02 0,01 0,23 4,63 0,000* 

R
2
=0,051; F=21,411 

*p<0,05 

 Çizelge 38‟deki regresyon analizi sonuçlarına göre: 

 Bağımsız değiĢken olarak belirlenen atılganlık envanteri ölçeğinin, bağımlı 

değiĢken olarak belirlenen stresle baĢa çıkma ölçeğinin genelini açıklama oranı 

%24,9 (R
2
= 0,249)‟dur. Ayrıca bağımsız değiĢkenin, bağımlı değiĢkenin üzerinde 

(β=-0,11) negatif yönde ve (F=131,669; p=0,030<0,05) anlamlı bir etkiye sahip 

olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyinin stresle başa 

çıkma tarzlarının genelinin kullanılmasına olan eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi 

vardır.” Ģeklindeki Hipotez 23 desteklenmiĢtir. 

 Bağımsız değiĢken olarak belirlenen atılganlık envanteri ölçeğinin, bağımlı 

değiĢken olarak belirlenen stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutu olan kendine 

güvenli yaklaĢımı açıklama oranı %36,2 (R
2
= 0,362)‟dir. Ayrıca bağımsız 

değiĢkenin, bağımlı değiĢkenin üzerinde (β=0,60) pozitif yönde ve (F=226,112; 

p=0,000<0,05) anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tespitten 

hareketle “Atılganlık düzeyinin stresle başa çıkma tarzlarından kendine güvenli 

yaklaşımın kullanılmasına olan eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” Ģeklindeki 

Hipotez 24 desteklenmiĢtir. 

 Bağımsız değiĢken olarak belirlenen atılganlık envanteri ölçeğinin, bağımlı 

değiĢken olarak belirlenen stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutu olan iyimser 

yaklaĢımı açıklama oranı %6,7 (R
2
= 0,067)‟dir. Ayrıca bağımsız değiĢkenin, bağımlı 

değiĢkenin üzerinde (β=0,26) pozitif yönde ve (F=28,384; p=0,000<0,05) anlamlı bir 
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etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tespitten hareketle “Atılganlık düzeyinin 

stresle başa çıkma tarzlarından iyimser yaklaşımın kullanılmasına olan eğilim 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” Ģeklindeki Hipotez 25 desteklenmiĢtir. 

 Bağımsız değiĢken olarak belirlenen atılganlık envanteri ölçeğinin, bağımlı 

değiĢken olarak belirlenen stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutu olan çaresiz 

yaklaĢımı açıklama oranı %37,9 (R
2
= 0,379)‟dur. Ayrıca bağımsız değiĢkenin, 

bağımlı değiĢkenin üzerinde (β=-0,62) negatif yönde ve (F=242,470; p=0,000<0,05) 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tespitten hareketle “Atılganlık 

düzeyinin stresle başa çıkma tarzlarından çaresiz yaklaşımın kullanılmasına olan 

eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” Ģeklindeki Hipotez 26 desteklenmiĢtir. 

 Bağımsız değiĢken olarak belirlenen atılganlık envanteri ölçeğinin, bağımlı 

değiĢken olarak belirlenen stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutu olan boyun eğici 

yaklaĢımı açıklama oranı %24,9 (R
2
= 0,249)‟dur. Ayrıca bağımsız değiĢkenin, 

bağımlı değiĢkenin üzerinde (β=-0,50) negatif yönde ve (F=131,669; p=0,000<0,05) 

anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tespitten hareketle “Atılganlık 

düzeyinin stresle başa çıkma tarzlarından boyun eğici yaklaşımın kullanılmasına 

olan eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” Ģeklindeki Hipotez 27 

desteklenmiĢtir. 

 Bağımsız değiĢken olarak belirlenen atılganlık envanteri ölçeğinin, bağımlı 

değiĢken olarak belirlenen stresle baĢa çıkma ölçeğinin alt boyutu olan sosyal 

desteğe baĢvurmayı açıklama oranı %5,1 (R
2
= 0,051)‟dir. Ayrıca bağımsız 

değiĢkenin, bağımlı değiĢkenin üzerinde (β=0,23) pozitif yönde ve (F=21,411; 

p=0,000<0,05) anlamlı bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Bu tespitten 

hareketle “Atılganlık düzeyinin stresle başa çıkma tarzlarından sosyal desteğe 

başvurma tarzının kullanılmasına olan eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır.” 

Ģeklindeki Hipotez 28 desteklenmiĢtir. 

 

 4.10. Hipotezler ve Sonuçları 

 AraĢtırmanın hipotezleri ve hipotezlerin yapılmıĢ olan analizler sonucunda 

“Desteklendi”, “Kısmen Desteklendi” veya “Desteklenmedi” derecelerinden hangi 

derece ile değerlendirildikleri Çizelge 39‟da verilmiĢtir. 
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 Çizelge 39. Hipotezler ve Sonuçları 

H HĠPOTEZLER SONUÇ 

H1 
Atılganlık düzeyi cinsiyete göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 
Desteklenmedi 

H2 
Atılganlık düzeyi yaĢa göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 
Desteklendi 

H3 
Atılganlık düzeyi medeni duruma göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. 
Desteklendi 

H4 
Atılganlık düzeyi gelire göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 
Desteklendi 

H5 
Atılganlık düzeyi eğitim durumuna göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. 
Desteklendi 

H6 
Atılganlık düzeyi turizm eğitimi alma durumuna 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Desteklendi 

H7 
Atılganlık düzeyi turizm eğitim düzeyine göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Desteklendi 

H8 Atılganlık düzeyi iĢletmedeki çalıĢma süresine 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Desteklendi 

H9 Atılganlık düzeyi sektördeki çalıĢma süresine 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Desteklendi 

H10 Atılganlık düzeyi iĢletmedeki statüye göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Desteklendi 

H11 Atılganlık düzeyi çalıĢılan departmana göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Desteklendi 

H12 Stresle baĢa çıkma tarzları cinsiyete göre anlamlı 

bir farklılık göstermektedir. 

Kısmen Desteklendi 

H13 Stresle baĢa çıkma tarzları yaĢa göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

Desteklendi 

H14 Stresle baĢa çıkma tarzları medeni duruma göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Kısmen Desteklendi 

H15 Stresle baĢa çıkma tarzları gelire göre anlamlı bir 

farklılık göstermektedir. 

Kısmen Desteklendi 

H16 Stresle baĢa çıkma tarzları eğitim durumuna göre 

anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Kısmen Desteklendi 

H17 Stresle baĢa çıkma tarzları turizm eğitimi alma 

durumuna göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

Kısmen Desteklendi 

H18 Stresle baĢa çıkma tarzları turizm eğitim 

düzeyine göre anlamlı bir farklılık 

göstermektedir. 

Desteklendi 

H19 Stresle baĢa çıkma tarzları iĢletmedeki çalıĢma 

süresine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Desteklendi 

H20 Stresle baĢa çıkma tarzları sektördeki çalıĢma 

süresine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Desteklendi 

H21 Stresle baĢa çıkma tarzları iĢletmedeki statüye 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Kısmen Desteklendi 
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 Çizelge 39 (Devam). Hipotezler ve Sonuçları 

H HĠPOTEZLER SONUÇ 

H22 Stresle baĢa çıkma tarzları çalıĢılan departmana 

göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. 

Desteklendi 

H23 Atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma 

tarzlarının genelinin kullanılmasına olan eğilim 

üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Desteklendi 

H24 Atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma 

tarzlarından kendine güvenli yaklaĢımın 

kullanılmasına olan eğilim üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

Desteklendi 

H25 Atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma 

tarzlarından iyimser yaklaĢımın kullanılmasına 

olan eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Desteklendi 

H26 Atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma 

tarzlarından çaresiz yaklaĢımın kullanılmasına 

olan eğilim üzerinde anlamlı bir etkisi vardır. 

Desteklendi 

H27 Atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma 

tarzlarından boyun eğici yaklaĢımın 

kullanılmasına olan eğilim üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

Desteklendi 

H28 Atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma 

tarzlarından sosyal desteğe baĢvurma tarzının 

kullanılmasına olan eğilim üzerinde anlamlı bir 

etkisi vardır. 

Desteklendi 
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 5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 Antalya‟daki otel iĢletmelerinde çalıĢanların atılganlık düzeylerinin hangi 

düzeyde olduğunun tespiti ve stresle baĢa çıkma tarzlarını kullanma seviyelerinin 

tespiti amacıyla yapılan çalıĢmanın bu bölümünde, yapılan analizlerin ortaya 

çıkarttığı bulguların sonuçlarına ve sonuçların doğrultusunda geliĢtirilen önerilere 

yer verilmiĢtir. 

 

 5.1. Sonuçlar 

 Otel iĢletmelerinde çalıĢanların atılganlık düzeyleri ve stresle baĢa çıkma 

tarzları hakkında alanyazın taraması yapılarak ilgili alanyazın oluĢturulmuĢtur. 

Antalya ilindeki beĢ yıldızlı otel iĢletmelerinde çalıĢanlara (400) demografik bilgi 

formu (cinsiyet, yaĢ, medeni durum, gelir, eğitim durumu, turizm eğitimi alma 

durumu, turizm eğitim düzeyi, iĢletmedeki çalıĢma süresi, sektördeki çalıĢma süresi, 

iĢletmedeki statü, departman), stresle baĢa çıkma tarzları ölçeği ve atılganlık 

envanterinden oluĢan anket formu uygulanmıĢtır. Toplanan veriler neticesinde; 

atılganlık düzeyi ve stresle baĢa çıkma tarzlarının hangi demografik özelliklere göre 

anlamlı olup olmadığı tespit edilerek, stresle baĢa çıkma tarzları ile atılganlık düzeyi 

arasındaki iliĢki incelenmiĢ ve son olarak atılganlık düzeyinin stresle baĢa çıkma 

tarzlarının kullanılma eğilimi üzerindeki etkisi belirlenmiĢtir. Yapılan analizler 

sonucunda ulaĢılan bulguların sonuçları aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 Demografik özelliklere göre, araĢtırmaya katılım gösteren otel 

iĢletmelerindeki çalıĢanların erkek (238) sayısının ve kadın (162) sayısının birbirine 

çok yakın olduğu görülmektedir. Böylelikle otel iĢletmelerinde, kadınların da aktif 

bir Ģekilde çalıĢtıkları ve istihdam edildikleri söylenebilir. Katılımcıların 

çoğunluğunu bekâr (271) bireyler oluĢturmaktadır. AraĢtırmaya katılım gösterenlerin 

çoğunluğunun:  

 18-25 yaĢ aralığında (171) olması; otel iĢletmelerindeki çalıĢan kadrosunun 

genç ve dinamik bir yapıya sahip olduğu, 

 1401-2500 TL arasında (234) gelire sahip olması; otel iĢletmelerindeki 

çalıĢanların Türkiye asgari ücret standardında veya üstünde bir gelire sahip 

oldukları, 
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 Lise (140) ve ön lisans (142) eğitim düzeyine sahip olması; otel 

iĢletmelerindeki çalıĢanların ortaöğretim ve iki yıllık üniversite eğitimi 

aldıkları, 

 Turizm eğitimi alması (245); otel iĢletmelerindeki çalıĢanların turizm eğitimi 

almıĢ veya almakta oldukları, 

 Turizm eğitimi alma düzeyinin ön lisans (102) seviyesinde olması; otel 

iĢletmelerindeki çalıĢanların turizm sektöründe teorik anlamda kalifiye 

eleman oldukları, 

 ĠĢletmede 1 yıldan az (157) çalıĢmakta olması ve iĢletmedeki statüsünün 

sezonluk personel (174) olması; Antalya‟daki otel iĢletmelerinde çalıĢanların 

bulundukları destinasyonun mevsimlik olması sonucunda daimi olarak 

çalıĢamadıkları, 

 Sektörde 1-5 yıl arasında (105) çalıĢmakta olması; otel iĢletmelerinde 

çalıĢanların turizm sektöründe ilk 5 yıl istikrarlı bir Ģekilde çalıĢtıkları ve 

turizm sektörünün yıpratıcı bir sektör olmasından dolayı zamanla sektörü terk 

edip baĢka sektörlere yöneldikleri, 

 ÇalıĢtığı departmanın yiyecek ve içecek departmanı (126) olması; otel 

iĢletmelerinin konaklama hizmetinden sonra verdiği en önemli hizmetin 

yiyecek ve içecek hizmeti olmasından dolayı, otel iĢletmelerinde çalıĢanların 

genelini yiyecek ve içecek departmanında çalıĢanların oluĢturduğu tespit 

edilmiĢtir. 

 Stresle baĢa çıkma tarzları ve atılganlık envanteri ölçeklerine iliĢkin yapılan 

güvenilirlik analizi sonucunda; ölçeklerin yüksek derecede güvenilir oldukları tespit 

edilmiĢtir.  

 AraĢtırma kapsamında ulaĢılan sonuçlara göre; atılganlık ölçeğinden elde 

edilen ortalama puan X =30,81 olduğu için, otel iĢletmesinde çalıĢanların atılgan 

oldukları saptanmıĢtır. Lin ve diğerlerinin (2004) hemĢirelik öğrencilerine yapmıĢ 

oldukları çalıĢmada, öğrencilerin çekingen olduğu saptanmıĢtır. Güler (2011)‟in 

yapmıĢ olduğu çalıĢmada da, katılımcıların çekingen olduğu saptanmıĢtır. 

 AraĢtırmaya katılan otel iĢletmelerindeki çalıĢanların atılganlık düzeylerinin 

ve stresle baĢa çıkma tarzlarını kullanma eğilimlerinin, demografik özelliklerine 

(cinsiyet, yaĢ, medeni durum, gelir, eğitim durumu, turizm eğitimi alma durumu, 
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turizm eğitim düzeyi, iĢletmedeki çalıĢma süresi, sektördeki çalıĢma süresi, 

iĢletmedeki statü, departman) göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği ile ilgili 

bulunan sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. 

 ÇalıĢmaya katılım gösteren çalıĢanların atılganlık düzeylerine iliĢkin sonuçlar 

Ģu Ģekildedir: 

 Cinsiyet değiĢkeninin, atılganlık düzeyi ile arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmamıĢtır. Yani çalıĢanların atılganlık düzeyi ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir 

farklılığın olmadığı görülmektedir. Alanyazında; Kapıkıran (1993)‟ın yapmıĢ olduğu 

araĢtırma sonucunda da, kız ve erkek öğrencilere ait atılganlık puanları arasında 

farklılığın olmadığı saptanmıĢtır. Aynı Ģekilde Aksakal (1997), Aydın (1991), Ersan 

ve Doğan (2007) ve Tegin (1990)‟in yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda da cinsiyet 

değiĢkeni ile atılganlık düzeyi arasında bir farklılık bulunamamıĢtır. Fakat Deniz 

(1997), Saruhan (1996), Uğurluoğlu (1996) ve Bozkurt (1989)‟un yapmıĢ oldukları 

çalıĢmalarda cinsiyet değiĢkeni ile atılganlık düzeyi arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuĢtur. 

 YaĢ değiĢkeninin, atılganlık düzeyi ile arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuĢtur. 18-25 yaĢ grubu kiĢilerin atılganlık düzeyinin, diğer tüm yaĢ 

gruplarının atılganlık düzeyinden anlamlı derecede daha düĢük olduğu tespit 

edilmiĢtir. Yani çalıĢanların yaĢının ilerlemesine bağlı olarak, atılganlık düzeyinin 

arttığı görülmektedir. Alanyazında; Ayaz (2002), Kaplanoğlu (2006), Timuçin 

(2005) ve GörüĢ (1999)‟ün yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda yaĢ değiĢkeni ile atılganlık 

düzeyi arasında bir farklılık bulunamamıĢtır. Fakat Kaya (2001), Uğur (1996) ve 

Voltan (1980b)‟ın yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda yaĢ değiĢkeni ile atılganlık düzeyi 

arasında anlamlı bir farklılığın olduğu bulunmuĢtur ve yaĢın ilerlemesine bağlı olarak 

atılganlık düzeyinin arttığı sonucuna vararak, yapılan çalıĢmanın sonucuyla paralellik 

göstermiĢlerdir. 

 Medeni durum değiĢkeninin, atılganlık düzeyi ile arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuĢtur. ÇalıĢanlardan evli olanların (X =37,3) atılganlık düzeyinin, 

bekâr olanların (X =27,7) atılganlık düzeyinden anlamlı derecede daha yüksek olduğu 

tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanların aile kurmasına bağlı olarak, atılganlık düzeyinin 

arttığı görülmektedir. Alanyazında; Çakır (2010), Ayaz (2002), Kaplanoğlu (2006) 

ve Timuçin (2005)‟in yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda yaĢ değiĢkeni ile atılganlık 
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düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Çakır (2010)‟un hemĢirelere 

yapmıĢ olduğu çalıĢmada; evli hemĢirelerin atılganlık düzeyinin bekâr olanların 

atılganlık düzeyinden anlamlı derecede daha yüksek olduğu sonucu yapılan 

çalıĢmanın sonucuyla paralellik göstermektedir. 

 Gelir değiĢkeninin, atılganlık düzeyi ile arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuĢtur. Geliri 2501-3500 TL olanların atılganlık düzeyi geliri 1401-2500 TL 

olanlardan anlamlı derecede daha yüksek olduğu, geliri 1401-2500 TL olanların 

atılganlık düzeyinin de geliri 1400 TL ve altı olanlardan anlamlı derecede daha 

yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanların gelirinin yüksek olmasına bağlı 

olarak, atılganlık düzeyinin arttığı görülmektedir. Alanyazında Bayraktar (2007)‟ın 

güreĢçilere yapmıĢ olduğu çalıĢmada, gelir değiĢkeni ile atılganlık düzeyi arasında 

anlamlı bir farklılık bulunamamıĢtır. Bu sonuç, yapılan çalıĢmanın sonucu ile ters 

düĢerken, güreĢçilerden geliri daha yüksek olanın daha atılgan olduğu sonucu yapılan 

çalıĢmada bulunan sonuç ile paralellik göstermektedir. 

 Eğitim durumu değiĢkeninin, atılganlık düzeyi ile arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuĢtur. Ön lisans ve lisans mezunlarının atılganlık düzeyinin, lise 

mezunlarının atılganlık düzeyinden anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir. Yani çalıĢanların eğitim durumunun yüksek olmasına bağlı olarak, 

atılganlık düzeyinin arttığı görülmektedir. Alanyazında; Çakır (2010)‟ın yapmıĢ 

olduğu çalıĢmada eğitim durumu değiĢkeni ile atılganlık düzeyi arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmamıĢtır. Lisans mezunu hemĢirelerin atılganlık düzeylerinin diğer 

gruplardan daha yüksek olduğunu bulması yapılan çalıĢmada bulunan sonuç ile 

paralellik göstermektedir. 

 Turizm eğitimi alma durumu değiĢkeninin, atılganlık düzeyi ile arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. ÇalıĢanlardan turizm eğitimi alanların (X =34,2) 

atılganlık düzeyinin, turizm eğitimi almayanların (X =25,4) atılganlık düzeyinden 

anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanların turizm 

eğitimi almalarına bağlı olarak, atılganlık düzeyinin arttığı görülmektedir. 

 Turizm eğitim düzeyi değiĢkeninin, atılganlık düzeyi ile arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuĢtur. Lisans düzeyinde turizm eğitimi alanların atılganlık düzeyinin, 

lise ve ön lisans düzeyinde turizm eğitimi alanların atılganlık düzeyinden anlamlı 
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derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanların turizm eğitim 

düzeyinin yüksek olmasına bağlı olarak, atılganlık düzeyinin arttığı görülmektedir. 

 ĠĢletmedeki çalıĢma süresi değiĢkeninin, atılganlık düzeyi ile arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmuĢtur. ĠĢletmede 1-5 yıl ve 6-10 yıl süre ile çalıĢanların atılganlık 

düzeyinin, 1 yıldan az süre ile çalıĢanların atılganlık düzeyinden anlamlı derecede 

daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanların iĢletmedeki çalıĢma 

sürelerinin artmasına bağlı olarak, atılganlık düzeyinin arttığı görülmektedir. Bal 

(2002)‟ın çalıĢmasında bulmuĢ olduğu, çalıĢma süresinin artmasına bağlı olarak 

atılganlık düzeyinin arttığı sonucu yapılan çalıĢmada bulunan sonuç ile benzerlik 

göstermektedir. Bu durumun tersine, Çakır (2010), Ayaz (2002), Yıldız (2006) ve 

Timuçin (2005)‟in çalıĢmalarında buldukları, çalıĢma süresinin artmasına bağlı 

olarak atılganlık düzeyinin düĢtüğü sonucu yapılan çalıĢmada bulunan sonuç ile 

benzerlik göstermemektedir. 

 Sektördeki çalıĢma süresi değiĢkeninin, atılganlık düzeyi ile arasında anlamlı 

bir farklılık bulunmuĢtur. Sektörde 16 ve üzeri süre ile çalıĢanların atılganlık 

düzeyinin, 1 yıldan az ve 1-5 yıl süre ile çalıĢanların atılganlık düzeyinden anlamlı 

derecede daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanların sektördeki çalıĢma 

sürelerinin artmasına bağlı olarak, atılganlık düzeyinin arttığı görülmektedir. 

 ĠĢletmedeki statü değiĢkeninin, atılganlık düzeyi ile arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuĢtur. Daimi personelin atılganlık düzeyinin, sezonluk personel ve 

stajyerlerin atılganlık düzeyinden anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir. Yani çalıĢanların iĢletmedeki statülerinin kalıcılığına bağlı olarak, 

atılganlık düzeyinin arttığı görülmektedir. 

 Departman değiĢkeninin, atılganlık düzeyi ile arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuĢtur. Ön büro departmanında çalıĢanların atılganlık düzeyinin, diğer 

departmanlarda çalıĢanların atılganlık düzeyinden anlamlı derecede daha yüksek 

olduğu tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanların misafirle iletiĢime geçme sıklığına bağlı 

olarak, atılganlık düzeyinin arttığı görülmektedir. 

 ÇalıĢmaya katılım gösteren çalıĢanların stresle baĢa çıkma tarzlarını kullanma 

eğilimlerine iliĢkin sonuçlar Ģu Ģekildedir: 
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 Cinsiyet değiĢkeninin, stresle baĢa çıkma tarzlarının kullanılması ile arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. ÇalıĢan kadınların (X =50,3), çalıĢan erkeklere 

(X =47,5) kıyasla stresle baĢa çıkma tarzlarını kullanma düzeyinin anlamlı derecede 

daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢan kadınların, çalıĢan erkeklerden 

daha fazla stres yaĢadıkları görülmektedir. Ayrıca alt boyutlar için cinsiyet değiĢkeni 

değerlendirildiğinde; çaresiz yaklaĢım, boyun eğici yaklaĢım ile sosyal desteğe 

baĢvurma tarzlarını kadınların erkeklerden daha fazla kullandıkları, kendine güvenli 

yaklaĢım tarzını erkeklerin kadınlardan daha fazla kullandıkları ve iyimser yaklaĢım 

tarzını ise her iki cinsiyetin de eĢit seviyede kullandıkları saptanmıĢtır. Alanyazında; 

Çakır (2006), Korkut (2012) ve Bal (2018)‟ın yaptıkları çalıĢmalarda cinsiyet 

değiĢkeni ile stresle baĢa çıkma ölçeği arasında anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. 

Fakat Ġmamoğlu, (2009), Yamaç (2009) ve Kızanlıklı (2008)‟nın yaptıkları 

çalıĢmalarda ise cinsiyet değiĢkeni ile stresle baĢa çıkma tarzları ölçeği arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Ġmamoğlu (2009)‟nun yaptığı çalıĢmada kendine 

güvenli yaklaĢım ve iyimser yaklaĢım tarzlarını erkek müdürlerin kadınlardan daha 

fazla kullandıkları, çaresiz yaklaĢım ve boyun eğici yaklaĢımı ise kadın müdürlerin 

erkeklerden daha fazla kullandıkları; Çakır (2006)‟ın yaptığı çalıĢmada sosyal 

desteğe baĢvurma ve kendine güvenli yaklaĢım tarzlarını kadın polislerin erkeklerden 

daha fazla kullandıkları, iyimser yaklaĢım tarzını ise erkek polislerin kadınlardan 

daha fazla kullandıkları saptanmıĢtır. 

 YaĢ değiĢkeninin, stresle baĢa çıkma tarzlarının kullanılması ile arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. YaĢa ait her grubun, stresle baĢa çıkma tarzlarını 

kullanma düzeyi arasında bir fark olmadığı tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanların 

yaĢadıkları stres seviyesi ile yaĢları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı 

görülmektedir. Ayrıca alt boyutlar için yaĢ değiĢkeni değerlendirildiğinde; kendine 

güvenli yaklaĢım, iyimser yaklaĢım ile sosyal desteğe baĢvurma tarzlarını 18-25 yaĢ 

gurubunun daha az kullandığı ve çaresiz yaklaĢım ile boyun eğici yaklaĢım tarzlarını 

ise 18-25 yaĢ grubunun daha fazla kullandığı saptanmıĢtır. Alanyazında; Boğa 

(2016), Yurtsever (2009), Çağlayan ve diğerleri (2010)‟nin yaptıkları çalıĢmalarda 

yaĢ değiĢkeni ile stresle baĢa çıkma tarzları ölçeği arasında anlamlı bir farklılık 

bulunmuĢtur. Fakat Aslan (2010), Güneysucu (2010), Petrosky ve Birkimer (1991) 

ve Ġmamoğlu (2009)‟nun yaptıkları çalıĢmalarda ise yaĢ değiĢkeni ile stresle baĢa 

çıkma tarzları ölçeği arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Petrosky ve 
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Birkimer (1991) ve Ġmamoğlu (2009)‟nun yaptıkları çalıĢmalarda düĢük yaĢ 

grubunun pasif baĢa çıkma tarzlarını daha fazla, aktif baĢa çıkma tarzlarını ise daha 

az kullandıkları saptanmıĢtır. Bu sonuç, yapılan çalıĢmada bulunan sonuç ile 

paralellik göstermektedir. 

 Medeni durum değiĢkeninin, stresle baĢa çıkma tarzlarının kullanılması ile 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. ÇalıĢanlardan evli olanların (X =48,8) ve 

bekâr olanların (X =48,6) stresle baĢa çıkma tarzlarını kullanma düzeyi arasında bir 

fark olmadığı tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanların yaĢadıkları stres seviyesi ile medeni 

durumları arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Ayrıca alt boyutlar 

için medeni durum değiĢkeni değerlendirildiğinde; kendine güvenli yaklaĢım ile 

iyimser yaklaĢım tarzlarını evli olanların bekârlardan daha fazla kullandıkları, çaresiz 

yaklaĢım tarzını bekâr olanların evlilerden daha fazla kullandıkları ve boyun eğici 

yaklaĢım ile sosyal desteğe baĢvurma tarzlarını ise her iki grubun da eĢit seviyede 

kullandıkları saptanmıĢtır. Alanyazında; Özbey (2011) ve Boğa (2016)‟nın yapmıĢ 

oldukları çalıĢmalarda medeni durum değiĢkeni ile stresle baĢa çıkma tarzları ölçeği 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Fakat Alemdar (2002), Ġmamoğlu (2009) 

ve Tuğrul (2015)‟un yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda ise medeni durum değiĢkeni ile 

stresle baĢa çıkma tarzları ölçeği arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Özbey 

(2011)‟in yapmıĢ olduğu çalıĢmada, boyun eğici yaklaĢım tarzını evli hemĢirelerin 

bekârlardan daha fazla kullandıkları saptanmıĢtır. Bu sonuç, yapılan çalıĢmada 

bulunan sonuç ile ters düĢmektedir. Alemdar (2002)‟ın yapmıĢ olduğu çalıĢmada ise, 

sosyal desteğe baĢvurma tarzını bekâr bireylerin evlilerden daha fazla kullandıkları 

saptanmıĢtır. 

 Gelir değiĢkeninin, stresle baĢa çıkma tarzlarının kullanılması ile arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Gelire ait her grubun, stresle baĢa çıkma 

tarzlarını kullanma düzeyi arasında bir fark olmadığı tespit edilmiĢtir. Yani 

çalıĢanların yaĢadıkları stres seviyesi ile gelirleri arasında anlamlı bir farklılığın 

olmadığı görülmektedir. Ayrıca alt boyutlar için gelir değiĢkeni değerlendirildiğinde; 

kendine güvenli yaklaĢım ile iyimser yaklaĢım tarzlarını 1400 TL ve altı gelir 

grubunun daha az kullandığı ve çaresiz yaklaĢım ile boyun eğici yaklaĢım tarzlarını 

ise 1400 TL ve altı gelir grubunun daha fazla kullandığı saptanmıĢtır. Alanyazında; 

Brown ve Ralph (1999) ve KeleĢ (2018) yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda gelir 

değiĢkeni ile stresle baĢa çıkma ölçeği arasında anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. 
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Fakat Güneysucu (2010) ve GölalmıĢ (2005)‟ın yaptıkları çalıĢmalarda ise gelir 

değiĢkeni ile stresle baĢa çıkma ölçeği arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. 

KeleĢ (2018)‟in yaptığı çalıĢmada; iyimser yaklaĢım, boyun eğici yaklaĢım ve sosyal 

desteğe baĢvurma tarzlarını 1000 TL ve altı gelire sahip olan öğrencilerin diğer 

gruplara göre daha çok kullandıklarını saptamıĢtır. Bu sonuç; yapılan çalıĢmada 

bulunan iyimser yaklaĢım tarzının kullanılması sonucuyla terslik, boyun eğici 

yaklaĢım tarzının kullanılması sonucuyla ise paralellik göstermektedir. 

 Eğitim durumu değiĢkeninin, stresle baĢa çıkma tarzlarının kullanılması ile 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Stresle baĢa çıkma tarzlarını lise 

mezunlarının daha fazla kullandığı tespit edilmiĢtir. Yani eğitim durumu düĢük 

olanların, eğitim durumu yüksek olanlardan daha fazla stres yaĢadıkları 

görülmektedir. Ayrıca alt boyutlar için eğitim durumu değiĢkeni 

değerlendirildiğinde; kendine güvenli yaklaĢım tarzını lise mezunlarının daha az 

kullandıkları ve çaresiz yaklaĢım ile boyun eğici yaklaĢım tarzlarını ise lise 

mezunlarının daha fazla kullandıkları saptanmıĢtır. Alanyazında; Dumanlı (2018), 

Kaya ve diğerleri (2007), Korkut (2012), Boğa (2016) ve Aslan (2010)‟ın yapmıĢ 

oldukları çalıĢmalarda eğitim durumu değiĢkeni ile stresle baĢa çıkma tarzları ölçeği 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Fakat Ġmamoğlu (2009) ve Güneysucu 

(2010)‟nun yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda ise eğitim durumu değiĢkeni ile arasında 

anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Korkut (2012)‟un yapmıĢ olduğu çalıĢmada 

çaresiz yaklaĢım tarzını eğitim seviyesi en düĢük grubun kullandığı ve eğitim 

düzeyinin düĢmesine bağlı olarak çaresiz yaklaĢım tarzının kullanılmasının arttığı 

saptanmıĢtır. Bu sonuç, yapılan çalıĢmada bulunan sonucu desteklemektedir. Ayrıca; 

Dumanlı (2018) ve Ġmamoğlu (2009)‟nun yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda da, eğitim 

düzeyinin düĢmesine bağlı olarak çaresiz yaklaĢım ve boyun eğici yaklaĢım 

tarzlarının kullanılmasının arttığı sonucu, yapılan çalıĢmanın sonucunu 

desteklemektedir. 

 Turizm eğitimi alma durumu değiĢkeninin, stresle baĢa çıkma tarzlarının 

kullanılması ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. ÇalıĢanlardan turizm 

eğitimi almayanların (X =50,4), turizm eğitimi alanlara (X =47,5) kıyasla stresle baĢa 

çıkma tarzlarını kullanma düzeylerinin anlamlı derecede daha yüksek olduğu tespit 

edilmiĢtir. Yani çalıĢanların turizm eğitimi almalarına bağlı olarak, daha az stres 

yaĢadıkları görülmektedir. Ayrıca alt boyutlar için turizm eğitimi alma durumu 
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değiĢkeni değerlendirildiğinde; çaresiz yaklaĢım ile boyun eğici yaklaĢım tarzlarını 

turizm eğitimi almayanların alanlardan daha fazla kullandıkları ve kendine güvenli 

yaklaĢım, iyimser yaklaĢım ile sosyal desteğe baĢvurma tarzlarını ise her iki grubun 

da eĢit seviyede kullandıkları saptanmıĢtır. 

 Turizm eğitim düzeyi değiĢkeninin, stresle baĢa çıkma tarzlarının 

kullanılması ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Turizm eğitim düzeyine 

ait her gurubun, stresle baĢa çıkma tarzlarını kullanma düzeyi arasında bir fark 

olmadığı tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanların yaĢadıkları stres seviyesi ile turizm 

eğitim düzeyleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. Ayrıca alt 

boyutlar için turizm eğitim düzeyi değiĢkeni değerlendirildiğinde; kendine güvenli 

yaklaĢım, iyimser yaklaĢım ile sosyal desteğe baĢvurma tarzlarını lise mezunlarının 

daha az kullandıkları ve çaresiz yaklaĢım ile boyun eğici yaklaĢım tarzlarını ise lise 

mezunlarının daha fazla kullandıkları saptanmıĢtır. 

 ĠĢletmedeki çalıĢma süresi değiĢkeninin, stresle baĢa çıkma tarzlarının 

kullanılması ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. ĠĢletmedeki çalıĢma 

süresine ait her grubun, stresle baĢa çıkma tarzlarını kullanma düzeyi arasında bir 

fark olmadığı tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanların yaĢadıkları stres seviyesi ile 

iĢletmedeki çalıĢma süreleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. 

Ayrıca alt boyutlar için iĢletmedeki çalıĢma süresi değiĢkeni değerlendirildiğinde; 

kendine güvenli yaklaĢım, iyimser yaklaĢım ile sosyal desteğe baĢvurma tarzlarını 

iĢletmede 1 yıldan az süre ile çalıĢanların daha az kullandıkları ve çaresiz yaklaĢım 

ile boyun eğici yaklaĢım tarzlarını ise iĢletmede 1 yıldan az süre ile çalıĢanların daha 

fazla kullandıkları saptamıĢtır. Alanyazında; Bal (2018)‟ın yapmıĢ olduğu çalıĢmada 

çalıĢma süresi değiĢkeni ile stresle baĢa çıkma tarzları ölçeği arasında anlamlı bir 

farklılık bulunmuĢtur. Fakat Ġmamoğlu (2009), Kızanlıklı (2006) ve Dumanlı 

(2018)‟nın yapmıĢ oldukları çalıĢmalarda ise çalıĢma süresi değiĢkeni ile stresle baĢa 

çıkma tarzları ölçeği arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Ġmamoğlu 

(2009)‟nun yapmıĢ olduğu çalıĢmada, kendine güvenli yaklaĢım ve iyimser yaklaĢım 

tarzlarını çalıĢma süresi fazla olan çalıĢanların daha fazla kullandıkları saptanmıĢtır. 

Bu sonuç, yapılan çalıĢmada bulunan sonuç ile paralellik göstermektedir. Dumanlı 

(2018)‟nın yapmıĢ olduğu çalıĢmada ise, boyun eğici yaklaĢın tarzını çalıĢma süresi 

fazla olan çalıĢanların daha fazla kullandıkları saptanmıĢtır. Bu sonuç, yapılan 

çalıĢmada bulunan sonuç ile ters düĢmektedir.  
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 Sektördeki çalıĢma süresi değiĢkeninin, stresle baĢa çıkma tarzlarının 

kullanılması ile arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Sektördeki çalıĢma 

süresine ait her grubun, stresle baĢa çıkma tarzlarını kullanma düzeyi arasında bir 

fark olmadığı tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanların yaĢadıkları stres seviyesi ile 

sektördeki çalıĢma süreleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmektedir. 

Ayrıca alt boyutlar için sektördeki çalıĢma süresi değiĢkeni değerlendirildiğinde; 

kendine güvenli yaklaĢım, iyimser yaklaĢım ile sosyal desteğe baĢvurma tarzlarını 

sektörde 1 yıldan az süre ile çalıĢanların daha az kullandıkları ve çaresiz yaklaĢım ile 

boyun eğici yaklaĢım tarzlarını ise sektörde 1 yıldan az süre ile çalıĢanların daha 

fazla kullandıkları saptamıĢtır. 

 ĠĢletmedeki statü değiĢkeninin, stresle baĢa çıkma tarzlarının kullanılması ile 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Stresle baĢa çıkma tarzlarını daimi 

personelin daha az kullandığı tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanlardan iĢletmede kalıcı 

olanların, kalıcı olmayanlardan daha az stres yaĢadıkları görülmektedir. Ayrıca alt 

boyutlar için statü değiĢkeni değerlendirildiğinde; kendine güvenli yaklaĢım tarzını 

daimi personelin daha fazla kullandığı ve çaresiz yaklaĢım ile boyun eğici yaklaĢım 

tarzlarını ise daimi personelin daha az kullandığı saptanmıĢtır. 

 Departman değiĢkeninin, stresle baĢa çıkma tarzlarının kullanılması ile 

arasında anlamlı bir farklılık bulunmuĢtur. Stresle baĢa çıkma tarzlarını kat 

hizmetleri çalıĢanlarının daha fazla kullandıkları tespit edilmiĢtir. Yani çalıĢanlardan 

kat hizmetleri çalıĢanının daha fazla stres yaĢadığı görülmektedir. Ayrıca alt boyutlar 

için departman değiĢkeni değerlendirildiğinde; kendine güvenli yaklaĢım tarzını kat 

hizmetleri çalıĢanının daha az kullandığı ve iyimser yaklaĢım, çaresiz yaklaĢım, 

boyun eğici yaklaĢım ile sosyal desteğe baĢvurma tarzlarını kat hizmetleri çalıĢanının 

daha fazla kullandığı saptanmıĢtır. 

 AraĢtırma kapsamında yapılan korelasyon analizi sonucunda, en yüksek 

korelasyon değerinin, atılganlık envanteri ile stresle baĢa çıkma tarzları ölçeğinin alt 

boyutu olan çaresiz yaklaĢım arasında (r=-,615**, p<0,01) orta düzeyde ve negatif 

yönlü bir iliĢkinin olduğu saptanmıĢtır. Ġkinci yüksek korelasyon değerinin; stresle 

baĢa çıkma ölçeğinin geneli ile stresle baĢa çıkma tarzları ölçeğinin alt boyutu olan 

iyimser yaklaĢım arasında (r=,608**, p<0,01) orta düzeyde ve pozitif yönlü bir 

iliĢkinin olduğu ve çaresiz yaklaĢım alt boyutu ile boyun eğici yaklaĢım arasında 
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(r=,608**, p<0,01) orta düzeyde ve pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu saptanmıĢtır. 

Üçüncü yüksek korelasyon değerinin; atılganlık envanteri ile stresle baĢa çıkma 

tarzları ölçeğinin alt boyutu olan kendine güvenli yaklaĢım arasında (r=,602**, 

p<0,01) orta düzeyde ve pozitif yönlü bir iliĢkinin olduğu saptanmıĢtır. 

 Son olarak araĢtırma kapsamında yapılan regresyon analizi sonucunda 

atılganlık envanteri ölçeğinin; stresle baĢa çıkma tarzlarının genelinin, çaresiz 

yaklaĢım ve boyun eğici yaklaĢım alt boyutlarının kullanılmasına olan eğilim 

üzerinde negatif yönde anlamlı bir etkisinin olduğu saptanmıĢtır. Atılganlık envanteri 

ölçeğinin; kendine güvenli yaklaĢım, iyimser yaklaĢım ve sosyal desteğe baĢvurma 

alt boyutlarının kullanılmasına olan eğilim üzerinde ise pozitif yönde anlamlı bir 

etkisinin olduğu saptanmıĢtır. Alanyazında da; kendine güvenli yaklaĢım, iyimser 

yaklaĢım ve sosyal desteğe baĢvurma alt boyutlarının stresle baĢa çıkarken kullanılan 

etkili yöntemler oldukları, çaresiz yaklaĢım ile boyun eğici yaklaĢım alt boyutlarının 

ise stresle baĢa çıkarken kullanılan etkisiz yöntemler oldukları görülmektedir. 

 AraĢtırmanın kapsamında yapılan analizler ve bulguların sonuçlarına göre; 

çalıĢanların atılganlık düzeyleri arttıkça, stresle daha etkili bir Ģekilde baĢ ettikleri 

saptanmıĢtır.  

 

 5.2. Öneriler 

 AraĢtırma kapsamında yapılan analizlerle bulunan bulguların sonuçları 

çerçevesinde, otel iĢletmelerinde çalıĢanlara ve çalıĢanların yöneticilerine yönelik 

öneriler aĢağıda sunulmuĢtur: 

 ĠĢletmeler çalıĢanlarını iĢe alırken, çalıĢanların atılganlık düzeylerini ve 

stresle baĢa çıkma tarzlarını belirlemek için iĢ görüĢmesi sırasında belirleyici 

sorular sorabilirler. Yapılan araĢtırma sonucunda, atılganlık envanteri ile 

stresle baĢa çıkma tarzları ölçeğinin alt boyutlarından kendine güvenli 

yaklaĢım, iyimser yaklaĢım ve sosyal desteğe baĢvurma boyutları arasında 

pozitif yönlü bir iliĢkinin bulunmasından dolayı, iĢe alınacak olan çalıĢanın 

da kendine güvenen, kendi hakkına sahip çıkan ve hakkını savunan, 

baĢkalarının hakkına saygı gösteren, iletiĢime açık vb. kiĢilikte olması stresle 

baĢa çıkarken daha baĢarılı olmasını sağlayacaktır. Bu sayede iĢletmeler, 
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sonradan meydana gelebilecek rol çatıĢması, iĢ yükü, güvensiz iĢ ortamı, 

çalıĢanların iĢe çekingen davranmaları vb. durumları minimum düzeye 

indirebilirler. 

 ĠĢletmeler, çalıĢanlarının istek, ihtiyaç ve beklentilerini iyi analiz etmelidir. 

ÇalıĢanlarda stres oluĢturabilecek beklentiler karĢılanmalıdır. 

 ĠĢletmeler, çalıĢanlarının atılganlık düzeylerini arttırmak için otel 

çalıĢanlarına özel eğlence, piknik, rafting vb. aktiviteler düzenleyerek, sosyal 

ortamda çalıĢanların özgüvenlerinin artmasını sağlayabilirler. 

 ÇalıĢanların stresle baĢa çıkabilmeleri için, öncelikle kendilerinde stres 

oluĢturabilecek stres kaynaklarının farkında olmaları sağlanmalıdır. Bu 

farkındalık çalıĢanın; strese karĢı pek çok mücadele tekniği geliĢtirmesine, 

stres hakkında bilinçli olmasına, stresi yönetip denetleyebilmesine katkı 

sağlayacaktır. 

 ĠĢletmeler, çalıĢanların stresle karĢı karĢıya kalabilecekleri durumları (uzun 

mesai saati, maaĢların geç veya eksik yatırılması, iĢ güvenliğinin olmaması, 

çevre koĢullarının rahatsız edici olması, çalıĢanların otele olan ulaĢımının 

kötü koĢullarda gerçekleĢmesi, iĢ ortamındaki materyal yetersizlikler, 

çalıĢanların soyunma odası ve tuvaletlerinin bakımsız olması, çalıĢanların 

dinlenme saat ve yerlerinin yetersiz olması vb.) azaltmaya çalıĢmalıdır. 

 Otel iĢletmelerinde çalıĢanların, stresle nasıl mücadele edebileceğini 

öğrenmesi gerekir. Özellikle turizm gibi yıpratıcı sektörlerde çalıĢanlara 

sakinleĢtirici, dinlendirici ve rahatlatıcı etkinlikler (kitap okumak, yoga, 

bisiklet turları vb.) yapmaları önerilebilir. Bu sayede iĢ ortamında aldığı kötü 

enerjileri ve stres dolu saatleri üzerinden atarak bir sonraki iĢ gününde daha 

dinç ve pozitif bir Ģekilde çalıĢabilirler. 

 Ayrıca çalıĢanlar atılganlık düzeylerini arttırabilmek için, daha çok sosyal 

aktivitelere de katılabilirler. Böylelikle grup içerisinde özgüveni artan 

bireyde, atılganlık özellikleri de yavaĢ yavaĢ oluĢmaya baĢlayacaktır ve birey 

stresle daha rahat baĢ edebilecektir. 

 AraĢtırma kapsamında ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda atılganlık düzeyi 

ile stresle baĢa çıkma arasında negatif yönlü bir iliĢkinin olduğu tespit 

edilmiĢtir. ÇalıĢanın atılganlık düzeyi arttıkça stresle daha kolay baĢ 
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edebilmesi nedeniyle, her çalıĢana atılganlık eğitiminin verilmesi ve eğitimin 

düzenli periyotlarla devam ettirilmesi önerilebilir. 

 Son olarak, Antalya ili sınırları içerisinde gerçekleĢtirilen araĢtırmanın; 

konaklama iĢletmeleri, otel iĢletmeleri, stresle baĢa çıkma tarzları, çalıĢanlar, 

atılganlık, atılgan davranıĢ ve atılganlık düzeyi konularında yapılacak olan 

sonraki araĢtırmaları yönlendirebileceği ve araĢtırmalara ıĢık tutabileceği 

öngörülmektedir. Bu doğrultuda araĢtırmacılar, evreni değiĢtirerek turizm 

alanında veya baĢka alanlarda araĢtırma yapabilirler. Özellikle atılganlık 

düzeyinin stresle baĢa çıkma tarzları üzerindeki etkisinin, baĢka iĢ veya eğitim 

alanlarında araĢtırılması farklı sonuçlar ortaya çıkarabilir. Hatta çalıĢmanın 

benzeri turizm sektöründeki istihdamın yüksek olduğu, Antalya dıĢındaki illerde 

de (Ġstanbul) yapılabilir. Dolayısıyla atılganlık düzeyinin ve stresle baĢa çıkma 

tarzlarının aynı baĢlıkta inceleneceği veya iliĢkilerinin araĢtırılacağı araĢtırmalara 

ihtiyaç olduğu düĢünülmektedir. 
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EKLER 

 Ek-1 Anket Formu 

 Sayın Katılımcı; 

 Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ĠĢletmeciliği Ana 

Bilim Dalı‟nda Yüksek Lisans Tezi çerçevesinde hazırlanan bu anket „„Otel 

ĠĢletmelerinde ÇalıĢanların Stresle BaĢa Çıkma Tarzları ve Atılganlık Düzeylerinin 

Ġncelenmesi: Antalya Örneği‟‟ konusu üzerine hazırlanmıĢtır. Anket sonuçlarının 

sağlıklı olabilmesi için soruları samimi ve doğru olarak yanıtlamanız gerekmektedir. 

 Ġlgi ve yardımlarınız için Ģimdiden teĢekkür ederiz. 

Dr. Öğr. Üyesi Semahat Banu Yıldız   Osman ÇOBAN 

  DanıĢman  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

1. Cinsiyetiz: 

(  ) Kadın (  ) Erkek 

2. YaĢınız: 

(  ) 18-25 (  ) 26-35 (  ) 36-45 (  ) 46- 55 (  ) 56 yaĢ ve üstü 

3. Medeni Haliniz: 

(  ) Evli (  ) Bekar 

4. Aylık Geliriniz: 

(  ) 1400 TL ve altı (  ) 1401-2500 TL arası (  ) 2501-3500 TL arası 

(  ) 3501-4500 TL arası (  ) 4501 TL ve üzeri 

5. Eğitim Durumunuz: 

(  ) Orta Öğretim (  ) Lise (  ) Ön Lisans  (  ) Lisans 

(  ) Lisansüstü 

6. Turizm Eğitimi Aldınız Mı: 

(  ) Evet (  ) Hayır 

7. Turizm Eğitimi Aldıysanız Hangi Düzeyde Turizm Eğitimi Aldığınızı Belirtiniz: 

(  ) Lise (  ) Ön Lisans  (  ) Lisans (  ) Lisansüstü 

8. Bulunduğunuz ĠĢletmede Toplam ÇalıĢma Süreniz: 

(  ) 1 yıldan az  (  ) 1-5 yıl (  ) 6-10 yıl (  ) 11-15 yıl (  ) 16 ve üzeri 

9. Turizm Sektöründe Toplam ÇalıĢma Süreniz: 

(  ) 1 yıldan az  (  ) 1-5 yıl (  ) 6-10 yıl (  ) 11-15 yıl (  ) 16 ve üzeri 

10. Bu ĠĢletmede ÇalıĢma Durumunuz (Statünüz) AĢağıdakilerden Hangisidir: 

(  ) Daimi Personel (  ) Sezonluk Personel  (  ) Stajyer 

11.ÇalıĢtığınız Departman: 

(  ) Ön Büro (  ) Yiyecek ve Ġçecek  (  ) Kat Hizmetleri (  ) Mutfak 

(  ) Muhasebe/Finans (  ) Yönetim (  ) Ġnsan Kaynakları 

(  ) SatıĢ/Pazarlama (  ) Diğer (Lütfen Belirtiniz)……………………………………. 
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 Bir sıkıntım olduğunda… 

 

ĠFADELER 

Aşağıda 30 ifade bulunmaktadır. Lütfen her ifadeyi 

dikkatli okuyarak dörtlü ölçek üzerinde size en uygun 

olan derecenin kutusunu işaretleyiniz. 

% 0 % 30 % 70 % 100 

1. Kimsenin bilmesini istemem.     

2. Ġyimser olmaya çalıĢırım.     

3. Bir mucize olmasını beklerim.     

4. 
Olayı/olayları büyütmeyip, üzerinde durmamaya 

çalıĢırım. 
    

5. „‟BaĢa gelen çekilir‟‟ diye düĢünürüm.     

6. 
Sakin kafayla düĢünmeye, öfkelenmemeye 

çalıĢırım. 
    

7. Kendimi kapana sıkıĢmıĢ gibi hissederim.     

8. 
Olayın/olayların değerlendirilmesini yaparak en 

iyi kararı vermeye çalıĢırım. 
    

9. 
Ġçinde bulunduğum kötü durumu kimsenin 

bilmesini istemem. 
    

10. 
Ne olursa olsun direnme ve mücadele etme 

gücünü kendimde bulurum. 
    

11. 
Olayları kafama takıp, sürekli düĢünmekten 

kendimi alamam. 
    

12. Kendime karĢı hoĢgörülü olmaya çalıĢırım.     

13. „‟ĠĢ olacağına varır‟‟ diye düĢünürüm.     

14. 
Mutlaka bir yol bulabileceğime inanır, bunun için 

uğraĢırım. 
    

15. Problemin çözümü için adak adarım.     

16. 
Her Ģeye yeniden baĢlayacak gücü kendimde 

bulurum. 
    

17. Elimden hiçbir Ģeyin gelmeyeceğine inanırım.     

18. 
Olaydan/olaylardan olumlu bir Ģey çıkarmaya 

çalıĢırım. 
    

19. Her Ģeyin isteğim gibi olamayacağına inanırım.     

20. 
Problemi/problemleri adım adım çözmeye 

çalıĢırım. 
    

21. Mücadeleden vazgeçerim.     

22. Sorunun benden kaynaklandığını düĢünürüm.     

23. Hakkımı savunabileceğime inanırım.     

24. Olaylar karĢısında „‟kaderim buymuĢ‟‟ derim.     

25. 
„‟KeĢke daha güçlü bir insan olsaydım‟‟ diye 

düĢünürüm. 
    

26. 
Bir kiĢi olarak iyi yönde değiĢtiğimi ve 

olgunlaĢtığımı hissederim. 
    

27. „‟Benim suçum ne?‟‟ diye düĢünürüm.     

28. „‟Hep benim yüzümden oldu‟‟ diye düĢünürüm.     

29. 
Sorunumun gerçek nedenini anlayabilmek için 

baĢkalarına danıĢırım. 
    

30. 
Bana destek olabilecek kiĢilerin varlığı beni 

rahatlatır. 
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ĠFADELER 

 

Aşağıda 30 ifade bulunmaktadır. Lütfen her ifadeyi dikkatli 

okuyarak altılı ölçek üzerinde size en uygun olan derecenin 

kutusunu işaretleyiniz. 
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1. 
Bence insanların çoğu benden daha atılgan, 

giriĢkendir. 
      

2. 

Sıkılganlığım yüzünden karĢıt cinse herhangi bir 

öneride bulunamıyor ya da onların önerilerini kabul 

edemiyorum. 

      

3. 
Bir lokantada isteğime göre hazırlanmamıĢ bir yemek 

getirince garsona Ģikâyette bulunuyorum. 
      

4. 
BaĢkalarının beni kırdıklarını fark ettiğim halde onları 

incitmemeye dikkat ederim. 
      

5. 
Ġstemediğim bir malı almam için ısrar edilirse “hayır” 

demekte zorluk çekerim. 
      

6. 
Benden bir Ģey yapmam istendiğinde nedenini 

öğrenmekte ısrar ederim. 
      

7. 
Ġnsanı geliĢtirici ve sert tartıĢmalara katılmak 

istediğim zamanlar olmuĢtur. 
      

8. 
Benim durumumdaki herkes gibi ben de yükselmek 

için çabalarım. 
      

9. Doğrusunu isterseniz insanlar beni kullanır.       

10. 
Yeni tanıĢtığım insanlarla ya da yabancılarla 

rahatlıkla konuĢurum. 
      

11. 
KarĢıt cinsten çekici birine ne söyleyeceğimi çoğu kez 

bilemem. 
      

12. Resmi telefon konuĢmaları yapmaktan çekinirim.       

13. 
Bir iĢe mektup yazarak baĢvurmayı yüz yüze 

görüĢmeye tercih ederim. 
      

14. Satın aldığım Ģeyleri geri vermekten sıkılırım.       

15. 

Beni rahatsız eden saygıdeğer bir yakınıma, 

rahatsızlığımı ifade etmek yerine duygularımı ondan 

saklamayı yeğlerim. 

      

16. 
Aptalca görünürüm korkusu ile soru sormaktan 

kaçarım. 
      

17. 
Bir tartıĢma sırasında kızdığım, hırslandığım belli 

olacak diye korkarım. 
      

18. 

TanınmıĢ ve saygı duyulan bir kimsenin yanlıĢ bir Ģey 

söylediğini duyduğumda dinleyenlere kendi görüĢümü 

de duyurmaya çalıĢırım. 

      

19. Satıcılarla pazarlık yapmaktan kaçınırım.       

20. 
Önemli ve değerli bir iĢ yaptığımda baĢkalarının bunu 

öğrenmesinde sakınca görmem. 
      

21. Duygularımı ifade ederken açık ve samimiyimdir.       

22. 
Biri benim hakkımda yanlıĢ ve kötü Ģeyler söylerse, 

hemen o kiĢiyle konuĢurum. 
      

23. Çoğunlukla “hayır” demekte güçlük çekerim.       

24. 
Duygularımı anında açığa çıkarmaktansa biriktirmeyi 

yeğlerim. 
      

25. Kötü bir hizmetten Ģikayetçi olurum.       

26. Övüldüğümde bazen ne diyeceğimi bilemem.       

27. 

Tiyatro, konferans gibi topluluklarda iki kiĢi yüksek 

sesle konuĢursa, onlara susmalarını ya da 

konuĢmalarına baĢka yerde devam etmelerini 

söylerim. 

      

28. 
Kuyrukta öne geçen birine yaptığının yanlıĢ olduğunu 

söylerim. 
      

29. Fikrimi ifade etmekte güçlük çekmem.       

30. Hiçbir Ģey söylemediğim zamanlar olur.       
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 Ek-2 Amara Dolce Vita Hotel’den Alınan Anket Uygulama Ġzin Belgesi 

 

 

 




