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GEMĠDE ÇALIġMA KOġULLARININ GEMĠ ADAMLARI ÜZERĠNDEKĠ 

OLUMSUZ ETKĠLERĠ 

ÖZET 

Çalışma şartlarından doğan bir sendrom olan Tükenmişlik, kişilerin mesleğin özgün 

anlamı ve amacından kopması, hizmet verdiği insanlarla ilgilenemiyor oluşu yada 

aşırı stres ve mesleki doyumsuzluğa tepki olarak kişinin kendini işinden geri 

çekmesidir. 

Bu çalışmanın amacı Türk bayraklı ticari gemilerde çalışan farklı görevlerdeki 

gemiadamlarının tükenmişlik düzeylerini belirlemek; ayrıca, tükenmişlik 

durumlarının gemiadamlarının yaşlarına, denizde çalışma sürelerine ve gemideki 

görevlerine göre farklılıklarını ortaya koymaktır.  

Araştırmanın örneklem hacmini Türk ticaret gemilerinde çalışan 4‟ü “Kaptan”, 8‟i 

“Güverte Zabiti”, 8‟i “Makine Zabiti”, 15‟i “Güverte Personeli”, 8‟i “Makine 

Personeli” olarak 43 Gemiadamı  oluşturur.  

Çalışmada Maslach Tükenmişlik Envanteri‟nden esinlenerek geliştirilmiş 23 

maddelik Gemiadamı Tükenmişlik Anketi (GTA) kullanılmıştır. Ankette 

gemiadamlarının tükenmişlik durumu „Duygusal Tükenme (9 madde), 

Duyarsızlaşma (5 madde) ve Kişisel Başarı (9 madde) olmak üzere toplam üç alt 

ölçekte değerlendirilmiştir.  

Verilerin analizinde, SPSS 16.0 paket programı (Sosyal Bilimler için İstatistik Paket 

Programı) kullanılmıştır. Kullanılan verilere öncelikle Güvenilirlik Analizi 

uygulanmış, sonra Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi, gemiadamlarının 

demografik özelliklerine göre farklılık analizleri, non-parametrik testlerden Ki-Kare 

analizi ve tükenmişlik alt boyutları arasında Korelasyon (ilişki) analizi yapılmıştır. 

Çalışmanın sonucunda; gemiadamlarının Duygusal Tükenmişlik alt boyutunda 

tükenmişlik yaşamadığı, buna karşın Duyarsızlaşma ve kişisel başarı alt boyutlarında 

ileri düzeyde tükenmişlik yaşadıkları belirlenmiştir. Ayrıca tükenmişlik alt 

boyutlarının Gemiadamları‟nın yaş, denizde çalışma süreleri ve gemideki görevlerine 

göre anlamlı bir farklılık göstermediği de tespit edilmiştir. Bu durumun, gemiadamı 

sayısının yetersizliği, uzun çalışma saatleri, düşük kalitede uyku, beslenme 

yetersizlikleri, elektromanyetik kirlilik, gürültü ve olumsuz çevre koşullarından 

kaynaklandığı düşünülmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Gemiadamı, Tükenmişlik, Elektromanyetik Kirlilik, Gürültü. 
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THE NEGATIVE EFFECTS OF WORKING CONDITIONS UPON SEAMEN 

ON SHIPS 

SUMMARY 

Burnout can be defined as: individuals‟ breaking from the very meaning and aim of 

their profession, their not being able to be concerned with the people they are serving 

or their withdrawing themselves from the job in reaction to their professional 

insatisfaction. 

The aim of this study is to determine the burnout levels of seamen of different status 

on commercial ships under Turkish flag. Besides, this study aims to discover the 

burnout level differences of seamen according to their age, the period they spent on 

sea, and their duty on the ship. 

The illustration number of this study consists of 43 seamen; 4 of them are „Captain‟, 

8 of them are „Deck Officer‟, 8 of them are „Engine Officer‟, 15 of them are „Deck 

Staff‟, 8 of them are „Engine Staff‟. 

In this study, Seamen Burnout Questionnaire (GTA), a questionnaire developed on 

Maslach Burnout Questionnaire, is used. In this questionnaire, burnout levels of 

seamen are analyzed under three sub-classes: „Emotional Exhaustion‟(9 Items), 

„Depersonalization‟(5 Items) and „Individual Success‟(9 Items). 

Analyzing the data, SPSS 16.0 packet program (A statistical packet program for 

social sciences) is used. The mentioned data has undergone respectively, a Reliability 

Analysis, Kolmogorov-Smirov Normality Test, Difference Analyses according to 

seamen‟s demographic characteristics, Ki-Kare analysis from non-parametric tests 

and Correlation Analysis among burnout sub-classes. 

As a result of this study, it was determined that seamen do not suffer from burnout in 

the sub-level of Emotional Exhaustion, but suffer from great levels of burnout in the 

sub-levels of Depersonalization and Individual Success. Furthermore, it was 

discovered that sub-levels of burnout do not differ very much according to age, the 

period they worked on sea and their duty on ship. It is thought that, this situation is a 

result of few number of seamen, long working periods, low quality sleep, 

malnutrition, electromagnetic pollution, noise and negative environmental 

conditions. 

 

Key Words: Seamen, Burnout, Electromagnetic Pollution, Noise 
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1.GĠRĠġ  

Sosyal bir problem olarak ilk defa 1970‟li yıllardan itibaren literatüre girmiş bir 

kavram olan Tükenmişlik (Burnout) araştırmacıların zamanla daha fazla önem 

verdiği ve incelediği bir konu olmuştur. En basit haliyle „Fiziksel ve Ruhsal yönden 

enerjinin tükenişi‟ olarak tanımlanabilen tükenmişlik, çalışma koşullarından 

kaynaklanan stresli halin uzun sürmesi sonucunda oluşan bir sendromdur. 

Tükenmişliğin üç temel belirtisi bulunmaktadır. Bunlar duygusal tükenme, 

duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarıdır. Duygusal tükenme; kişinin kendisini 

duygusal yönden aşırı yıpranmış, tükenmiş ve yüklenmiş olarak hissetmesidir. 

Duyarsızlaşma; başkalarına karşı olumsuz davranışlarda bulunma, hizmet verdiği 

kişilere insan değilde nesne gibi davranmayla kendini gösterir. Düşük kişisel başarı 

ise kısaca kişinin kendini olumsuz değerlendirmesi, kendinin yeterli olmadığını 

düşünme şeklindedir.  

Dünya ticaretinde çok yüksek bir yüzdeye sahip olan Denizcilik Sektörü‟nün en 

önemli unsurlarından olan gemiadamlarının giderek daha fazla kar elde etmeye 

odaklanan yeni dünya düzeninde sorunları bir hayli artmıştır. Gemiadamlarının 

sorunlarının artması doğal olarak diğer sorunları tetiklemekte, yüzde sekseni insan 

kaynaklı büyük deniz kazalarına, çevre felaketlerine, can ve mal kayıplarına yol 

açmaktadır.   

Bu mantıktan hareketle, Türk bayraklı ticari gemilerde çalışan gemiadamlarındaki 

tükenmişlik sendromunun büyük bir önem taşıdığı varsayılabilir. Bu gerekçelere 

dayanarak bu çalışmada gemiadamlarının tükenmişlik düzeyleri belirlenmiş ve elde 

edilen bulgulara göre bazı öneriler verilmiştir.  

Çalışmada Maslach Tükenmişlik Envanteri‟nden esinlenerek geliştirilmiş 23 

maddelik Gemiadamı Tükenmişlik Anketi (GTA) kullanılmıştır. Bu maddelerden 9‟u 

duygusal tükenme, 5‟i Duyarsızlaşma, 9‟u Kişisel Başarı olmak üzere toplam üç alt 

ölçekte ölçmektedir.  



2 

 

Verilerin analizi SPSS 16.0 paket programı (Sosyal Bilimler için İstatistik Paket 

Programı) vasıtasıyla yapılmıştır. Öncelikle verilerin Güvenilirlik Analizi ve 

Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi yapılmış. Bu teste göre en uygun araç olarak 

Ki-Kare Farklılık/İlişki Analizleri ile Çarpraz Tablolar kullanılmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünün devamında araştırmanın amacı, hipotezleri, 

sınırlılıkları belirtilecek ve konu ile ilgili tanımlar yapılacaktır. İkinci bölümünde ise 

tükenmişlikle ilgili kuramsal açıklamalara, yurt içinde ve yurt dışında yapılan 

araştırmalara ayrıca gemiadamlarında tükenmişliği dolaylı olarak etkileyen 

elektromanyetik kirlilik ve gürültü konularına da yer verilmiştir. Üçüncü bölümde ise 

araştırmanın yöntemi, 4.bölümde tanımlayıcı istatistikler verilerek, güvenilirlik ve 

farklılık/ilişki analizleri yapılacaktır. Bu bilgiler verildikten sonra son bölümde sonuç 

ve öneriler sunulmuştur. 

1.1 AraĢtırma Amacı 

Bu araştırmanın amacı Türk bayraklı ticari gemilerde çalışan farklı uzmanlık alanları 

ve farklı seviyelerde gemiadamı olarak görev yapan kişilerin tükenmişlik 

durumlarının belirlenmesi, tükenmişlik durumlarının yaşlarına, denizde çalışma 

sürelerine ve gemideki görevlerine göre farklılıklarını ortaya koymak amacıyla 

planlanmıştır. 

1.2 Tanımlar 

Tükenmişlik (Burnout): İşi gereği insanlarla yoğun ilişki içerisinde olan, genellikle 

insanlara yardım hizmeti sunan mesleklerde çalışan bireylerde görülen; duygusal 

tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarının azalması sendromudur (Maslach, 2003). 

Sendrom: Birlikte ortaya çıkan ve ayırt edilebilir fiziksel veya ruhsal bir rahatsızlığı 

oluşturan belirtiler kümesidir (Budak, 2005). 

Duygusal Tükenme: Çalışanların yorgunluk ve duygusal yönden fazlaca yıpranmış 

hissetmeleri gibi duygularındaki artmadır (Maslach, 2003). 

Duyarsızlaşma: Kişinin hizmet verdikleri insanlara karşı, saygısız ve duygusuz 

davranmasıdır (Maslach, 2003). 
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Kişisel Başarısızlık: Kişinin kendini beğenmemesi ve başarısız hissetmesidir 

(Maslach, 2003). 
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2. KURAMSAL AÇIKLAMALAR VE ĠLGĠLĠ LĠTERATÜR 

2.1 TükenmiĢlik Ġle Ġlgili Kuramsal Açıklamalar 

Bu bölümde önce tükenmişlikle ilgili kuramsal yaklaşımlara yer verilecektir. 

2.1.1 TükenmiĢlik kavramı 

Gemi adamının çalışma kalitesini olumsuz etkileyen en önemli sorun tükenmişlik 

sendromudur. Çalışma şartlarından doğan bir sendrom olan „Tükenmişlik‟, kişilerin 

mesleğin özgün anlamı ve amacından kopması, hizmet götürdüğü insanlarla 

ilgilenemiyor oluşu ya da aşırı stres ve mesleki doyumsuzluğa tepki olarak kişinin 

kendini psikolojik olarak işinden geri çekmesi olarak tanımlanmaktadır (Kaçmaz 

2005). 

Tükenmişlik sendromunun en önemli özelliği kronik bir yorgunluk yaratmasıdır. 

Geçmeyen, tükenmeyen bir yorgunluk ve özellikle de hayattan zevk alamama, çabuk 

sinirlenme, her şeyin batma derecesinde rahatsızlık vermesi, asabi olma, uyku 

bozukluklarıyla kendini gösteren bir süreçtir. Kişi çok gergin ve bunun neticesinde 

de bedeninde bazı semptomlar ortaya çıkar. Örneğin sırt ağrıları, baş ağrıları, migren, 

görme bozuklukları, sindirim bozuklukları çok sık olur, buna uykusuzluk da 

eklenince aşırı yorgunluk hissi oluşur (L.Navaro).  

Kişinin daima sinirli, yorgun ve depresyonda hissetmesi ve işine karşı isteksizlik 

duyması gibi nedenlerle, ayrıca iş yaşamında yoğun baskı sonucu ortaya çıkan 

fiziksel ve duygusal çöküntü düzeyi artmasıyla iş doyumu düşer. Ortaya çıkan 

depresyon ve anksiyete sonucunda insanların bedensel veya ruhsal sağlığı 

bozulabilir. Başarıda düşme, işe karşı ilgisizlik ve yeterlilik duygularında azalma ile 

ortaya çıkan tükenmişlik sendromu, insanların yaratıcılıklarının yok olmasına ve 

işlerinde ilerlemedikleri hatta gerilediklerini ve harcadıkları çabanın bir işe 

yaramadığını düşünmelerine neden olur (Sayar K.).  

Tükenmişliğin ana belirtilerini enerji kaybı, motivasyon eksikliği, olumsuz tutum ve 

hizmet verdiklerinden geri çekilme oluşturmaktadır (Kaçmaz 2005). 
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Potter‟a göre bu belirtiler, engellenmişlik hissi, duygu patlamaları, rahatsız edilmeme 

isteği, yabancılaşma duygusu, düşük performans, ilaç ve alkol kullanımında artış 

şeklinde olmaktadır (Potter, 1995). 

Kendini tekrarlayan mesleklerde tükenmişliğe oldukça sık rastlanır. Kendini 

tekrarlayan işler Chaplin‟in filmlerinde vurgulu bir şekilde resmedilir. Bu filmlerde 

insanlar fabrikalarda aynı işi tekrar tekrar yaparlar ve sadece o işi yaparlar. Yani 

makinanın bir küçük kolu veya minik bir somunu gibi olurlar. Bu nedenle, bazı 

fabrikalarda değişiklik yapılmış, örneğin  Ford‟da çalışanlar artık takım olarak bir 

arabayı bitirirler. Kişi sadece somun sıkan biri değil, bütün proje bitene kadar aynı 

projenin bir parçasıdır. Bu koşullarda işin bir anlamı olur, çünkü kişi „bir şeye 

başladım ve bitirdim diye düşünüp, hayatında bir anlam ve iş doyumu yakalar 

(L.Navaro). 

Calamidos, tükenmişliğin; fiziksel tükenmişlik, entelektüel-zihinsel tükenmişlik, 

sosyal tükenmişlik, duygusal tükenmişlik ve son olarak ruhsal tükenmişlik olmak 

üzere beş aşamadan oluştuğunu belirtmektedir. Bu beş aşamanın belirtileri arasında, 

cinsel yetersizlik, diş gıcırdatma, terleme, kazalara yatkın olma, iş hakkında yoğun 

endişe, kötü niyet taşıyan espriler yapma, alkolizm, kararsızlık, duyarsızlaşma, 

şüphecilik, işe devamsızlık ve depresyon gibi belirtiler bulunmaktadır (Dworkin, 

1986). 

Doç.Dr.Kemal Sayar‟a göre tükenmişlik sendromu'na yakalanmamak için veya 

ondan korunmak için yapmamız gerekenler şunlardır: Ruhu beslemek, kendine ve 

sevdiklerine vakit ayırmak, deniz kenarında simit yiyerek martıları seyretmek, hayat 

akışının bazen tersine gitmek, paranın izini sürmektense özgürlüğü tercih etmek, para 

için eğilip bükülmemek, kendi ilkelerinden feragat etmemektir. Tükenmişlik 

depresyondan farklıdır: Depresyonu olan bir insanı tatile gönderirseniz  iş  

ortamından uzaklaştırırsanız depresyon iyileşmez ama tükenmişlik sendromu içinde 

olan bir insanı o ortamdan alıp mutlu olabileceği bir ortama koyduğunuz zaman her 

şey değişir. Tükenmişlik şartlara bağlı bir durumdur. Şartların getirdiği bir haldir. 

Tükenmişliğin ortaya çıkmaması için özellikle kişinin zihinsel ve duygusal 

kaynaklarını yenileyebilmesi açısından tatiller son derece önemlidir. Duygusal ve 

psikolojik yenilemeye neden olan tatiller ayrıca iş yerlerinde verilen molalar bile 

çalışanlar açısından oldukça yararlıdır.  
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2.1.2 TükenmiĢlikle ilgili görüĢler 

Tükenmişlik literatürü incelendiğinde, tükenmişliğin nedenlerini, belirtilerini ve 

oluşum sürecinin izahı için farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bu  bölümde,sırasıyla 

“Maslach”, “Pearlman ve Hartman”, “Meir”, “Suran ve Sheriden”, “Cherniss”, 

“Pines”, “Edelwich” ve “Gaines ve Jermier”in tükenmişlik kuram ve modelleri 

özetlenmeye çalışılacaktır. 

2.1.2.1 Maslach’ın tükenmişlikle ilgili görüĢleri 

Literatürde “Maslach Tükenmişlik Ölçeği” (Maslach Burnout Inventory), “Çok 

Boyutlu Tükenmişlik Modeli” (Maslach, 1993), “Üç Boyutlu Tükenmişlik Modeli” 

(Leiter, 1993) gibi değişik isimlerle anılan bu model,  tükenmişliği tek boyutlu bir 

durum olarak değil, üç bileşenli (component) bir psikolojik belirtiler grubu 

(syndrome) olarak ele almaktadır (Yıldırım, 1996). 

Bu modeli üç boyutlu psikolojik belirtiler grubu  yaklaşımına göre kavramlaştırmış 

ve şu şekilde belirtmiştir (Baysal, 1995). 

- Fiziksel yorgunluk ve bitkinlik hissi, 

- İş ve hizmet verilenlerden soğuma, uzaklaşma, şeklinde psikolojik yorgunluk, 

- Kendi kendinden şüphelenmeyi içeren ruhsal yorgunluk. 

Maslach modeline göre tükenmişliğin, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve başarı 

duygusunun azalması olmak üzere üç boyutu bulunmaktadır (Yıldırım, 1996). 

Ancak enerji, aidiyet ve yeterlilik kavramları tükenmişliğin üç boyutunun tam zıttı 

kavramlardır. Tükenmişlik ortaya çıktığında, çalışma isteği azalmaya ve üç pozitif 

duygu yerini yavaş yavaş diğer üç negatif duyguya bırakmaya başlamaktadır: Enerji 

yerini duygusal tükenmeye, aidiyet yerini duyarsızlaşmaya, yeterlilik ise yerini 

yetersizliğe bırakır (Maslach ve Leiter, 1997). 

Maslach‟ın üç boyutlu tükenmişlik modeli, geleneksel iş stresi teorilerinden farklı 

olmakla birlikte duygusal tükenme boyutu kuvvetli bir iş stresi değişkeni, 

duyarsızlaşma, insana hizmet verilen mesleklerde çalışanlarda görülen bir stres 

tepkisi olarak ele alınan bir boyuttur (Jackson ve diğ.1986). Maslach ve Jackson‟a 

(1982) göre, bireyleri kendisinden uzaklaştıracak şekilde davranma, diğerlerine ilgi 

göstermeme, reddetme, diğerlerine düşmanca davranma ve negatif tepkiler verme 
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gibi faktörlerle karakterize olan duyarsızlaşma boyutu, tükenmişliğin en problemli 

boyutudur (Sılığ, 2003). 

 Duygusal tükenme 

Duygusal tükenme; tükenmişliğin bireysel stres boyutunu belirtmekte ve bireyin 

duygusal ve fiziksel kaynaklarında meydana gelen azalmayı ifade etmektedir 

(Maslach ve diğ. 2001; Wright ve Bonett, 1997). Maslach‟a (1976, 1982) göre 

“çalışanların fiziksel ve duygusal açıdan kendilerini aşırı yorgun ve yıpranmış 

hissetmeleri” şeklinde tanımlanabilen duygusal tükenme; çalışanların kendilerini 

işlerine verememeleri ve kendilerini müşterilerine karşı eskisi kadar sorumlu 

hissetmemeleri gibi sonuçlara yol açar (Cordes ve Dougherty, 1993; Girgin, 1995). 

Genellikle insanlarla yüz yüze çalışmanın gerekli olduğu mesleklerde, aşırı derecede 

psikolojik ve duygusal taleplere maruz kalmaktan dolayı yaşanan enerjinin bitmesi 

durumu şeklinde de ifade edilebilen duygusal tükenme, tükenmişlik sendromunun en 

temel boyutu olarak kabul edilmektedir (Maslach ve diğ. 2001 ; Maslach, 2003; 

Jackson ve diğ. 1986). 

İnsanlar tükendikleri zaman kendilerini hem duygusal hem de fiziksel açıdan aşırı 

zorlanmış hisseden bireyler, yorgunluklarını gidermek ve kendilerine gelmek 

konusunda da başarısız olmuşlardır. Sabah uyandıkları zaman kendilerini yorgun 

hisseden bu bireylerin başka bir kişi veya başka bir proje yapacak enerjileri de 

kalmamıştır. Duygusal tükenme, çalışma ortamı ve işin gerektirdiklerinin 

oluşturduğu strese verilen ilk tepkidir (Maslach ve Leiter, 1997). 

Tükenmişliğin üç boyutu arasında en çok  bireylerce ifade edilen ve en çok analiz 

edilen boyut, duygusal tükenme boyutudur.  

 DuyarsızlaĢma 

Duyarsızlaşma, tükenmişliğin kişilerarası boyutunun bir sonucudur. Duyarsızlaşma, 

müşterilere yönelik negatif, katı tutumları ve işe karşı tepkisizleşmeyi belirtmektedir 

(Maslach ve diğ. 2001; Wright ve Bonett, 1997). 

Dozu farklılaşabilen bu tepkiler, çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Kişi karşısındakine 

aşağılayıcı ve kaba davranışlar sergileyebilir, onların rica ve taleplerine karşı, 

aldırmazlık ve katı tutumlar gösterebilir, insanları kafasında gruplara ayırarak 

klişeleşmiş kalıplar dahilinde davranabilir. Bütün hayatının diğer insanlar tarafından 
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zapt edildiğini düşünen birey, artık diğer insanların hayatından çıkarak kendisinin 

yalnız bırakılmasını ister (Maslach, 2003; Wright ve Bonett, 1997). 

Duyarsızlaşma, insanlara kişi gibi değil de bir madde gibi davranır onlardan bir 

nesneymiş gibi bahseder (Jackson ve diğ. 1986; Cordes ve Dougherty, 1993). 

İnsanlar kendilerini duyarsız hissettikleri zaman, işlerine ve işteki insanlara karşı 

uzak ve soğuk bir tavır geliştirir, işyerindeki ilişkilerini minimize ederler. 

Duyarsızlaşma bir açıdan, insanların kendilerini tükenmekten, hayal kırıklığından ve 

yaşadıkları psikolojik gerginlikten uzaklaştırma girişimi gibi düşünülebilir. Başka bir 

deyişle, duygusal tükenme yaşayan kişi, kendisini diğer insanların sorunlarını 

çözmede güçsüz hissedebilir ve duyarsızlaşmayı bir kaçış yolu olarak görebilir. 

Duyarsızlaşma yaşayan birey, diğer insanlarla arasında bir tür duygusal tampon 

oluşturmaktadır. Hizmet sağladığı insanlarla arasına gözle görülür şekilde, onları 

özel yapan nitelikleri yok sayarak, onları birer nesneymiş gibi algılayarak mesafe 

koyan birey, kendi ihtiyaçlarını ve isteklerini daha yönetilebilir hale 

getirebilmektedir. Duyarsızlaşma ile diğerlerinden bilişsel bir kaçışa yönelen bireyin 

kendini uzaklaştırması, aslında duygusal tükenmişliğe yönelik bir tepki, bir anlamda 

kişinin kendisini koruma stratejisidir. Ancak bu kadar negatif olmak, insanın iyi 

halini ve etkin çalışabilme kapasitesini ciddi anlamda yok edici bir etki 

oluşturabilmektedir (Maslach ve diğ. 2001; Maslach ve Leiter, 1997). 

 KiĢisel baĢarı 

 Düşük kişisel başarı hissi tükenmişliğin bir parçasını oluşturmaktadır. Yetersizlik, 

başarısızlık duygusu, düşük moral, iş verimliliğinde azalma, düşük üretkenlik, 

kişilerarası anlaşmazlık, sorunlarla başa çıkmada yetersiz kalma, benlik saygısında 

azalma gibi belirtilerle karakterize edilen düşük kişisel başarı duygusu, en yalın 

haliyle kişinin kendisini olumsuz değerlendirme eğiliminde olmasını ifade eder 

(Maslach ve diğ. 2001; Maslach, 2003; Wright ve Bonett, 1997; Cordes ve 

Dougherty, 1993; Hock, 1988). 

Bir insan kendisini yetersiz hissettiği zaman, büyük bir eksiklik duygusu geliştirir. 

Hiçbir şeyle baş edemeyeceğini düşünür. Sanki tüm dünya kendi işleyişini 

sürdürmek için, onun bütün girişimlerine komplo kuruyormuş gibi gelir. Bu insanlara 

göre, başardıkları her şey çok anlamsız ve çok küçüktür. Bir farklılık oluşturabilmek 

için kendi yeteneklerine güven duymazlar. Bireyler kendilerine duydukları güveni 
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kaybettikleri zaman, diğerleri de onlara duydukları güveni kaybederler (Maslach ve 

Leiter, 1997). 

Bireyin başkaları hakkında geliştirdiği olumsuz düşünceler, bir süre sonra kendisi 

için de olumsuz düşünceler geliştirmesine neden olur. Birey, kimse tarafından 

sevilmediği, müşterileriyle ilgilenmede yetersiz kaldığı, sorunlarla başa çıkamadığı, 

işinde başarılı olamadığı gibi duygulara kapılabilir; bunların bir sonucu olarak da 

benlik saygısı düşebilir. Tüm bunlar birey için üstesinden gelinmesi zor bir süreci 

ifade eder (Örmen, 1993; Yıldırım, 1996). 

Lee ve Ashforth‟a (1990) göre kişisel başarıda düşme hissi, duygusal tükenmenin, 

duyarsızlaşmanın ya da her ikisinin bir sonucu olarak ele alınmaktadır (Maslach ve 

diğ. 2001).  Bazı çalışmalarda da tükenmişliğin bir bileşeni olarak değil, bir sonucu 

olarak değerlendirilmiştir. 

2.1.2.2 Pearlman ve Hartman’ın tükenmişlikle ilgili görüĢleri 

Pearlman ve Hartman‟a göre tükenmişlik; „kronik duygusal strese verilen ve üç 

bileşenden oluşan bir yanıttır. Bu bileşenler; duygusal ve/veya fiziksel tükenme, 

düşük iş üretimi ve başkalarına karşı duyarsızlaşmayı içeren davranış boyutundaki 

reaksiyonlardır‟‟ (Sılığ, 2003). Yaklaşım, bireysel özelliklerin ve sosyal çevrenin, 

tükenmenin etkisi ve algılanmasında önemli olduğunu göstermektedir. 

Bu modelde durumun strese götürme derecesi algılanan stres düzeyi,strese verilen 

tepki ve strese verilen tepkinin sonucu olmak üzere dört aşama bulunmaktadır 

(Baysal,1995). 

 Durumun Strese Götürme Derecesi: Bu aşama, hangi durumun strese yol 

açtığını gösteren aşamadır. Strese neden olan iki büyük durum mevcuttur. 

Bunlardan ilki, bireyin beceri ve yeteneklerinin, algılanan ya da gerçek 

örgütsel beklentiler karşısında yetersiz kalmasıdır. İkincisi ise bireyin yaptığı 

işin, beklentilerini, ihtiyaçlarını ve değerlerini karşılayamamasıdır. Bir başka 

ifade ile, bu aşamada stresin derecesini kişi ve örgüt değişkenleri arasındaki 

uyumsuzluğun derecesi belirler. 

  Algılanan Stres Düzeyi: Strese yol açan birçok durum olabilir, ancak 

bunların hepsi kişinin kendisini stres altında hissetmesine yol açmaz. Birinci 

aşamadan ikinci aşamaya geçmek, sadece varolan stres durumuna bağlı 
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değil, rol ve örgüt değişkenlerine, bireylerin kişiliklerine ve geçmiş 

özelliklerine de bağlıdır. 

 Strese Verilen Tepki: Bu aşama, strese cevap olarak verilen fizyolojik, 

psikolojik ve davranışsal tepki kategorilerini içermektedir. Bu tepkilerden 

hangisinin ortaya çıkacağı yine çeşitli kişisel ve örgütsel değişkenlere 

bağlıdır. 

 Strese Verilen Tepkinin Sonucu: Yaşanan stres sonucu iş doyumu ya da iş 

miktarında bir değişme olabilecek, psikolojik ve fizyolojik sağlık 

durumlarında bozulmalar meydana gelebilecek, birey işi bırakma ya da işten 

atılma durumlarıyla karşı karşıya kalabilecektir. Çok yönlü kronik duygusal 

stresin yaşanması durumunda ise birey, tükenmişlik yaşayabilecektir. 

Bu model bireylerin çevresel ve kişisel değişkenlerini ele alan bilişsel bir modeldir 

ve neredeyse tükenmişlik araştırmalarında ele alınan tüm değişkenleri 

kapsamaktadır. Bu modele göre bireyin özellikleri, iş çevresi ve sosyal çevresi 

tükenmişlikle başa çıkma konusunda oldukça etkilidir (Sılığ, 2003).  

2.1.2.3 Meier’in tükenmişlikle ilgili görüĢleri 

Tükenmişliğin tanımı Meier‟e göre: bireylerin işlerinde anlamlı pekiştirici, kontrol 

edilebilir yaşantısı veya bireysel yeterliliğin az olmasından dolayı, küçük ödül ve 

büyük ceza beklentisinden kaynaklanan bir durumdur.  

Meier‟e (1983) göre bu kavram Bandura‟nın (1977), yeterli olma beklentilerini 

bilişsel süreçlere bağlamasıyla ilgilidir. Bandura‟ya göre çevresel olaylarda yer alan 

yeterli olma bilgisi birey tarafından bilişsel süreçlerden geçilerek filtre edilir. 

Bandura‟ ya göre bilişsel süreçler, yeni davranış kalıplarının akılda tutulmasında ve 

kazanılmasında önemli rol oynamaktadır.  

Meier‟in tükenmişlik modeli dört öğe ile açıklanabilir. 

1. Pekiştirme Beklentileri: Belli iş yaşantılarının kişinin gizli ya da açık amaçlarını 

karşılayıp karşılayamayacağı ile ilgili beklentileridir. İş yaşantısı sonuçları bireyin 

atfettiği değer ve anlama göre etkileri bireyden bireye değişir. 

2. Sonuç Beklentileri: Belli sonuçlara yol açan davranışlar hakkındaki betimlemeler 

olarak tanımlanmaktadır. Pekiştirme beklentileri, belli sonuçların istenen amaçları 
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karşılayıp karşılamadığını tanımlarken, sonuç beklentileri hangi davranışların o 

sonuçları elde etmede gerekli olduğunu ifade eder. 

3. Yeterli Olma Beklentileri: Yeterlilik beklentisi, bireyin sonuçları üretmede gerekli 

davranışları gösterebilme yeteneğidir. Verimli davranışı yapmada kişisel yeterlik 

beklentisine işaret eder. Yeterli olma beklentisi ve sonuç beklentileri arasındaki fark, 

bilme ve yapma arasındaki farktır (Meier, 1983). 

4. Bağlamsal Bilgi İşleme Süreci: Bu süreç tükenmişlik yaklaşımının en geniş 

unsurudur. Burada insanın beklentileri nasıl öğrendiğini, sürdürdüğü ve 

değiştirdiğiyle ilgili açıklama yapılmaktadır. Bağlamsal işleme, insanın bağlamada 

bilgi işleme süreçlerine işaret etmektedir. Sosyal gruplar, örgütsel yapı, öğrenme 

tarzı ve kişisel inançlar buna örnek olarak gösterilebilir. 

2.1.2.4  Suran ve Sheridan’in tükenmişlikle ilgili görüĢleri 

Bu kavramda elli yaşına kadar olan tükenme durumu basamak olarak ele alınmış, 

tükenmenin ileri yaşlarda da ortaya çıkabileceği belirtilmiştir. Her bir basamak 

tükenmişliğin oluşumunda etkili olan hayat tarzını içermektedir. Suran ve Sheriden‟a 

(1984) göre tükenmişlik, her basamakta yaşanma ihtimali bulunan çatışmaların 

doyumsuz/çözümsüz kalmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bu modeldeki yaklaşımın 

temelini, Erik Erikson‟un (1950, 1959) kişilik gelişimi kuramı oluşturmuştur (Erden 

ve Akman, 2002) Model; 

 Rol belirginliği - Rol karmaşası aşaması, 

 Yeterlilik - Yetersizlik aşaması, 

 Verimlilik - Durgunluk aşaması, 

 Yeniden oluşturma - Hayal kırıklığı aşaması 

şeklinde dört aşamadan oluşmaktadır. Suran ve Sheridan‟a göre tükenmişlik, bu 

aşamaların her birinde yer alan çatışmaların tatmin edici bir şekilde 

çözümlenememesinin bir sonucudur. Gözleme ve tecrübeye dayalı olarak geliştirilen 

bu model, yetişkinliğin başlangıcında ve ortasında varılan, mesleki gelişime uygun 

psikolojik adımları ayrıntılı olarak inceler (Suran ve Sheridan, 1985). 

a-Kimlik, Rol çatışması:  

Profesyonel gelişim ile ilgili konular, lisenin son sınıfında ve üniversitenin ilk yılları 
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arasında ele alınmaktadır. Kişisel ve mesleki kimlik rollerinin oluştuğu bu zaman 

dilimi, psikolojik gelişim açısından kritik bir dönemdir. Ego kimliği ve rol karmaşası 

arasındaki çatışmaların kararlılığı, mesleki seçim ile profesyonel ve bireysel 

hedeflerin belirlenmesinde ağırlık kazanmaktadır. Ebeveyn, aile ve yaşıtlar, destek, 

yönlendirme ve kendine saygı konularında önemli kaynaklar oluşturmaktadır. Temel 

sorun nasıl bir profesyonel olacağım? sorusunu içermektedir. Mesleki gelişimin 

anlamlı bir şekilde tamamlanamaması, gelecekte bireyi rol karmaşası ile karşı karşıya 

bırakarak tükenmişlik tohumları atılır. 

b-Yeterlilik, yetersizlik:  

Profesyonelin kimlik süreci, bireyin işindeki yeterlilik duygusunu elde etmesi, 

kişisel-sosyal yaşamını etkili bir şekilde birleştirmesi becerilerini geliştirerek birey 

bağımsızlaşmaktadır. İnsanların gözünde profesyonel kimlik geliştirir ve bunu 

yapmak için duyulan kaygının çoğu „yaptığım işte ne kadar iyiyim‟ sorusudur. Bu 

sorunun çözümü, kendini profesyonellerle karsılaştırmaktır. Bu dönem yirmili 

yaşların başlarında oluşmaktadır. Meslekle ilgili katı beklentileri olan bireyin 

tükenme riski olabilir. 

c-Verimlilik, durgunluk:  

Sistemden özgür hale gelen profesyonel bireyin otuzlu yaşlar ile başlayan mesleki 

süreci otuzlu yaşların sonlarına kadar sürmektedir. Bu aşama profesyonelin 

odaklandığı ve üretici olduğu bir aşamadır. Bireyin hayatını sağlamlaştırıp, 

yeteneklerine imkân verme duygusu, enerjisini işte verimli olma ve üretken bir 

yaşam tarzı geliştirme üzerine yürütebilmektedir. Ancak profesyonelin tarz ve ilgi 

alanı yaratamaması, bir amaç ve hedefsizlikle sonuçlanmaktadır. Yetenekleri yaratıcı 

olarak kullanabilecek bir ortam olmayınca daha önceki başarılarda anlamlı 

görünmeyecektir. Kişi ne yapacağını bilemez hale gelerek tükenmişlik kaçınılmaz 

hale gelmektedir. Verimlilik ise yaratıcı olmayı, bireyin kendisini olduğu gibi ifade 

etmeyi ve öyle davranmayı öğrenme sürecidir. 

d-Yeniden oluşturma, hayal kırıklığı: 

 Otuzlu yaşlardan, ileri kırklı yaşlara kadar geçen zaman bireyin erken seçimlerini 

sorguladığı dönemdir. Bireyin yeteneklerini kullanmasından yıllar sonra, iş 

doyumsuzluğu, sıkılma ve muhtemelen tükenmişlik ortaya çıkmaktadır. Stres, 
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gerginlik ve yorgunluk bireyin hayatında baskın duruma geçmektedir. Bu dönemde 

incinme ve fanilik duygusu hakim olmaktadır. Yeniden oluşturma ise, kişinin kişisel 

ve profesyonel yaşamında olmak istediği kişi olması için yeni bir neden keşfetme 

sürecidir. 

2.1.2.5 Cherniss’in tükenmişlikle ilgili görüĢleri  

Bu modele göre, tükenmişlik işle ilgili stres kaynaklarına bir tepki olarak başlayan ve 

iş ile psikolojik olarak ilişkiyi kesmeyle son bulan bir süreçtir. Bu modelde 

tükenmişlik, iş ortamında ortaya çıkan stres kaynaklarına uyum sağlama ve stres ile 

başa çıkma yolu olarak görülmektedir (Yıldırım, 1996). 

Gerek çevresinden gerekse bireyin kendisinin yarattığı talepler bireyin baş edebilme 

gücünü aşıyorsa stres oluşmaktadır. Bu durumda birey, stresle başa çıkmak için ilk 

olarak stres kaynağını ortadan kaldırmayı seçmektedir. Eğer başarılı olmazsa stresle 

başa çıkma tekniklerine başvurarak rahatlama yoluna gidebilir. Eğer yine birey 

başarılı olmazsa, işle olan ilişkisini kesmektedir (Ok, 2002). 

Cherniss tükenme araştırmalarını, hem aşırı iş yükü hem de değer çatışmalarını temel 

alarak devam ettirmiştir. Ona göre tükenmişlik, profesyonelin rolünde gizli olan 

tutarsızlıklardan kaynaklanmakta, eğitimleri ve deneme süreleri boyunca profesyonel 

olmanın anlamına yönelik, gerçekçi olmayan bakış açıları geliştirmektedirler. Bunu 

gören Cherniss, çalışma hayatında düzenli karşılaşılan günlük sorunlar ve iş 

hayatının gerçekleri ile romantik mistik düşünce arasındaki uçuruma dikkat çekmiştir 

(Örmen, 1993). 

2.1.2.6 Pines’in tükenmişlikle ilgili görüĢleri 

Pines‟a (1988) göre de, tükenmişliğin temel nedeni, bireyi sürekli duygusal baskı 

altında tutan iş ortamlarıdır. Bu noktada motivasyon düzeyi kavramı önemli bir 

anlam taşımaktadır. Motivasyon düzeyi yüksek olan bireylerin, kendilerini sürekli 

duygusal baskı altında hissettikleri bir çalışma ortamında tükenmişlik yaşamaları söz 

konusu olmaktadır. Yüksek düzeyde stresli bir iş çevresi, düşük düzeyde destek ve 

ödüllendirme, motivasyon düzeyi yüksek olan bireyleri, başarılı olabilecekleri iş 

ortamlarından veya fırsatlarından uzaklaştırmaktadır. 

Pines (1993), gerçek yaşamda hiçbir iş çevresinin tamamen destekleyici veya 

tamamen engelleyici olmadığını, tükenmişlik durumunun ortaya çıkma olasılığının iş 
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çevresindeki destekleyici ve engelleyici unsurlar arasında bir denge kurulup 

kurulmamasına bağlı olarak değişeceğini belirtmektedir (Yıldırım, 1996). 

Pines ve Aranson (1988)‟a göre bu modelde tükenmişlik bireyleri duygusal anlamda 

sürekli tüketen ortamların, bireyler üzerinde yol açtığı fiziksel, duygusal ve zihinsel 

bitkinlik durumu olarak tanımlamaktadır (Surgevi, 2005). 

2.1.2.7 Edelwich ve Brodsky’nin tükenmişlikle ilgili görüĢleri 

Edelwich ve Brodsky (1980)‟e göre tükenmişlik, yardım edici mesleklerde 

çalışanlarda, iş koşullarının bir sonucu olarak ortaya çıkan, idealizm, enerji ve amaç 

yitimidir. Tükenmişliğe yol açan iş koşulları şunlardır (Yıldırım, 1996): 

• Çok fazla kişiye hizmet verme (müşteri yoğunluğu), 

• Çok az ücret, 

• Çok uzun saatler çalışma 

• Hizmet verilen kimselerin iyilikbilmezliği, 

• Yüksek ideallerle ulaşılabilen nokta arasındaki uçurum, 

• Bürokratik ya da politik zorlamalardır. 

Edelwich ve Brodsky (1980), bu alanda yaptıkları araştırmalara dayanarak, 

tükenmişliğin birbirini takip eden, belirlenebilir aşamalardan geçen bir süreç sonunda 

ortaya çıktığı görüşündedirler (Yıldırım,1996).  

Tükenmişliğin, idealistik coşku, durgunluk, engellenme ve duygusuzlaşma (apati) 

olmak üzere dört aşamada gerçekleştiğini belirtmişlerdir (Sılığ, 2003). Bu aşamalar, 

aşağıda açıklanmıştır. 

1.İdealistik coşku: 

İlk aşama heves (enthusiasm) aşamasıdır. İşe yeni başlanan dönemlerde görülen bu 

aşamada; birey enerjik, umutlu ve gerçekçi olmayan beklentilere sahiptir. Hizmet 

verilen insanlarla özdeşim kurma, enerjiyi gereksiz biçimde harcama, işi yaşamın 

amacı olarak görme, işin kendisine her şeyi sağlayacağı beklentisi, bulunulan 

pozisyonun sorumluluklarını ve faaliyet alanlarını kestirememe bu dönemdeki 

tehlikeli göstergelerdir (Yıldırım, 1996). 
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2. Durgunluk: 

Edelwich ve Brodsky (1980)‟e göre; işin kişiye verdiği haz uzun süre devam 

etmediği takdirde, durgunluk (stagnation) adı verilen ikinci aşama başlar (Yıldırım, 

1996). Kişinin ilk aşamadaki enerjisi düşmeye başlar, bununla birlikte motivasyonda 

da azalma, işle ilgili beklentilerinde ise hayal kırıklığı yaşadığı görülür. Bu durum 

devam ettiğinden, çalışan işinden soğumaya ve ilgisi iş dışındaki kavramlara 

kaymaya başlar. Daha fazla para kazanma, daha iyi yaşama, boş zamanları daha iyi 

değerlendirme gibi iş dışı kavramlara önem verilmeye başlanır (Sılığ, 2003). 

3. Engellenme:  

Engellenme (frustration) olarak isimlendirilen üçüncü aşamada; işindeki etkinliğini, 

işin anlamını ve kendi değerleri açısından işin sonuçlarını sorgulamaya başlar. Bu 

aşamada, duygusal, fiziksel ve davranışsal sorunlar ortaya çıkabilir (Yıldırım, 1996). 

Çalışan birey, zamanla başarısızlık duygusuna kapılır. Bu durumun ortaya çıkmasına 

yol açan neden vardır; birincisi çalışanın, hizmet verdiği kişinin gereksinimlerini 

karşılayamayarak engellenmesidir, ikincisi ise çalışanın, sıklıkla hizmet verdiği 

kişilerin gereksinimlerini karşılamak için, kendi taleplerini ikinci plana iterek kendini 

engellemesidir (Baysal, 1995). 

4. Duygusuzlaşma (Apati): 

Bireyin, işinde sürekli engelleme yaşaması sonunda ortaya çıkan ve dördüncü aşama 

olan duyumsamazlık (apathy), engellenmeye karşı kullanılan doğal bir savunma 

mekanizmasıdır. Bu aşamada birey güvenli pozisyonunu korumaya yetecek, 

minimum ölçüde iş yapacak ve her türlü mücadeleden kaçınacaktır (Yıldırım, 1996). 

Son aşama olarak; müdahale (intervention) aşaması ise, tükenmişlik sürecinin bir 

aşaması olmayıp, diğer aşamalara verilen bir tepkidir. Müdahalenin anlamı ortamı 

terk etmek ya da yeniden yapılandırmaktır. Yeniden yapılandırma; işi yeniden 

tanımlama, müşteri, iş arkadaşı ve yöneticilerle olan ilişkileri yeniden düzenleme 

gibi çabaları içerir (Yıldırım,1996). 

2.1.2.8 Gaines ve Jermier’in tükenmişlikle ilgili görüĢleri 

Gaines ve Jermier‟e göre duygusal tükenme, sürecin odak noktasında yer almaktadır. 

Bu boyut, diğer boyutlarla ardışık bir süreç oluşturmaktadır (Gaines ve Jermier, 
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1983). Duygusal tükenmişlik, yorgunlukla benzer olmasına karşın, devamlılık 

gösterdiğinden dolayı süreğen yorgunluk olarak adlandırılabilir. Birey tarafından bu 

durum normal olarak algılanmaktadır. Çalışan, kendi işinde başarısızlık duygusuna 

kapılmıştır.  

Duygusal tükenmişlik, fiziksel yorgunluk, kaygı, uykusuzluk, alkol ve ilaç kullanımı, 

kişiler arası ilişkilerden geri çekilme, eş veya çocuklarla olan zayıf ilişkiler ve 

benzeri gerilimlerle ilgilidir. Aynı zamanda duygusal tükenmişlik, kronik ve iş 

deneyiminin yaygın ve etkili özelliklerinin her ikisini kapsayan birkaç gerilim 

kavramından biri olarak tanımlanır (Gaines ve Jermier, 1983). 

2.1.2.9 Freudenberg’in tükenmişlikle ilgili görüĢleri 

Freudenberg‟e göre tükenme başarısızlık, yıpranma veya enerji, güç ve potansiyel 

üzerinde aşırı isteklerde ortaya çıkan bir durumdur. Tükenmişlik bu durum sonunda 

personelin çalışmaz duruma gelip, amaca hizmet etmediği zamanı göstermektedir. 

Tükenmişlik sendromu 1970‟lerde ağırlıklı olarak acil servis çalışanları, sağlık, 

hukuk ve eğitim-öğretim alanlarında çalışan insanlar arasında sıklıkla teşhis 

edilmeye başlanan fiziksel ve zihinsel yıpranma halini tanımlamak için ortaya 

konmuştur (Freudenberger 1974).  

Genel olarak tükenmişlik sürecindeki belirtiler Freudenberger‟e (1974) şöyledir:  

“Çabuk öfkelenme, ani iritasyon ve engellenme belirtileriyle, duyguları ele almak 

güçleşir. Kişi kolay ağlamaya başlar, önemsiz baskılar ona taşıyabileceğinden çok 

fazlaymış gibi gelir. Çabuk öfkelenme ile şüpheci bir tutum, alınganlık vb. 

duygularla kişi başkalarının onu hep aldattığını düşünmeye başlar. Başkalarının 

yapamadıklarını kendisinin yapabildiğine inanan kişi, gittikçe kendisine aşırı bir 

güven duyar ve süreç içinde diğerlerini küçümser. Kişinin görünüşü gittikçe kapalı 

bir kutuya benzer. Aşırı katı, inatçı, esnekliğini yitirmiş kaba bir görünüm veren kişi, 

her şeyi kendisinin bildiğine inanır, bu nedenle ilerleyici ve yapıcı bir değişim 

gösteremez. Hareketlerinde negatif tutumlar görülür. Herkesin kendi çıkarı için 

çalıştığına inanan kişi, diğerlerine kötü davranmaya, surat asmaya başlar; bakışları, 

hareketleri ve görüntüsü depresifdir. Kişi, kendisini korumak için böyle görünür. 

Karşıdaki kişiler ne olup bittiğini anlamazlar ancak bireyde bazı değişikliklerin de 

olduğunun farkındadırlar. Çoğu kez işyerinde harcanan zaman artmasına rağmen 
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başarı düşer, işi hayatının tamamını kapladığından arkadaşlarının da çoğunu 

kaybetmiş durumdadır” (Çam, 1991). 

2.1.3 TükenmiĢliğin belirtileri   

Bireyde tükenme durumu belirtilerini  psikofizyolojik, psikolojik ve davranışsal 

belirtiler başlıkları altında inceleyebiliriz.  

2.1.3.1 Psikofizyolojik belirtiler:  

Tükenmişliğin psikofizyolojik belirtileri genellikle aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Yorgunluk ve bitkinlik hissi,  

 Enerji kaybı,  

 Kronik soğuk algınlığı,    

 Sık baş ağrıları ve uyku bozuklukları,  

 Gastrointestinal bozukluklar ve kilo kaybı,  

 Solunum güçlüğü,  

 Psikosomatik hastalıklar,  

 Koroner kalp rahatsızlığı olaylarında artma.             

2.1.3.2 Psikolojik belirtiler:  

Tükenmişlik sendromu içindeki bireylerde görülen psikolojik belirtiler aşağıdaki 

gibidir: 

 Duygusal bitkinlik,  

 Kronik bir sinirlilik hali, 

 Çabuk öfkelenme,  

 Zaman zaman bilişsel becerilerde güçlükler yaşama,  

 Hayal kırıklığı,  

 Çökkün duygu durumu,  

 Anksiyete,  

 Huzursuzluk,  
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 Sabırsızlık,  

 Benlik saygısında düşme,  

 Değersizlik,  

 Eleştiriye aşırı duyarlılık,  

 Karar vermekte yetersizlik,  

 Boşluk ve anlamsızlık hissi,  

 Ümitsizlik. 

2.1.3.3 DavranıĢsal belirtiler:  

Diğer belirtilere nazaran daha rahat gözlemlenebilen davranışsal belirtiler 

tükenmişlik düzeyinin çok ileri bir safhaya geldiğini gösterir.  

Tükenmişlik sendromu içindeki bireylerde görülen davranışsal belirtiler aşağıdaki 

gibidir: 

 Hatalar yapma,  

 Bazı şeyleri erteleme ya da sürüncemede bırakma,  

 İşe geç gelme,  

 İzinsiz olarak ya da hastalık nedeni ile işe gelmeme,  

 İşi bırakma eğilimi,  

 Hizmetin niteliğinde bozulma,  

 İşte ve iş dışındaki ilişkilerde bozulma,  

 Kaza ve yaralanmalarda artış,  

 Meslektaşlara, mesleğe vb.. karşı alaycı bir tavır sergileme,  

 İşle ilgilenmek yerine başka şeylerle vakit geçirme, 

 Kuruma ilginin kaybı (Constable ve Russell 1986), (Cronin ve Rooks 1985).  

2.1.4 TükenmiĢliğin nedenleri 

Dünyada ve ülkemizde tükenmişliğin nedenleri üzerine yapılmış ilk deneysel 

çalışmalar sadece kişilikle ilgili olduğunu düşündürmekteyken, son yıllarda yapılan 
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çalışmalar genelde organizasyonel etkenlerin neden olduğu tükenmişlik sendromları 

üzerine yapılmaktadır. Ancak bu konudaki doğru olduğunu düşündüğümüz görüş bu 

durumun hem organizasyonel ve hem de kişisel problemlerin tükenmişliğe neden 

olduğu ve tükenmişliğin çok boyutlu kompleks bir fenomen olduğu yönündedir. 

Çağımızın toplumsal sürecinin bir sonucu olan tükenmişlik, varoluş nedenimize 

ulaşma uğraşımızın neticesinde oluşan bir olgu olmasına karşın sürekli karşılaşılan 

mesleki zorluklar ve yüklenmeler sonucunda gelişir.  

2.1.4.1 Sosyal nedenler 

Bir şirkette ciddi bir tükenmişlik sorunu olduğunu gösterebilecek belirti ve bulgular, 

tükenmişliğin sonuçları olduğu kadar, onu ortaya çıkartıcı ya da ilerletici faktörlerdir. 

Bunlar işi bırakanlarda ya da personel döngüsünde artma, personelin işten uzak 

kalma süresinin artması, kurum çalışanlarında duygusal, kişilerarası ve bedensel 

sorunların artması, iş arkadaşları ya da diğer disiplinlerle iletişim ve uyumda belirgin 

güçlüklerin olması, yapıcı eleştirilerin, yeniliklerin, üretken ve yaratıcı çabaların 

yetersizliği, demokratik ve katılımcı olmayan, hiyerarşik, merkeziyetçi ve bürokratik 

bir yönetim anlayışının olması, objektif ödüllendirme araçlarının eksikliği, 

güvensizlik ve çalışanların terfi ve mesleki gelecek konusunda belirsizlik 

yaşamalarıdır (Fawzy 1991).  

 Bireyin tükenmişlik sendromu yaşamasına sebep olan diğer bir sosyal etmen de 

çalışma koşullarıdır ki bu çalışma koşulları kapsamında yetersiz eğitim, müşteri 

yoğunluğu, uzun mesai saatleri, düşük ücret, bürokratik ya da politik 

zorlamalar/sınırlamalar, kişisel idealler ve istekler ile ulaşılan nokta arasındaki 

açıklık gibi etmenler sayılabilmektedir. Başka bir deyişle, bir yanda kişisel talepler; 

diğer yanda iş şartlarının kötüye gitmesi süreci tükenmişliğe neden olmaktadır 

(Suran ve Sheridan, 1985).  

Bir diğer çalışmada ise tükenmişlik durumunun, çalışma yaşantısının başlarında 

olma, uzun çalışma süresi, dönüşümlü ya da yalnız gündüz çalışma, günlük uyku 

saatiyle ilişkili olduğu bulunmuştur (Aslan ve diğ. 1996).  

2.1.4.2 ÇalıĢma yaĢamı    

Tükenmişlik, bireyin işle ilgili olumlu beklentilerinin çok düşük, ceza beklentilerinin 

çok yüksek olduğu durumlarda olumlu beklentilerin ve bunları kontrol edebilmek 



21 

 

için gereken davranışları yapmayla ilgili kişisel yeterliliğin düşük olduğu, 

tekrarlayan iş yaşantıları sonucunda gelişen bir durumdur (Meire, 1983). 

İveğen ve süreğen olmak üzere de incelenen tükenmişlik, şiddetli strese karşı ani bir 

patlama olarak ortaya çıkmaktadır. Süreğen tükenmişlik iş ortamından 

kaynaklanırken, iveğen tükenmişlik daha çok sevilen kişinin ölümü gibi kişisel 

travmalardan kaynaklanmaktadır (Golembiewski ve diğ. 1996). 

Cherniss‟e göre, örgütsel, kişisel ve kültürel faktörler söz konusu olmakla birlikte iş 

yükü, müşteri ile yüz yüze ilişki, belirlenmemiş amaçlar, örgüt içi çatışma, olumsuz 

iş koşulları, destek ve danışmanlık eksikliği gibi örgütsel değişkenler, çalışanın 

kişiliği, evlilikten aldığı doyum, kariyer planları gibi kişilikle ilgili değişkenler ile 

etkileşim içinde olduğu tüm bu stres kaynakları zamanla tükenmişliğe neden 

olmaktadır (Sılığ, 2003).  

 1990 sonrası yayınlanan 36 çalışmayı incelediklerinde en çok kullanılan 

değişkenlerin organizasyonel stresörler, sosyodemografik değişkenlerdir. Ancak 

kişilik faktörü göz önünde tutulmamıştır (Duquette ve diğ. 1994). 43 tükenmişlikle 

ilgili değişkenin meta analizinde rol çatışmasının tükenmişliği tetikleyen en önemli 

bireysel değişkendir (Melchior ve diğ. 1997). Kendini suçlama da tükenmişlikle ilgili 

bulunmuş olup, psikiyatri elemanlarında durumluk anksiyetenin yüksek olmasının 

özellikle duygusal tükenme ile ilgili olduğu tespit edilmiştir (Jeanneau ve diğ. 2000). 

Ayrıca kronik hastalığı olan kişilerle çalışmakta, işle ilgili hayal kırıklığına neden 

olmaktadır (Gilloran ve diğ 1994). 

Tüm bunların dışında çalışma ortamıyla ilgili bazı problemler de çalışanın  stres ve 

mutsuzluk hissetmesine neden olabilir. Bu problemlerden en önemlileri :   

 Aşırı iş yükü ve dinlenme zamanının az olması, 

 Yöneticilerin yetersizliği, denetim yetersizliği, 

 Yetersiz uzman eğitimi ve yönlendirme, 

 Yaptığı işi kontrol etme veya etkileme duygusundan yoksun olma, 

 Çalışanlar arasında destek ve sosyal ilişkilerin olmaması, 

 Aşırı zor ve yoğun iş ortamı olarak sıralanabilir. 
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2.1.4.3 KiĢisel nedenler  

Mükemmeliyetçilik özellikle tükenmişliği çok artıran kişisel bir özelliktir. Her şeyi 

mükemmel olarak yapmaya çalışan ve bunu bir değer olarak kabul eden, yapılmasa 

da olabilecek işlerden vazgeçemeyen, gerekli yerlerde esneklik gösteremeyen, 

takıntılı, ayrıntıları çok fazla önemseyen kişilerde tükenmişlik görülmektedir. 

Tükenen kişilerin çoğu, bir zamanlar belli bir amaca ulaşmak için çabalamış iyi 

niyetli kişilerdir. Programları dolu olan, her zaman kendisinden istenenden daha 

fazlasını yapmaya çabalayan, kendi sınırlarını hep zorlayan bu insanlar, hayata 

büyük beklentilerle başlamış, bu şüreç boyunca azla yetinmeyi reddetmiş, hep bir 

ideale hizmet etmek için işe başlamışlardır. Tükenmenin nedenleri, insanların bu 

idealleriyle ilişkilidir (Freudenberger ve Richelson, 1981). Hayatının çoğunu işine 

adayan ve çok mesai yapan kişiler, tükenme durumuyla karşı karşıya kalabilirler ve 

sık sık hayatın çekilmez olduğu duygusunu yaşayabilirler (Nantiyok ve Karabey, 

2005). Bu duygu, genellikle çok başarılı olmak için yoğun bir şekilde çalışan ve her 

çalışmada kendi üzerine düşenden fazlasını yapmaya çalışan ve çalışma konusunda 

sınır tanımayan kişilerde sıklıkla görülmektedir (Baltaş ve Baltaş, 2002). 

Tükenmişliğin en kötü yanı, işinde en başarılı ve en parlak olan insanların 

kaybedilmesidir (Maslach ve Leiter, 1997; Pines ve Aronson, 1988). 

Bunların dışında sonuç beklentileri, yeterli olma beklentileri, bilişsel etkenler de 

tükenmişliği etkileyen faktörler arasındadır.  

Doç. Dr. Kemal  Sayar‟a göre ise asıl neden hızdır. Çünkü insan hızla birlikte ruhunu 

kaybeder, varlığımız ancak bir başkasının varlığıyla, ona zaman ayırarak, onu 

severek, onunla sohbet ederek geçerli hale gelebilmektedir. Ancak hız, bizi 

derinlemesine sosyal ilişkilerden alıkoyup  bizi bugünden de mahrum bırakmaktadır. 

Bu düşünce sisteminde hayat hep gelecek planlar için yaşanır, bugün ise elden kayıp 

gider. Hız aynı zamanda insanın kendisiyle yüzleşmesini geciktirmekte, kendi içine 

bakmaktan ürken insan bir unutma biçimi olarak hıza yönelmekte, bu durumu bir tür 

uyuşturucu olarak kullanmakta, yani günümüz toplumunun bir ağrıdan kaçış 

(Analjezi) toplumu özelliği bulunmaktadır. Kısaca beden hız karşısında bir 

çözülmeye uğrar ve tükenmişlik sendromu yaygınlaşır (Sayar K). 

Tükenmişliği psikanalitik-varoluşçu açıdan araştıran Pines‟a göre, tükenmişliğin 

temelinde insanların kendi yaşamlarının anlamlı, yaptıklarının yararlı, önemli, hatta 
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kahramanca olduğuna inanma ihtiyaçları bulunmaktadır (Pines, 2002; Pines ve 

Aronson, 1988). Psikanalitik açıdan ise, bireylerin iş algıları ve yaşayabilecekleri 

tükenmişlik, çözülememiş çocukluk problemleri ile ilgilidir. Bu bakışa göre, birey 

çocukluğunda yaşadığı duygusal yaralanmaları iyileştirecek şekilde çalışmak ister. 

Bireyin elde ettiği başarı, çocukluk yaralarının iyileşmesini sağlamakta; ancak 

başarısızlık, çocukluk travmalarını tekrarlatarak tükenmişliğe neden olmaktadır. 

Klinik çalışmalar kişilerin kariyerlerinin, onların zorlu çocukluk deneyimlerinin 

üstesinden gelmeye iten bilinçaltı baskılardan etkilendiğini göstermektedir. Kişilerin 

kariyer hayatlarına girdiklerinde sahip oldukları amaç ve beklentiler, bu bilinçaltı 

zorlamalarla ilgilidir ve hayatlarının önemli bir bölümünü etkilemektedir. Bu 

amaçları elde etmekte başarısız olduklarında ortaya çıkan tükenmişlik ise bunun 

önemli bir göstergesidir (Pines, 2002). 

Varolma nedenlerini büyük ölçüde işlerindeki başarılarına borçlu olan insanlar, 

işlerinde başarısız olduklarını, işlerinin önemsiz olduğunu, dünya için hiçbir katkı 

sağlamadıklarını düşündüklerinde kendilerini çaresiz, umutsuz ve tükenmiş 

hissetmeye başlamaktadırlar. Yani Freudenberger‟in (1981) belirttiği gibi, kendilerini 

tamamen işlerine adamış ve işlerini sosyal yaşamlarının ikamesi ve kendileri için 

vazgeçilmez olarak gören bireyler, tükenmişlik riski altındadırlar (Pines, 2002; Pines 

ve Aronson, 1988). 

Bu durumu daha da açacak olursak işkolik kavramını irdelemek gerekir. 

Bireyler  olgunluğa ulaştıkça, yeterlilik duygusu daha çok bireysel bir standart halini 

alır ve bu standart, yapmaktan hoşlanılan şeyi iyi yapma duygusuna bağlı bir 

durumdur. Bazı bireyler, kendi yeterlilik beklentileri ya da işkoliklikleri sonucu, 

kendilerini kolayca yenilgiye uğramış hissedebilirler. Bir işkolik, kendi varlığını 

kanıtlamak ve kimliğini var etmek için, kimliğinin boyutlarını sürekli işi kullanarak 

yenilemek durumundadır. Birçok işkolik, çalışmadığı sürece kim olduğunu gerçekten 

bilememektedir. İşkolik bir insan için iş, adeta bir besin kaynağı gibidir ve aynı 

zamanda onun için ruhsal bir enerji kaynağıdır, o olmazsa psikolojik sağlığı bozulur 

ve gerilimli anlar yaşar (Silah, 2001). 

Bir kişinin benliğini işine adaması, bazı insanlar için oldukça doyurucu sonuçlar 

verebilirken bazı işkolikler için durum böyle değildir. İşkoliklikte en büyük risk, 

çabalarının karşılığını alamaması sonucu cesaret ve ümidi kırılır.  
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2.1.4.4 Fizyolojik değiĢiklikler 

Şimdiye kadar tükenmişlik sendromunun nedenleri arasında vücuttaki fizyolojik 

değişikliklerden bahsedilmemiştir. Diğer bir deyişle vücutta iş hayatından 

kaynaklanan nedenlerden olumsuz etkilenen vücut kimyası da tükenmişliğin 

nedenleri arasında sayılır. Özellikle Kortizol seviyesinin değişmesi ve beyindeki 

kimyasal yapının bozulması vücuttaki temel olumsuz değişkenler arasındadır. 

Gece, uyku sırasında oluşan uyanmaların kortizolün gün içinde artış genişliğinin 

daha yüksek olması ve iş gününde kortizolün daha erken tepe noktası değerine 

ulaşması ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu nedenle uyku sırasındaki uyanma 

sıklıklarının kortizolün gün içindeki artışına katkıda bulunabileceği ve tükenmiş 

bireylerde gözlenen değişimlerin kısa süreli stresten uzak kalmayla (hafta sonu 

dinlenme) değişmediği için bu durumun da tükenme sürecinde önemli olabileceği 

belirtilmiştir (Söderstrom ve diğ. 2006). 

Tükenmişlik sendromu tanısı olan hastaların antidepresan ilaçlarla tedavi edilmeleri, 

benzer şekilde depresyon tedavisinde antidepresanların kullanılması, anti 

depresanların beyinde yapısal değişikliklere (nöron oluşumunu etkileyerek hacim 

değişikliklerine neden olması) yol açtıklarının gösterilmesi, bunun yanı sıra 

tükenmişlik sendromu ve depresyon belirtilerinin birbiriyle örtüşmesi, her iki 

durumun da HPA-eksendeki değişimlere bağlı oluşabileceğini düşündürmektedir. Bu 

varsayımlar doğrultusunda, bazı bilim adamları stresin HPA-ekseni yoluyla nöron 

oluşumunu azalttığını, bunun sonucunda hipokampal fonksiyonların bozularak 

glukokortikoid salınımında negatif geribildirim mekanizmasının bozulacağını ve bu 

durumun da bireyin stresle daha yetersiz baş etmesine neden olabileceğini ileri 

sürmüşlerdir (Eriksson ve Wallin 2004). 

Diğer yandan tükenmişlikte görülen yorgunluk, kırgınlık, beden ağrıları, yanma 

duyumları gibi bedensel yakınmalar ile depresyonda görülen yorgunluk, bitkinlik, 

beden enerjisinde azalma gibi belirtiler benzer özelliklere sahiptir. Depresyonda 

duygu durumu ile ilgili belirtilerin serotonerjik sistem, bedensel belirtilerin ise 

noradrenerjik sistemle ilişkisi üzerinde durulmaktadır (Malhi ve ark. 2005). 

Kronik yorgunluk sendromunda ise azalmış ya da artmış serotonerjik aktivite, artmış 

serotonerjik duyarlılık bildiren yayınlar bulunmaktadır (Cleare ve ark.1995). 
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2.1.4.5 Ailesel nedenler 

Aile hayatıyla tükenmişlik arasındaki ilişkiye bakacak olursak, her iki eşin de 

çalıştığı ailelerde aile bireyleri arasındaki ilişkinin niteliği ile tükenmişlik arasında 

korelasyon bulunmuştur. Mesleki rollerle aile rolleri arasında bocalayan ve her iki 

alan arasında doyurucu bir denge kuramayan kişilerde tükenmişliğe daha sık 

rastlanmaktadır. Diğer yandan, evlilik ve aile hayatından alınan doyumun ve aile 

yapısının olumlu olarak algılanmasının tükenmişlikle negatif korelasyona sahip 

olduğu görülmüştür.  

Ayrıca, yapılan çalışmalarda, genç, bekar, çocuksuz bireylerde, evli, yaşlı ve çocuklu 

bireylere göre, üniversite mezunlarında üniversite mezunu olmayanlara göre, iş 

deneyimi birkaç yıllık olanlarda bir yıldan az ve beş yıldan uzun süredir çalışanlara 

göre daha yüksek düzeyde tükenmişliğe rastlanmıştır. Cinsiyet konusundaki 

çalışmalar anlamlı bir fark göstermezken, kişilik ve beklentilerle ilgili faktörlerin 

tükenmişlikle yakından ilgili olabileceği sonuçlarını vermiştir. Çalıştıkları kurum, 

meslekleri ve kişisel yeterlilikleriyle ilgili karşılanması zor beklentilere sahip olan 

kişilerde daha fazla tükenmişlik olgusuna rastlanmaktadır (Tevrüz,1996). 

2.1.5 TükenmiĢliğin etkileri ve sonuçları  

Doğrudan insana hizmet eden, hizmetin kalitesinde insan etmeninin çok önemli bir 

yere sahip olduğu alanlarda sıklıkla görülen tükenmişlik, ekonomik zararlara, 

elemanların işten ayrılmasına, hizmet kalitesinin düşmesine neden olmaktadır.  

Leyla Navaro‟ya göre bu kişilerde depresyon görülebilmektedir. Sonuçta depresyon 

yaşamdan ya da yüklerinden bir kaçıştır. Yani bilinçaltı bir uzaklaşmadır. Belki 

kendinin bile farkında olmadığı bir iç direnç sonucunda kişi bir şekilde hastalanır, iş 

göremez hale gelir veya iş kazası gibi bir olayla karşılaşabilir. Böylelikle işe 

gidememe gibi somut bir nedeni olur. En ağır durum olan depresyon, yaşamak 

istememek, yaşam sevincinin yok olması, hiç bir şeyden keyif alamamak olarak 

kendini göstermektedir. 

Var olmalarının anlamını başarıda bulan bireyler için ise tükenmişliğe neden olan 

başarısızlıklar, utanç verici ve yıkıcı olarak algılanır. Tükenmişlik, bireyin 

motivasyon düzeyini giderek azaltarak, işten ayrılmalara, hatta mesleği tamamen terk 

etmelerine bile yol açabilir. 
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Yaptıkları işin tüm insanlığa fayda sağlayacağına ve kendi yaşamları için anlamlı 

olduğuna inanan genç insanlar, destekleyici bir çevrede çalıştıkları ölçüde, yüksek 

performans gösterirler. Bu şekilde bir çalışma ortamı, bireyin sahip olduğu 

motivasyonu da güçlendirir. Diğer yandan, mesleğe yeni başlamış birey, yoğun 

stresli ve engelleyici bir örgüt ortamıyla karşılaşırsa, başarısızlık yaşayabilir ve sonuç 

tükenmişlik olabilir. Çünkü kariyerlerine yeni adım atmış bireyler için, başarılı 

olmak büyük önem taşırken, başarısızlık büyük hayal kırıklığı anlamına gelir. Bu 

noktada yaşanan tükenmişlik, bireyin işe ilişkin motivasyonunu da önemli ölçüde 

azaltır (Pines ve Aronson, 1988). 

2.1.6  Denizde çalıĢanlarda tükenmiĢlik 

2.1.6.1 Denizde çalıĢanlarda tükenmiĢliğin belirtileri 

Gemiadamında tükenmişliğin en önemli belirtisi kendini sürekli yorgun 

hissetmesidir. Bunun dışında her şeyin batma derecesinde rahatsızlık vermesi, 

gemiye uyum sağlayamaması, bağımlı olduğu maddeye karşı ilgisinin giderek 

artması (alkol ve tütün mamulleri), gemi içi yaşamdan zevk alamaması, genelde 

şikayetçi bir tavır sergilemesi, uyku ve sindirim bozuklukları, baş ağrıları ve bu 

nedenle devamlı revirden ilaç istemesi, yaptığı işe karşı ilgisizlik duyması, 

performans düşüklüğü, amirleri tarafından verilen işlere sürekli mazeret bulması, 

kazalara yakın olması, sabırsızlık, eleştiri kaldıramama, işe zamanında başlamama, 

meslektaşlarına ve mesleğe karşı alaycı tutumda olma gibi durumlar bu sendromun 

belirtileri arasında sayılabilir. 

 2.1.6.2  Denizde çalıĢanlarda tükenmiĢliğin nedenleri 

Gemideki kısıtlı ortamda yaşam, beraberinde getirdiği iş yüklerinin artması, yükleme 

boşaltmanın limanlarda kısa süreli olması denizcilerin gemiden dışarı çıkıp 

rahatlamalarını zorlaştırmıştır. Bu duruma ilaveten, bu kısa süre içinde liman devleti 

ve bayrak devleti kontrollerinin yapılması, limanda dışarı çıkmak için zaten kısıtlı 

olan zamanı iyice daraltmakta, denizciliği çekilmez hale getirmektedir. 

Düşük kalitede uyku, uzun çalışma saatleri, çalışma periyotları arasındaki yetersiz 

dinlenme, aşırı çalışma yükü, gürültü ve titreşim, gece çalışma durumları denizcilerin  

mesleğinin doğasında vardır (Cardiff University). 
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Denizciler açısından bu sorunu tetikleyen, çalışma yaşamından kaynaklanan 

nedenlere bakacak olursak şu noktalar göze çarpmaktadır:  

 Şirketlerin gemileri tamamen karadan yönetme istekleri sonucu oluşturdukları 

baskılar,  

 ISPS gereği bazı uygulamara ilave görevler, 

  Kötü hava koşullarında ve yoğun siste güverte zabitlerine ve kaptana ilave 

yükler,  

 Fırtınalı havalarda oluşan deniz tutmasında kaynaklanan fiziksel ve akli 

yorgunluk, bu nedenle gemiadamının iş memnuniyetindeki azalma, 

 Düzenli ve yeterli beslenememe,  

 Sefer sırasında gemi makinesindeki zorunlu olmayan bakımlar,  

 Kötü havalarda gemi ambarlarının yüke hazırlanması için temizlenmesi,  

 ISPS ve ISM gereği özellikle güverte zabitlerine düşen fazladan evrak işi, 

 Uyku süresi ve düşük kalitede uykunun yol açtığı kötü sağlık ve yorgunluk 

düzeyi,  

 Gemi konforundan ve sosyal yaşantısından memnun olmama,  

 Kontrat sürelerinin uzun olması,  

 Köprüüstü ve yaşam mahallinin ergonomik olmaması. 

Gemiadamı üzerinde oluşan stres kaynakları, gemideki en önemli zorluklar ve 

kontrat sürelerinin uzunluğu konularında toplam 212 gemiadamının katılımıyla 

yapılan ankete göre görüşleri alınmış sonuçlar şu sıralamayla çıkmıştır (Arslan O. 

2006) : 

 Gemideki en önemli/etkili stres kaynağından en az önemli/etkisize doğru 

sıralarsak; a) Personel ilişkileri b) Yorgunluk, c) Aile özlemi, d) Gemi 

ortamının sıkıcı olmasıdır. 

 Gemideki en önemli zorluklar ise (a en etkili olacak şekilde sıralarsak): a) 

sosyal yaşamdan uzak kalmak b) Aile ve çevreden uzak kalmak c) 

gerektiğinde ihtiyaç duyulan şeylere ulaşamama d) gemide ast-üst ilişkisi e) 
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Çalışma saatlerinin fazlalığı f) Kötü hava şartları g) kapalı mekânda 

bulunmak şeklindedir. 

 Gemideki kontrat süreleri olması gerektiğinden daha uzun olduğu görüşüne: 

Gemiadamlarının %36‟sı katılmakta, %29,5‟i kısmen katılmakta ve 

%34,5‟lik kısmı katılmamaktadır. 

Gemide çalışmanın, gemi adamları üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla, 

meslekleri hakkındaki kişisel düşüncelerini belirtmek için tükenmişliğin üç boyutu 

duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı boyutunda etkili olacağını 

düşündüğüm, gemiadamlarının meslekleri hakkında düşünceleri ve sosyal hayata 

adapte olmaları ile ilgili anket (Arslan, O., Er, I. D., 2007)  sorularına verdikleri 

cevaplar ve yüzde oranları ise aşağıdaki gibidir: 

„Mesleğimi yeniden seçme fırsatım olsaydı bu mesleği seçmezdim‟anket sorusunun 

sonuçlara göre, gemiadamlarının %26,79‟u mesleklerini yeniden seçme fırsatı 

bulsaydı yeniden seçmeyecekleri yargısına katılırken, %30,62‟si bu yargıya 

katılmamıştır. Bu yargıya katılım en yüksek tayfa sınıfı gemiadamlarında, en düşük 

katılım ise yönetici düzey gemiadamlarında görülmüştür. 

„ Gemiden döndüğümde sosyal hayata adapte olmakta güçlükler yaşıyorum‟ anket 

sorusuna (Arslan O. 2006) gemiadamlarının %23‟ü kesinlikle katılıyorum, %50‟si 

kısmen katılıyorum ve %27‟si katılmıyorum cevabını vermişlerdir. Bu yargıya 

katılım en yüksek zabitan kesiminde, en düşük katılım ise tayfa sınıfındandır. 

2.1.6.3 Elektromanyetik kirliliğin etkileri ve sonuçları 

Teknolojinin ilerlemesiyle gemilerde kullanılan elektrikli cihazların oluşturduğu 

elektromanyetik alanlar kirlilik oluşturmuştur. Biyomanyetolojinin prensipleri 

gereği, insan vücudunun manyetik özellikleri vardır. Su ve hava gibi manyetik alan 

da insan vücudunun gerekli bir parçasıdır. Dünyanın manyetik alanı ile insan 

vücudunun manyetik alanı arasında uyumlu olan ilişki gemilerdeki yüksek voltaj, cep 

telefonları, her türlü iletim ve yayın istasyonları gibi elektrosmog denilen 

elektromanyetik kirlilik kaynakları ile bozulmaktadır. 

Dünyanın çekirdeğinden ve ağır elementlerinden kaynaklanan mevcut doğal EMA 

canlılara faydalıdır ancak doğal EMA‟nın değişmesiyle olumsuz etkileri ortaya çıkar, 
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bu durum,  uzaya giden astronotların dünyaya döndüğünde bazı hastalıkların 

meydana gelmesinden anlaşılmıştır (Şeker ve Çerezci 1991). 

Denizde çalışan gemiadamları içinde, gemide bulunan elektrikle çalışan cihazlarla 

doğal EMA değişmesiyle sağlıkları olumsuz etkilemektedir. Özellikle köprüüstü 

elektronik cihazların çokluğu yarattığı elektromanyetik alanla seyir zabitleri için 

olumsuz bir durum yaratmaktadır.  

WHO‟da (Dünya Sağlık Örgütü), uluslararası EMF projesinde, RF, mikrodalga 

alanlarına, ELF‟ye ve durgun elektrik ve manyetik alanlara maruz kalma oranlarının 

artmasının çeşitli sağlık sorunları oluşturması hususuna dikkat çekmiştir. 

Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmada, 2000 microT elektromanyetik alana 52 

hafta boyunca haftada 30 saat süreyle maruz kalınmasının deri tümörüne neden 

olduğu tespit edilmiştir (Mc Lean,1995). Bunlarla beraber elektromanyetik alanların; 

doğum ve üreme anomalileri, davranış değişiklikleri ve nöroendokrin sistemde 

değişikliklere neden olduğu da gözlemlenmiştir (Frey, 1994). 

50 Hz frekans altında 100 microT manyetik alana maruz kalan insanlar üzerinde 

yapılan incelemede, tepki zamanlarında bir değişiklik olmadığı ancak hafıza üzerinde 

olumsuz etkiler yarattığı belirtilmiştir (Podd, 2002). Aynı şekilde fareler üzerinde 

yapılan araştırmada da, 200 microT manyetik alana maruz kalan deneklerde hafıza 

zayıflığı gözlenmiştir (Mostafa, 2002). 

RF ve UHF alanları insan vücudunda en önemli etkiyi vücudun dış yüzeylerinde 

olmaları nedeniyle göz ve üreme organları üzerinde yapar. Ancak vücut yüzeyine 

çok yakın olmamakla beraber, iletken özelliklere sahip olan sinirler ve 

kardiovasküler sistemler üzerine de etkide bulunurlar (Şeker ve Çerezci, 1994). 

Ayrıca RF dalgaları, biyolojik sistemler üzerinde, oküler, lens, hücre artışları ve 

çoğunlukla nörolojik, nöroendokrin, hematolojik, immunolojik ve kardiovasküler 

etkiler oluşturduğu bilinmektedir (Önal E. 2005) 

 RF dalgalarının biyolojik etkileri kısaca aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

-Çok düşük frekansta modüle edilmiş dalgalara maruz bırakılan "in vitro" daki beyin 

dokusunda kalsiyum akışında değişme,  

-EEG (Elektroensefalogram, beyin dalgalarını gösteren çizelge) dalgalarındaki 

değişiklik, 
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Düşük şiddetli RF ve UHF alanları, merkezi sinir sisteminde asthenic tipinde bir 

sendroma yol açar. Şiddetli UHF ve RF alanlarda ise, daha çok kardiyovasküler, 

vejetatif düzenlemede karışıklıklar şeklinde beliren merkezi sinir sistemi sendromu 

oluşur. RF maruziyeti sonucu refleks aktivitelerinde değişmeler de gözlemlenir (Önal 

E. 2005). 

Bu konuda kapsamlı bir Ulusal Mevzuat oluşturulmalı, gemilerde olan bu kirliliğin 

boyutları her gemi için ayrı ayrı ölçülmeli, elektromanyetik alan ve dalgalara maruz 

kalma süresi ve maruz kalınan uzaklıklar baz alınarak kontrat süreleri, günlük 

çalışma süreleri oluşturulmalı, limit değerlerin aşılıp aşılmadığı devletlerce kontrol 

edilmelidir. 

Gemiadamları açısından alınması gereken temel önlem elektromanyetik alan 

oluşturan gemi içersindeki bu cihazlardan uzak durmak veya kullanmak zorunluluğu 

doğarsa maruziyet süresini elden geldiğince kısa tutmalıdır. 

Yapılması gereken diğer önlemler ise:  

 Gemi tasarım halinde iken elektrik alanlar tespit edilerek gerekli önlemler 

alınmalı, 

 Kamaralardaki yataklar EM alanlarından olabildiğince uzağa konmalı, 

 Gemilerde elektromanyetik alanlar ölçülmeli, limit sınırlar aşılmamalı, 

 Elektrikli aletler mümkün olduğunca uzaktan çalıştırılmalı,  

 Kullanmadığınız elektrikli aletleri ya kapalı tutulmalı ya da fişten 

çıkartılmalı. “Stand by” konumunda bırakılmamalıdır. 

İyi beslenme de radyasyondan korunmada alınacak diğer bir önlemdir. Yüksek 

kalorili besinlerden, kızartmalardan kaçınmak; elma, brokoli, lahana, tere gibi yeşil 

sebzelerle yoğurt, çökelek gibi süt ürünleri tüketmek gerekir. A,C,E gibi vitaminlerle 

kalsiyum, magnezyum, selenyum gibi elementlerin gıdaya katılması da uzmanlarca 

tavsiye edilmektedir. 

2.1.6.4 Gürültü  

İnsan ve toplum üzerinde olumsuz etki yapan ve istenmeyen seslere gürültü denir. 

Gürültü, işitme kayıplarına yol açması dışında önemli bir stres kaynağı olarak 

psikolojik, sinir ve dolaşım sistemlerini etkileyerek de çeşitli hastalıklara yol açar 

(Güner Ç.). Bu hastalıkları kısaca şöyle sıralayabiliriz: Sinirlilik, algılama güçlüğü, iş 
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veriminde düşüş, uykusuzluk, dolaşım sistemi bozukluğu, vücut salgılarında 

anormallik, kalıcı işitme kayıbı, hamile bayanlarda erken doğum ve düşük. 

Bu koşullarda, gemilerde bazı makine ve donanımlardan kaynaklanan sebeplerle 

gürültülü ortamlar mevcuttur. 

Gürültü ve titreşim de yine gündemde olmayan, dikkate alınmayan, önem 

verilmeyen, denetlemelerde karşılaşmadığımız  temel denizci sorunları arasındadır. 

Bu konuda alınacak önlemler:  

 Her gemide IMO A.468 (XII) gürültü seviyelerinin kriterlerine veya 

oluşturulacak ulusal mevzuata göre denetlemeler yapılmalı ve buradan 

alınacak sonuçlara göre yaptırımlar uygulanmalı,  

 Her gemi inşa edildikten ve donatıldıktan sonra deneme seyirleri sırasında 

gürültü ölçümleri yapılmalı, 

  Gürültüye neden olan kaynağın gürültü seviyesi azaltılmalı ayrıca bu 

gürültünün hava ve yapıdan iletimi düşürülmeli, 

 Gemiye alınan  veya sonradan yerleştirilen makinelerde daha az gürültü 

çıkaranlar tercih edilmeli, yerleştirilirken aralarındaki mesafe yeterli olmalı, 

ses yutucu konstrüksiyonlar kullanılmalı, 

 Gürültüyü ölçecek ölçme aleti ve yeter teknik eleman bulundurulmalı, 

 Yüzen taban, visko-elastik izolasyon gibi gürültü seviyelerini azaltıcı 

tedbirler alınmalı, 

  Bu tedbirlerin gemilere uygulanması ise dizayn aşamasında yapılmalı, 

  85 dB üzerindeki ortamlarda gürültü önleyici kulaklıklar kullanılmalıdır (işçi 

sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü madde 22). 

 Gürültüyü azaltmak için fanlardan gelen hava hızı azaltılmalı, fan kanalları 

izolasyonu iyi yapılmalıdır. 

 Gemiadamını sadece 2 yılda bir sağlık kontrolünden geçirip onay verdikten sonra 

gemiye göndermek yeterli olmayıp bunun yanında gemideki sağlık koşullarınıda 

düzenli aralıklarla denetlenmeli, gerekli araştırmalar yaptırmalı, bu araştırmalara 

uygun önlemler alınarak yeni düzenlemeler getirmeli ve standartlar oluşturmalıdır.  
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Bu sorunların dışında gemiadamları ile ilgili araştırılması ve incelenmesi gereken 

konular şöyledir: 

Beslenme sorunları, madde bağımlılığı, statik elektriğin etkileri, iklim değişikliğinin 

gemiadamı üzerindeki etkileri, en çok şikâyet ettikleri hastalıklar. 

2.1.6.5 Denizde çalıĢanlarda tükenmiĢliği önleme 

Genel olarak bakıldığında denizde çalışan gemiadamları ile ilgili yapılmış ulusal 

veya uluslararası mevzuatlar, yönetmelikler ve kuralların uygulamaları 

gemiadamlarını etkileyen olumsuz koşulları büyük bir çoğunlukla engelleyememekte 

veya azaltıcı tedbirler görememekteyiz. Aksine gemiadamı sayısını düşmesi, ticari 

baskıların artması, uzun çalışma saatleri, beslenme yetersizlikleri, aşırı iş yükü, ses 

ve vibrasyona maruz kalma, düşük kalitede uyku, olumsuz çevre faktörleri, aşırı iş 

yükü ve stres, enerji ve güç kaybına yol açarak %80‟i insan kaynaklı deniz 

kazalarına neden olmaktadır. 

İnsan hayatı ve deniz çevresi için çok büyük felaketlere yol açan deniz kazalarının 

azaltılması gemiadamlarını etkileyen olumsuz koşulların düzeltilmesiyle doğrudan 

ilintilidir. Gemiadamları için gemi çalışma ve yaşam alanıdır. Bu nedenlerden dolayı 

gemilerdeki sosyal, psikolojik ve fiziksel şartlar uygun hale getirilmelidir.  

Ayrıca ECDIS ve AIS gibi cihazlar özellikle güverte zabitlerinin işini kolaylaştırmış, 

devamlı haritaya mevkii atma, saatlerce düzeltme yapma işlemlerinin yol açacağı 

yıpranmaları azaltmıştır. Benzer şekilde tankerlerde otomatik kontrollü yükleme ve 

boşaltma sistemlerinin yapılması da çalışma yükünü azaltmaktadır.  

Gemiadamları için tükenmişliği önlemek için yapılması gerekenler aşağıdadır: 

 Gemilerde ECDIS ve AIS gibi yeni teknolojik cihazları kullanmak, 

 Gemide veya limanda gemi adamına haberleşme kolaylığı getirilmek,  

 Kumanyanın zengin ve taze olmasıyla etkili beslenme imkanı 

sağlamak, 

 Yüksek manevra kabiliyetine sahip gemiler inşa etmek, 

 Kontrat sürelerini kısaltmak, 

 Ergonomik yaşam mahalli ve köprüüstü dizayn etmek, 



33 

 

 Gemi ve limanlarda sosyal faaliyet alanları yapmak veya artırmak, 

 Gemiadamlarının ekonomik problemleri azaltlmak, 

 Limanlarda yapılacak kontrollerin mümkün olan en kısa sürede ve 

gemiadamlarını en az meşgul edecek şekilde yapmak,  

 Gemiadamlarına yeterli dinlenme fırsatı vermek, 

 Gemilerde yeterli personel bulundurmak, 

 Limanlarda gemi adamlarına en az yük binecek şekilde  hazırlıklar 

yapmak, 

Vücut için gerekli minarel ve vitaminlerin düzenli ve etkin alınmasıda ruh sağlığı 

açısından son derece önemli olması nedeniyle gemiye alınan kumanyanın taze ve 

yeterli olmalı, ayrıca tükenmişlikle baş etmek, bitkinlik hissini azaltmak için 

egzersizler veya spor yapabilecekleri ortamlar hazırlanmalıdır. 

Bunun yanında gemiadamlarının sorunlarının kaynağı tespit etmek için, toplatılar 

yapılıp, sorunlara çözüm aranmalıdır. Ayrıca düzenli aralıklarla geri bildirim almak 

için anket düzenlemekte iletişimsizlikten kaynaklanan çatışmaları, olası militarist 

davranış ve tutumları engeller. 

Bu sendrom ile başedebilmek, strateji belirlemeye, planlama yapmaya ve işverenlerin 

kararlarına da bağlıdır. İşverenin; Gemiadamını işe alınırken karşılaşabilecekleri 

sorunlar hakkında önceden bilgilendirilmesi, genel durumlarını takip edip ve onların 

tükenmişliklerine neden olan durumlara karşı önlem alması, günlük stresten 

uzaklaşmayı sağlayabilecek ortamlar hazırlanması, yöneticilerin yüksek performans 

sergileyen gemiadamına daha çok iş verme önündeki eğilimlerini kontrol etmeleri 

gerekir. 

Sadece bireysel değil, kurumsal, toplumsal ve sağlık politikasıyla ilgili önemli 

boyutları da olan tükenmişlik sorununu çözmek için atılacak adımların başında bu 

olgunun tanınır ve tartışılır bir duruma getirilmesi de gereklidir.  

2.2 Ġlgili AraĢtırmalar                                                                                    

Tükenmişlik sendromu ile ilgili literatür taramasına yer verildiği bu bölümde, Yurt 
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dışında ve yurt içinde değişik meslekler üzerine yapılan çalışmalar incelenmiştir 

aşağıda sunulmuştur. 

2.2.1 Yurt dışında yapılan araĢtırmalar 

Alcorn ve Petrie, 1977‟de 133 kadın ve 602 si erkek polis üzerinde yaptığı 

araştırmada polislikle insanlara hizmet veren diğer meslekler karşılaştırmıştır. Bu 

karşılaştırmaya göre polislerin duyarsızlaşma alt ölçeğinden aldığı puanlar yüksek, 

kişisel başarı puanları düşük ve duygusal tükenme puanları ise insana hizmet veren 

diğer meslek çalışanlarına yakın değerdedir.  

Gaines ve Jermier, 1983‟te 169 polis üzerinde maslach tükenmişlik ölçeğini 

kullanarak tükenmişlik düzeylerinideğerlendirilmiş. Bu değerlendirmelerde masa 

başı çalışan polislerin tükenmişlik seviyelerinin araştırma biriminde çalışanlara göre 

yüksek olduğu, medeni halin ve meslek tecrübelerinin tükenmişlik seviyelerini 

etkilemediği, mesleki kariyer ve ücretin ise tükenmişlik seviyesini en çok etkileyen 

faktörler  olduğu sonuçlarına ulaşmışlardır. 

Shea, 1990 yılında yaptığı öğrenme zorluğu olan öğrencileri eğiten kişilerde 

tükenmişlik sendromunun duygusal tükenmeyle ilgili incelemesinde çalışma şartları 

anketi, Maslach Tükenmişlik Ölçeği ve stres ölçeği kullanılmış; görevlerini ifa 

ederken algılanan stres derecesi, çalışma şartları demografik değişkenlerin duygusal 

tükenmeyle bağlantıları araştırılmıştır. Bu araştırma sonuçlarına göre yöneticilerden 

daha faza destek isteyenler daha çok duygusal tükenme yaşamakta; daha az 

isteyenler de ise daha az olmaktadır (A.Çokluk,1999)  

Banks ve Necco 1990‟da özel eğitim sektöründe çalışan 181 öğretmen üzerinde 

yaptığı araştırmaya göre, tükenmişlik düzeyleri öğretmenlerin eğitimi, özgeçmişi ve 

yaşıyla bağlantılıdır. 

Swenson ve Donegan, 1990‟da 124 öğretmen maslach tükenmişlik ölçeğine göre 

değerlendirilmiş. Bu değerlendirmelerde tüm öğretmenlerde orta seviyede bir 

duygusal tükenmişlik yaşadıkları, duyarsızlaşma açısından ise kırsal kesimde görev 

yapan öğretmenlerin bölge okullarına göre anlamlı derecede düşük puan aldıkları, 

kişisel başarı açısından devlet okullarında çalışan öğretmenler, dışlanmış bölgelerde 

çalışan öğretmenlerden anlamlı derecede yüksek puan aldıkları tespit edilmiştir 

(A.Çokluk, 1999). 
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Friedman, 1991‟deki çalışmasına 1597 öğretmen katılmış, araştırmada tükenmişliği  

kişisel ve çevresel boyutlarıyla yani yaş, cinsiyet, evlilik, çalışma ortamı, sosyal 

destek, iş yükü, rol çatışması ve belirsizliğine göre değerlendirmiştir. Bu çalışma 

sonucuna göre erkek öğretmenler bayan öğretmenlere göre daha yüksek tükenmişlik 

yaşamaktadır. 

Kelly, 1994‟de antrenörler üzerinde yaptığı incelemede kadın antrenörlerin 

tükenmişlik seviyesinin erkeklere göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. 

Carr, 1996‟da, farklı özürlü (engelli) grupların eğitimcileri arasında tükenmişlik 

düzeylerini araştırmış tükenmişlikle özür türü arasında anlamlı bir ilişki tespit 

edeememiş; Ancak öğretim düzeyi ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur 

(A.Çokluk, 1999).   

Terry, 1997‟de öğretmenler üzerine yaptığı araştırmaya göre öğretmenlerin stresle 

nasıl baş edileceğini öğrenmeleri gerektiğini aksi takdirde tükenmişlikle 

karşılaşacaklarını, öğretmenlerin etkili bir şekilde eğitim vermesinin, uygun ücret, 

yeterli dinlenme zamanı ve egzersizlerle stresi azaltmalarına bağlı olduğunu 

saptamıştır.  

 2.2.2 Yurt içinde yapılan araĢtırmalar 

Çam, 1989‟da Atatürk Sağlık Sitesi Devlet Hastanesi ve Ege Üniversitesi Araştırma 

Hastanesi‟nde görev yapan 276 hemşirenin üzerinde Maslach Tükenmişlik Ölçeği 

kullanarak tükenmişlik düzeyleriyle ilgili yaptığı araştırmada, tükenmişlik ölçeğinin 

alt boyutlarıyla çalışma ortamı, yaş, vardiya sistemi, iş memnuniyeti ve doyumu, 

çalışma süresi ve gelecek kaygısı anlamlı ilişki belirlenmiştir. Çam, ayrıca 1992‟de 

276 hemşire üzerinde uyguladığı Maslach Tükenmişlik Ölçeği‟nin geçerliliği ve 

güvenilirliğinin yeterli olduğunu ispatlamıştır. 

Ergin, 1992‟de “Doktor ve Hemşirelerde Tükenmişlik ve Maslach Ölçeğinin 

Uyarlanması” adlı çalışmasını Ankara‟daki 14 sağlık kuruluşunda çalışan 297 

hemşire ve 255 doktor üzerinde uygulamış, doktorların kişisel başarı puanları 

hemşireleden daha yüksek bulunmuş, ayrıca bekar hemşirelerde duyarsızlaşma puanı 

evlilere göre da yüksek, doktorlarda ise duygusal tükenme ve duyarsızlaşma puanları 

bekarlarda evlilere nazaran yüksek bulunmuştur. 
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Girgin, 1995‟de 401 ilkokul öğretmenini kapsayan araştırmasında, maslach 

tükenmişlik ölçeğini öğretmenlere uyarlamış ve tükenmişliğin üç alt ölçeği ile iş 

ortamından memnuniyet, yaş, mesleğin kendine uygunluğu ve kariyer süreci gibi 

değişkenlerle arasında anlamlı ilişkiler saptamıştır.  

Aslan ve diğ.  1996‟da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi‟nde görev 

yapan 176 tıp uzmanlık öğrencisi ve Adana ili merkez sağlık ocaklarında görevli 101 

pratisyen hekim üzerinde Maslach Tükenmişlik Ölçegi kullanılarak yaptıkları 

çalışmada, erkek hekimlerde yaş artışıyla duygusal tükenme ve duyarsızlaşma 

puanları azalmakta,  çalışma yılının artmasıyla da duyarsızlaşma puanı azalmaktadır. 

Ayrıca evli erkek hekimlerin kişisel başarı puanları evli bayan hekimlere göre daha 

yüksek bulunmuştur.  

Sucuoğlu ve diğ. 1996‟da yaptıkları çalışmalarında 199 özel eğitim öğretmeni ve 112 

ilkokul öğretmenini Maslach Tükenmişlik Ölçeğine göre karşılaştırmışlar duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma alt ölçek puanlarında anlamlı bir fark olmadığı 

görülmesine karşın kişisel başarıda ilkokul öğretmenlerinin puanları yüksek 

bulunmuştur. Ayrıca öğretmenle çalışma süreleri, yaş ve aldıkları eğitime göre de 

değerlendirilmişlerdir. 

Yıldırım, 1997‟de, 240 banka çalışanının tükenmişlik seviyelerini maslach 

tükenmişlik ölçeğine göre incelediğinde, tükenmişliğin duyarsızlaşma alt boyutu 

puanı yüksek çıkmış, ayrıca kadınların erkeklere göre daha yüksek duygusal tükenme 

puanına sahip olduğu saptanmıştır. 

Özer, 1998‟de Türkiye genelinde 595 rehber öğretmen üzerinde maslach tükenmişlik 

ölçeğini kullanarak tükenmişlik düzeylerini incelemiş, duyarsızlaşma puanlarının 

yüksek, kişisel başarı puanlarını düşük olarak tespit etmiştir.    

Çam, 1999‟da hemşireler üzerine olan kapsamlı çalışmasında: yaş, hizmet süresi, 

çocuk sahibi olma, çalışma şekli, iş memnuniyeti, haftalık çalışma saatindeki artış, 

çalışma ortamı ve iş verimliliğinin tükenmişlik düzeyi ile ilişkilerini ortaya 

koymuştur. 

Dervişoğlu, 2000‟de Gima mağazalarında çalışan 691 personele iş doyum ölçeği, 

stres kaynakları ölçeği ve M.T.Ö. kullanarak tükenmişlik ve stresin iş doyumu 

üzerindeki etkilerini araştırmıştır. 
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Seğmenli, 2001 yılında Ankara ilinde 560 rehber öğretmen için yaptığı çalışmada 

maslach tükenmişlik ölçeğini kullanmıştır. Araştımanın sonuçlarında 23 ile 30 yaş 

grubu öğretmenlerin duyarsızlaşma alt ölçeğinden aldığı puanlar yüksek 

bulunmuştur. Ayrıca görevini iyi yapamayanlarda tükenmişliğe daha çok 

rastlanılmıştır. 

Izgar, 2001‟de M.T.Ö. kullanarak 420 ilkokul ve ortaokul müdürü üzerinde yaptığı 

araştırmaya göre: kadın müdürlerin erkeklere  kıyasla tükenmişlik puanlarının 

yüksek bulunmuş, ayrıca yaşın ilerlemesiyle birlikte tükenmişlik azalmakta olduğu, 

21-30 yaş arası müdürlerde duyarsızlaşma puanı en yüksek, kişisel başarı puanı ise 

en düşük çıkmıştır. Eşinden ayrılmış müdürlerde duygusal tükenme puanı en yüksek, 

kişisel başarı puanı ise en düşüktür. Aynı zamanda mesleğini ilk sırada tercih 

edenler, çocuk sahibi olanların ve öğretmenlikteki hizmet süreleri fazla olan 

müdürlerde de tükenmişlik daha düşük çıkmıştır. 

 Akçamete ve diğ. (2001) yaptığı çalışmada, Ankara ilinde engelli çocuklarla çalışan 

ve çalışmayan öğretmenlerin tükenmişlik seviyeleri karşılaştırılmış, engelli 

çocuklarla çalışan öğretmenlerde tükenmişlik seviyesinin engelli çocuklarla 

çalışanlara göre daha düşük çıkmıştır. İş doyumu ile tükenmişlik düzeyi arasında ters 

orantı tespit edilmiş. 

Barut ve Kalkan, 2002‟de 19 Mayıs Üniversitesi‟ndeki öğretim elemanlarının 

tükenmişlik düzeylerini ölçmek için yaptığı araştırmada M.T.Ö. kullanmış, tek yönlü 

varyans analizi ve t testiyle verileri analiz etmiş, erkeklerde kişisel başarı puanları 

bayanlara göre yüksek, ayrıca bayanların duyarsızlaşma puanları erkeklere göre daha 

yüksek çıkmıştır. Duygusal tükenme puanları arasında anlamlı bir fark 

bulunmamıştır. 

Murat, 2003‟te 79 emniyet görevlisinin tükenmişlik seviyelerini M.T.Ö.‟ne göre 

değerlendirmiş  orta seviyede duygusal tükenme ve kişisel başarı, düşük seviyede 

duyarsızlık problemi yaşamakta olduklarını saptamıştır.  

Özyurt ve diğ. (2004) tarafından İstanbul‟da çalışan hekimlerle ilgili tükenmişlik 

düzeyleri araştırılmış, bu araştırmaya göre duygusal tükenmişlik puanları en yüksek 

grup asistanlar olduğu tespit edilmiştir. 

Girgin ve Baysal, 2005‟te İzmir ilinde özel okullarda görev yapan 48 Öğretmen 

üzerinde yaptıkları çalışmada M.T.Ö.‟e göre tükenmişliğin alt boyutlarıyla,  iş 
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arkadaşlarından destek görme, meslekleri hakkında düşündükleri üstlerinden takdir 

görme  bağımsız değişkenlerinin ilişkisi değerlendirmiştir. 

Budak ve Sergüvil, 2005‟te Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi 

akademik personelinin tükenmişlik seviyesi araştırmasına göre profesör ve 

doçentlerin kişisel başarıları yüksek, duygusal tükenme ve duyarsızlaşma seviyeleri 

düşük çıkmakta,  Yardımcı doçent ve öğretim görevlilerinin tükenmişlik seviyeleri 

diğer sınıflara göre daha yüksek, ayrıca kadınlarda erkeklere göre duygusal 

tükenmenin daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Aslan ve diğ. 2005‟te Türkiye tabip odalarına kayıtlı uzman ve pratisyen hekimlerin 

tükenmişlik seviyelerinin araştırılmasını, 1754 uzman ve pratisyenin katılımıyla 

M.T.Ö. kullanarak yapmışlardır. Bu çalışmaya göre: kadın hekimlerin kişisel başarı 

puanı erkeklere göre düşük çıkmış, ayrıca hekimlerde çalışma saati arttıkça duygusal 

tükenme ve duyarsızlaşma puanları da artmıştır. Yaş artmasıyla duyarsızlaşma puanı 

azalmakta ve genç hekimlerin yaşı ileri olanlara nazaran tükenmişlik puanları daha 

yüksek bulunmuştur. 

Gümüş, 2006‟da “Farklı Mesleklerde Çalışanların İş ve Yaşam Doyumlarının 

Tükenmişlik Düzeyleri Açısından Karsılaştırılması”  araştırmasına İstanbul‟da 1238 

şahıs katılmış, araştırmada verilerin değerlendirilmesinde iş doyumu, yaşam doyumu 

ve M.T. Ö. olmak üzere üç farklı ölçek kullanılmıştır. Kadınlar ve erkekler, kamu ve 

özel kurumda çalışanlar değerlendirilmiştir.  

Cemaloğlu ve Şahin (2007), Ankara ilinin, Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle 

ilçelerindeki öğretmenler üzerine yaptığı araştırmaya göre eğitim seviyesi düştükçe 

duygusal tükenme ve duyarsızlaşma düzeyleri yükselmekte, ayrıca ilkokul 

öğretmenlerinde duyarsızlaşmanın diğer okullara göre daha yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. 

Barutçu ve Serinkan (2008), Denizli Sosyal Sigortalar Hastanesi‟nde çalışan 

hemşirelerin tükenmişlik durumları incelemiş: Yaş ilerlemesi ve hizmet süresinin 

artmasıyla duygusal tükenme ve duyarsızlaşmanın azaldığı, bakım ve acil servislerde 

çalışan hemşirelerin daha yüksek duygusal tükenme ve duyarsızlaşma yaşadığı tespit 

edilmiştir. 

Tatlıcı ve Kırımoğlu (2008), Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Mersin ve Konya‟da 

bulunan il müdürlüklerinde çalışan atletizm antrenörlerinin tükenmişlik düzeyleri 
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araştırılmış, cinsiyet medeni durum, yaş, çalışma süreleri, eğitim düzeyleri, iş 

memnuniyeti gibi değişkenlere göre değerlendirmeler yapılmıştır. 

Akçalı ve diğ. (2008), İç Anadolu Bölgesi‟ndeki anesteziyoloji ve algoloji 

kliniklerinde görev yapan sağlık çalışanlarının mesleki tükenmişlik düzeyinin 

belirlenmesi  için M.T.Ö. kullanarak araştırma yapmışlar; bu araştırmay göre 

Anesteziyoloji ve algoloji çalışanlarında yüksek seviyede duygusal tükenmişlik ve 

duyarsızlaşma tespit etmişlerdir. Söz konusu grubun ciddi tükenmişlik yaşadığını 

göstermektedir. Bu grubun çalışma koşullarından memnuniyetin az olması 

tükenmişlik düzeylerini etkilediği belirtilmiştir.  

Tekin ve Taşğın, 2009‟da Taekwondo hakemlerinin tükenmişlik seviyelerini 

belirlemek için Antalya-Side de yapılan Taekwondo Antrenör ve Hakem Gelişim 

Seminerine katılan 137‟si erkek 63‟ü bayan toplam 200 Taekwondo hakemine 

M.T.Ö.uygulanmış, t testi, tek yönlü anova testi ile analiz yapılmıştır. Buna göre 

kadın ve erkek hakemler arasında duygusal tükenmişlik ve duyarsızlık düzeylerinde 

fark yokken, kişisel başarılarında anlamlı farklılık mevcut olduğu tespit edilmiş, yaş 

ve eğitim durumları bağımsız değişkenleriyle tükenmişlik arasında anlamlı bir bağ 

bulunamamıştır.  

Koçak, 2009‟da Tokat‟da 206 ilköğretim okul yöneticisi üzerinde tükenmişlik 

seviyelerini değerlendirmek için M.T.Ö. kullanarak ve çeşitli varyans analiz ve 

testler yaparak araştırma yapmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 51 yaş ve üzeri okul 

yöneticilerinde diğer yaşlara göre duygusal tükenmişlik düşük, duyarsızlaşma 

düzeylerinde anlamlı bir farklılık yoktur. Kişisel başarı puanları da ise 21-41 yaş 

arası 41 üstü yaşlara göre düşüktür. Ayrıca çalışmada okul yöneticilerinin kıdem ve 

sağlık sorunlarına göre de tükenmişlik düzeyleri değerlendirilmiştir.  

Ay ve Avşaroğlu tarafından 2009‟da muhasebe çalışanlarının mesleki tükenmişlik, iş 

doyumu ve yaşam doyumları incelenmiştir. Çalışmaya 1494 kişi katılmış Verilerin 

analizinde değişkenlere bağlı olarak t testi, F testi ve farklılaşmanın anlamlı olup 

olmamasına yönelik analiz için de Tukey testi kullanılmıştır. Araştırma cinsiyet, yaş, 

Türkiye‟deki bölgeler, hizmet süresi, maaş durumunu düşük hissedenler, gelir 

durumu gibi değişkenlerin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkileri değerlendirilmiştir.  
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Yapılan literatür taramasına göre, denizde çalışan meslek mensuplarında tükenmişlik 

sendromu üzerine çalışma yapılmamıştır. Bu çalışma, literatürdeki bu boşluğu 

kısmen de olsa doldurmayı amaçlamaktadır. 
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3.   ARAġTIRMA YÖNTEMĠ 

3.1 AraĢtırma Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evreni farklı uzmanlık alanları ve farklı seviyelerde gemiadamı olarak 

görev yapan Türk vatandaşı gemiadamlarından oluşmaktadır. Çalışmanın 

uygulandığı süre içerisinde ulaşılan toplam 43 gemiadamı çalışmanın örneklem 

hacmini oluşturmuştur. 

3.2 Verilerin Hazırlanması ve Toplanması 

Çalışmada yer alan “Gemiadamı Tükenmişlik Anketi (GTA)” Maslach Tükenmişlik 

Envanteri‟nden esinlenerek gemiadamları için geliştirilmiştir. Ankette, tükenmişlik 

durumu üç boyutta değerlendirmiştir. Ölçekte 23 madde bulunmakta ve bu 

maddelerin 9‟u “Duygusal Tükenme” boyutunu, 5‟i “Duyarsızlaşma” boyutunu, 9‟u 

“Kişisel Başarı” boyutunu toplam üç alt ölçekte ölçmektedir. Ankette kapalı uçlu 

soru tipine başvurulmuş olup, elde edilen verilerin tamamı analizlerde kullanılmıştır. 

Duygusal Tükenme alt ölçeği, gemiadamının mesleği tarafından tüketilmiş ve fazla 

yüklenilmiş olmayı ifade etmektedir. Burada yorgunluk, bıkkınlık ve ruhsal enerjinin 

azalması ile ilgili maddeler yer almaktadır. 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 ve 20 numaralı 

maddelerdir. Duygusal tükenmede alınacak en düşük puan 0, en yüksek puan ise 

36‟dır. 

Duyarsızlaşma alt ölçeği, gemiadamının hizmet verdiklerine karşı, duygudan yoksun 

biçimde gemide çalıştığı kişilerin kendine özgü birey olduklarını dikkate almaksızın 

davranmalarını tanımlar. Duyarsızlaşma alt ölçeğinde 10, 11, 15, 22, 23 numaralı 

maddeler bulunmaktadır. Burada alınacak en düşük puan 0, en yüksek puan ise 

20‟dir. 

Kişisel Başarı alt ölçeği ise; gemiadamının  iş doyumu, yeterlik ve başarı duygularını 

tanımlar. Bu ölçekte 4,5, 7, 9, 12, 17, 18,19, 21 numaralı maddeler yer almaktadır. 

Bu boyutta alınacak en düşük puan 0, en yüksek puan ise 36‟dır. 
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3.3 AraĢtırmanın Sınırlılıkları 

1) Araştırma, gemi adamı olarak hâlihazırda gemilerde görev yapmakta olan 43 

kişi ile sınırlandırılmıştır. 

2) Araştırma verileri sadece anket yöntemi ile toplanmış, mülakat, gözlem gibi    

            teknikler kullanılmamıştır. 

      3)  Anket 26 soru ile sınırlandırılmıştır. 

      4)  Anket uygulaması 2 aylık süre ile sınırlandırılmıştır. 

3.4 AraĢtırmada Kullanılan Ġstatistiksel Yöntemler 

Analizlerde kullanılan verilere öncelikle Güvenilirlik Analizleri uygulanmıştır. 

Güvenilirlik analizlerinde soruların durumları ve alınan cevapların analizlerdeki 

geçerlilikleri test edilmiştir. Sonrasında ise, anketin uygulandığı gemi adamlarının 

demografik özellikleri “Tanımlayıcı İstatistik Tablolar” ile gösterilmiştir. Devamında 

yapılan karşılaştırma, ilişki ve farklılık analizlerinin seçilebilmesi maksadıyla 

öncelikle verilere “Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi” yapılmıştır. Verilerin 

normal dağılım sergilemediği görülmüştür. Bu kapsamda; analizlerin yapılabilmesi 

için en uygun araç olarak “Ki-Kare Farklılık/İlişki Analizleri” ile “Çapraz Tablolar” 

seçilmiştir. 

3.5 AraĢtırmanın Hipotezleri 

H1: Gemiadamının duygusal tükenmişlik durumu yaşlarına göre farklılık     

       göstermektedir. 

H2: Gemiadamının duygusal tükenmişlik durumu denizdeki çalışma sürelerine göre   

       farklılık göstermektedir. 

H3: Gemiadamının duygusal tükenmişlik durumu gemideki görevlerine göre farklılık  

       göstermektedir. 

H4: Gemiadamının duyarsızlaşma durumu yaşlarına göre farklılık göstermektedir. 

H5: Gemiadamının duyarsızlaşma durumu denizdeki çalışma sürelerine göre farklılık  

       göstermektedir. 
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H6: Gemiadamının duyarsızlaşma durumu gemideki görevlerine göre farklılık  

       göstermektedir. 

H7: Gemiadamının kendilerine dair kişisel başarı değerlendirmeleri yaşlarına göre   

       farklılık göstermektedir. 

H8: Gemiadamının kendilerine dair kişisel başarı değerlendirmeleri denizdeki   

       çalışma sürelerine göre farklılık göstermektedir. 

H9: Gemiadamının kendilerine dair kişisel başarı değerlendirmeleri gemideki  

       görevlerine göre farklılık göstermektedir. 

H10: Gemiadamının duygusal tükenmişlik durumu ile kendilerine dair kişisel başarı   

        değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H11: Gemiadamının duyarsızlaşma durumu ile kendilerine dair kişisel başarı  

       değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 

H12: Gemi adamının duygusal tükenmişlik durumu ile duyarsızlaşma durumu  

        arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki vardır. 
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4.  BULGULAR 

Araştırmada, verilerin analizi bilgisayarda SPSS 16.0 programı kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Bu program, anket ile elde edilen veriler istatistiksel olarak 

çözümlerinin yapılması ve anlamlandırılabilmesi için araştırma alt problemlerinin 

gerektirdiği istatistik araçlarını (ortalama, standart sapma, ilişki analizleri, bağımlılık 

testleri, dağılım grafikleri, çözümleme teknikleri vb.) içermektedir. Bu programla 

birlikte anket verilerinin sağlıklı şekilde girişlerinin sağlanması ve tasniflerinin 

yapılması maksadıyla Microsoft Office Excel paket programından yararlanılmıştır. 

Çalışmada öncelikle; araştırmaya katılan gemiadamları hakkında bilgi sahibi 

olunması maksadıyla anketin ilk üç soruluk bölümü için “Tanımlayıcı İstatistik 

Tabloları” verilmiştir. Daha sonraki bölümlerde alt amaçlara uygun olarak belirlenen 

araştırma hipotezleri sırasıyla uygun istatistiksel araçlar kullanılarak test edilmiştir. 

4.1 Tanımlayıcı Ġstatistikler 

Araştırmada; anketlerin uygulandığı 43 gemiadamına ilişkin elde edilen demografik 

bilgiler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

Araştırmaya katılan gemiadamlarının; 17‟sinin (% 39,5) “20-30”, 16‟sının (% 37,2) 

“31-40”, 10‟unun (% 23,3) “41 ve üzeri” yaş aralıklarında olduğu tespit edilmiştir. 

Çizelge 4.1‟de gemiadamlarının yaş aralıklarına göre dağılımları görülmektedir.  

Çizelge 4.1: Yaş aralıklarına göre frekans ve yüzde değerleri 

 SIKLIK % % GEÇERLĠ % YIĞILMALI 

20-30 17 39,5 39,5 39,5 

31-40 16 37,2 37,2 76,7 

41 ve üzeri 10 23,3 23,3 100,0 

Toplam 43 100,0 100,0  
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Araştırmaya katılan gemiadamlarının; 12‟sinin (%27,9) “5 yıl ve daha az”, 14‟ünün 

(% 32,6) “6-10 yıl”, 17‟sinin (% 39,5) “11 ve üzeri” süredir denizde çalıştığı tespit 

edilmiştir. Çizelge 4.2‟de gemiadamlarının denizde çalışma sürelerine göre 

dağılımları görülmektedir. 

Çizelge 4.2: Denizde çalışma süresine göre frekans ve yüzde değerleri 

 SIKLIK % % GEÇERLĠ % YIĞILMALI 

5 ve daha az 12 27,9 27,9 27,9 

6-10 14 32,6 32,6 60,5 

11 ve üzeri 17 39,5 39,5 100,0 

Toplam 43 100,0 100,0  

Araştırmaya gemiadamlarının; 4‟ünün (% 9,3) “Kaptan”, 8‟inin (% 18,6) “Güverte 

Zabitliği”, 8‟inin (% 18,6) “Makine Zabitliği”, 15‟inin (% 34,9) “Güverte Personeli”, 

8‟inin (% 18,6) “Makine Personeli” olarak gemilerde görev yaptığı tespit edilmiştir. 

Çizelge 4.3‟de gemiadamlarının görevlerine göre dağılımları görülmektedir. 

Çizelge 4.3: Görevlerine göre frekans ve yüzde değerleri 

 SIKLIK % % GEÇERLĠ % YIĞILMALI 

Kaptan 4 9,3 9,3 9,3 

G.Zbt. 8 18,6 18,6 27,9 

Mk.Zbt. 8 18,6 18,6 46,5 

Gv.Pers. 15 34,9 34,9 81,4 

Mk.Pers. 8 18,6 18,6 100,0 

Toplam 43 100,0 100,0  
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4.2 Güvenilirlik Analizleri 

Analize geçilmeden önce; kullanılacak anket sorularının güvenilirliklerinin 

görülmesi maksadıyla SPSS güvenilirlik analizleri kullanılmıştır. Analizler ankette 

yer alan Likert ölçekli sorular için yapılmıştır. Programdan elde edilen ekran 

görüntüleri ve değerlendirmeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Çizelge 4.4: Alfa yöntemine göre anket güvenirlilik analizi çıktıları 

 

Cronbach  Alpha 

Katsayısı 

Standardize Edilmiş 

Öğeler Üzerinden 

Cronbach  Alpha 

Katsayısı 

Öğelerin 

Sayısı 

,689 ,675 23 

 

Alpha katsayılarına (0,689) bakıldığında, 1‟e yakınlık görülmektedir. Bu sonuç; 43 

gemiadamı üzerinde yapılan toplam 23 Likert ölçekli sorunun ve uygulanan ölçeğin 

“yüksek derecede güvenilir” olduğu anlamına gelmektedir. 

Çizelge 4.5: Soru ortalamalarının test (Hotelling T
2
) çıktıları 

 

Hotelling's  

T-Kareler Değeri F df1 df2 Anlamlılık 

2432,367 55,281 22 21 ,000 

 

Analiz sonucunda elde edilen “Hotelling T
2
 = 2432,367 ve p=0,000<0.05” 

değerlerine bakılarak, yöneltilen sorulara verilen cevaplar üzerinden “soru 

ortalamalarının farklı olduğu” görülmektedir.  

Çizelgelerde (EK D.1) belirtilen korelasyon değerlerinin hepsinin pozitif çıkması 

ölçeğin toplanabilirlik özelliğinin olduğu anlamını taşımaktadır. Dolayısıyla, soru 

çıkarmanın gerekmemektedir. 
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Bu noktadan sonra yapılacak analizlerde ise öncelikle her bir bölümde yöneltilen 

sorular üzerinden faktör analizleri yapılacaktır. 

4.3 Alt Boyutlar Bazında Gemiadamları TükenmiĢlik Durumlarının          

      Ġncelenmesi 

Boyutlar bazında sorulan likert ölçekli anket sorulara alınan cevaplar toplam puanlar 

üzerinden oluşturulan yeni skalaya sokulmuştur. Aşağıda bölümler bazında sorulara 

verilen cevaplar toplam puan sıralamaları görülmektedir. 

4.3.1 Duygusal tükenme boyutu incelemesi 

Duygusal Tükenme alt ölçeğinde yorgunluk, bıkkınlık ve ruhsal enerjinin azalması 

ile ilgili 1, 2, 3, 6, 8, 13, 14, 16 ve 20 numaralı maddeleri yer almaktadır. Duygusal 

tükenmede alınacak en düşük puan 0, en yüksek puan ise 36‟dır. 

Duygusal TükenmiĢlik Durumu Puan Aralığı 

Çok Düşük 0-4 

Düşük 5-13 

Vasat 14-22 

Yüksek 23-31 

Çok Yüksek 32-36 

Yukarıda belirtilen ölçek dikkate alınarak mevcut ölçek verileri tekrar süzgeçten 

geçirilmiştir. Aşağıda bu ölçek üzerinden tespit edilen gemiadamları tükenmişlik 

durumları gösterilmiştir.  
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Çizelge 4.6: Duygusal tükenmişlik durumlarına göre frekans ve yüzde değerleri 

 SIKLIK % % GEÇERLĠ % YIĞILMALI 

Çok Düşük 9 20,9 20,9 20,9 

Düşük 25 58,1 58,1 79,1 

Vasat 7 16,3 16,3 95,3 

Yüksek 2 4,7 4,7 100,0 

Toplam 43 100,0 100,0  

Çizelgeye bakıldığında; toplamda sadece % 21‟inin duygusal tükenmişlik yaşadığı, 

büyük oranda ise ankete katılan gemiadamlarının duygusal anlamda tükenmişlik 

durumlarının var olmadığı tespit edilmektedir. 

4.3.2 DuyarsızlaĢma boyutu incelemesi 

Duyarsızlaşma alt ölçeği, gemi adamının hizmet verdiklerine karşı, duygudan yoksun 

biçimde gemide çalıştığı kişilerin kendine özgü birey olduklarını dikkate almaksızın 

davranmalarını tanımlar. Duyarsızlaşma alt ölçeğinde 10, 11, 15, 22, 23 numaralı 

maddeler bulunmaktadır. Burada alınacak en düşük puan 0, en yüksek puan ise 

20‟dir. 

DuyarsızlaĢma Durumu Puan Aralığı 

Çok Düşük 0-2 

Düşük 3-7 

Vasat 8-12 

Yüksek 13-17 

Çok Yüksek 18-20 

Yukarıda belirtilen ölçekteki en yüksek ve en düşük puanlar arasında kalan puan 

aralıkları dikkate alınarak mevcut ölçek verileri tekrar süzgeçten geçirilmiştir. 

Aşağıda bu ölçek üzerinden tespit edilen gemiadamları duyarsızlaşma durumları 

gösterilmiştir.  
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       Çizelge 4.7: Duyarsızlaşma durumlarına göre frekans ve yüzde değerleri 

 SIKLIK % % GEÇERLĠ % YIĞILMALI 

Vasat 18 41,9 41,9 41,9 

Yüksek 25 58,1 58,1 100,0 

Toplam 43 100,0 100,0  

Çizelgeye bakıldığında; hiçbir gemiadamının duyarsızlaşma durumunun ihmal 

edilebilir durumda olmadığı, tamamının vasat ve üzeri durumda olduğu, % 58,1‟sinin 

ise yüksek seviyede duyarsızlaşma yaşadığı tespit edilmektedir. Bu durumun büyük 

oranda genel tükenmişlik durumlarına etki edebileceği değerlendirilebilir. 

4.3.3. KiĢisel baĢarı boyutu incelemesi 

Kişisel Başarı alt ölçeği ise, gemiadamının iş doyumu, yeterlik ve başarı duygularını 

tanımlar. Bu ölçekte 4, 5, 7, 9, 12, 17, 18,19, 21 numaralı maddeler yer almaktadır. 

Bu boyutta alınacak en düşük puan 0, en yüksek puan ise 36‟dır. 

KiĢisel BaĢarı Durumu Puan Aralığı 

Çok Düşük 0-4 

Düşük 5-13 

Vasat 14-22 

Yüksek 23-31 

Çok Yüksek 32-36 

Yukarıda belirtilen toplam puan ölçeği üzerinden mevcut ölçek verileri tekrar 

süzgeçten geçirilmiştir. Aşağıda bu ölçek üzerinden tespit edilen gemi adamları 

kişisel başarı durumları gösterilmiştir.  
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Çizelge 4.8: Kişisel başarı durumlarına göre frekans ve yüzde değerleri 

 SIKLIK % % GEÇERLĠ % YIĞILMALI 

Çok Düşük 5 11,6 11,6 11,6 

Düşük 28 65,1 65,1 76,7 

Vasat 10 23,3 23,3 100,0 

Toplam 43 100,0 100,0  

Çizelgeye bakıldığında; olumsuz bir sonuç olarak tamamının vasat ve altında olduğu, 

sadece % 23,3‟ünün ise vasat seviyede kişisel başarı durumunda sorun yaşadığı tespit 

edilmektedir.  

Boyutlar bazında yapılan incelemeler neticesinde; duyarsızlaşma ve kişisel başarı 

boyutlarında önemli bir sorun görüldüğü, ancak duygusal tükenmişlik boyutunda 

önemli bir durumun olmadığı tespit edilmiştir. Boyutlar üzerinden tespit edilen genel 

durumun özet çizelgesi aşağıda olduğu gibidir. 

Çizelge 4.9: Alt boyutlar ortalama puanları ve anlamları 

 

Ortalama 

Toplam 

Puanlar 

Skala 

Değeri 

Ortalama  

Puan 

Durumları 

Genel 

TükenmiĢlik 

Durumuna 

Etkisi 

Duygusal Tükenmişlik 

Boyutu 
9,76 1 Düşük 

OLUMLU 

Duyarsızlaşma Boyutu 22,79 3 Yüksek OLUMSUZ 

Kişisel Başarı Boyutu 5,60 1 Düşük OLUMSUZ 

Tabloya bakıldığında; duyarsızlaşma alt boyutu ve kişisel başarı boyutlarında 

yaşanan sorunun önemli düzeyde sorun teşkil edecek seviyede olduğu 

değerlendirilmektedir. 
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4.4  Farklılık/ĠliĢki Analizleri 

Bu bölümde önceki analizlerde elde edilen boyutlar üzerinden gemiadamlarının 

demografik özelliklerine göre farklılık/ilişki durumları ile birbirlerine göre ilişki 

durumları analiz edilecektir. 

Analizlere geçilmeden önce verilere Kolmogorov-Smirnov Normallik Testi yapılmış 

ve verilerin normal dağılım sergilemedikleri görülmüştür. Buna bağlı olarak 

uygulanacak analizler olarak parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Yapılan 

analizler ve elde edilen neticeler aşağıdaki başlıklarda verilmiştir. 

4.4.1 Gemiadamlarının yaĢlarına göre farklılık analizleri 

Bu bölümde; gemiadamlarının tükenmişlik alt boyutlarının yaşlarına göre 

farklılık/ilişkileri analiz edilecektir. Test edilecek hipotezler ve analiz sonuçları 

aşağıda olduğu gibidir. 

H0: Gemiadamının duygusal tükenmişlik durumu yaşlarına göre farklılık        

        göstermemektedir. 

H0: Gemiadamının duyarsızlaşma durumu yaşlarına göre farklılık göstermemektedir. 

H0: Gemiadamının kendilerine dair kişisel başarı değerlendirmeleri yaşlarına göre     

       farklılık göstermemektedir. 

Analiz çıktılarında (EK D.2) ki-kare değerleri ve anlamlılık düzeylerine bakıldığında 

(ki-kare = 8,856; 1,017; 5,167; p-değeri = 0,182; 0,601; 0,271>0,05) boyutların 

gemiadamlarının yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 

göstermediği tespit edilmiştir.  

4.4.2 Gemiadamlarının denizde çalıĢma sürelerine göre farklılık analizleri 

Bu bölümde; gemiadamlarının tükenmişlik alt boyutlarının denizde çalışma 

sürelerine göre farklılık/ilişkileri analiz edilecektir. Test edilecek hipotezler ve analiz 

sonuçları aşağıda olduğu gibidir. 

H0: Gemiadamının duygusal tükenmişlik durumu denizdeki çalışma sürelerine göre   

       farklılık göstermemektedir. 

 H0: Gemiadamının duyarsızlaşma durumu denizdeki çalışma sürelerine göre   
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        farklılık göstermemektedir. 

H0: Gemiadamının kendilerine dair kişisel başarı değerlendirmeleri denizdeki    

       çalışma sürelerine göre farklılık göstermemektedir. 

Analiz çıktılarında (EK D.3) ki-kare değerleri ve anlamlılık düzeylerine bakıldığında 

(ki-kare = 5,616; 1,790; 1,136; p-değeri = 0,468; 0,409; 0,889>0,05) boyutların 

gemiadamlarının denizde çalışma sürelerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  

4.4.3 Gemiadamlarının gemideki görevlerine göre farklılık analizleri 

Bu bölümde; gemiadamlarının tükenmişlik alt boyutlarının gemideki görevlerine 

göre farklılık/ilişkileri analiz edilecektir. Test edilecek hipotezler ve analiz sonuçları 

aşağıda olduğu gibidir. 

H0: Gemiadamının duygusal tükenmişlik durumu gemideki görevlerine göre farklılık  

       göstermemektedir. 

H0: Gemiadamının duyarsızlaşma durumu gemideki görevlerine göre farklılık   

       göstermemektedir. 

H0: Gemiadamının kendilerine dair kişisel başarı değerlendirmeleri gemideki  

        görevlerine göre farklılık göstermemektedir. 

Analiz çıktılarında (EK D.4) ki-kare değerleri ve anlamlılık düzeylerine bakıldığında 

(ki-kare = 11,665; 2,596; 11,886; p-değeri = 0,473; 0,628; 0,156>0,05) boyutların 

gemiadamlarının gemideki görevlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 

farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  

4.4.4 TükenmiĢlik boyutları arası iliĢki analizleri 

Bu bölümde; tükenmişlik durumlarının birbirleriyle olan ilişki durumları analiz 

edilecektir. İlişki analizlerinde ki-kare ve korelasyon analizleri kullanılmıştır. Test 

edilecek hipotez ve analiz sonuçları aşağıda olduğu gibidir. 

H0: Gemiadamının duygusal tükenmişlik durumu ile kendilerine dair kişisel başarı   

       değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. 

H0: Gemiadamının duyarsızlaşma durumu ile kendilerine dair kişisel başarı   

       değerlendirmeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. 

H0: Gemiadamının duygusal tükenmişlik durumu ile duyarsızlaşma durumu arasında   

       istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki yoktur. 
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Analiz çıktılarında (EK D.5) korelasyon katsayıları ve anlamlılık düzeylerine 

bakıldığında; Kişisel Başarı Boyutları ile duygusal tükenme boyutu arasında (kor.kat. 

= 0,394; p-değeri = 0,009<0,05) pozitif yönlü 0,01 seviyesinde istatistiksel olarak 

çok anlamlı bir korelasyon olduğu tespit edilmiştir. Mevcut ilişki durumunun 

farklılık yaratıp yaratmadığı ise ki-kare analizi ile analiz edilecektir. Analiz çıktısı 

aşağıdaki tabloda görülmektedir. 

Çizelge 4.10: Kişisel başarı boyutu – duygusal tükenme boyutu arası ki-kare    

                       ilişki analizi 

  Ki-

Kare  

Değeri df 

Anlamlı

lık 

Değeri 

KiĢisel BaĢarı Boyutu 

– Duygusal Tükenme 

Boyutu 

Pearson Ki-Kare 14,152 6 ,028 

Benzerlik (Likelihood) 

Oranı 
13,637 6 ,034 

Lineer-Lineer İlişki 7,351 1 ,007 

Miktar 43   

Yukarıdaki tablo incelendiğinde; iki boyut arasında tespit edilen korelasyonun 

istatistiksel olarak anlamlı (ki-kare= 14,152; p-değeri=0,028<0,05) bir ilişki 

oluşturduğu görülmektedir. 
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5.    SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Çalışmanın uygulama bölümünde; hazırlanan anket ile farklı uzmanlık alanları ve 

farklı seviyelerde gemiadamı olarak görev yapan kişilerin tükenmişlik durumlarının 

belirlenmesi ve tükenmişlik durumlarının yaşlarına, denizde çalışma süreleri ile 

gemideki görevlerine göre farklılıkları ortaya koyulmuştur. Uygulama Türk bayraklı 

ticaret gemilerinde gemiadamı olarak çalışan 43 Türk vatandaşı üzerinde yapılmıştır. 

Ankete alınan cevaplar ve cevapların analizi neticesinde elde edilen sonuçlar 

aşağıdaki maddelerde belirtilmiştir. 

Anketin uygulandığı 43 gemiadamına dair demografik özelliklere göre yapılan 

inceleme neticesinde: 

 Yaş aralıklarına göre, tamamının 20 yaş üzerinde olduğu, 41 yaş ve üzerinde 

olan gemi adamalarının ise azınlıkta (%23,3) olduğu, 

 Denizde çalışma sürelerine göre, genel olarak dağılımın eşit aralıklarda 

olduğu, ancak 11 yıl ve üzeri gemi tecrübesine sahip olan gemi adamlarının 

(%39,5) çoğunlukta olduğu, 

 Gemi görevlerine göre, güverte personelinin en yüksek orana (%34,9) sahip 

olduğu, gemiciliğin doğasına uygun olarak kaptan sayısının az olmasına bağlı 

olarak en az sayıda anket katılımcısının da kaptan olduğu sonuçlarına 

varılmıştır. 

Uygulanan anketlerin genel itibariyle güvenilirlik seviyesinin “yüksek derecede 

güvenilir” olduğu görülmektedir. Dört bölüm (demografik sorular, duygusal tükenme 

boyutu, duyarsızlaşma boyutu, kişisel başarı boyutu) altında hazırlanan anket soruları 

içerisinde Likert ölçeğine göre tasarlanmış olan 3 bölümde sorulan sorular her bir 

boyut için bir faktör olacak şekilde 3 faktör ile ifade edilebilmiştir. 

Öncelikle yukarıda bahsedilen her bir bölüm için tükenmişlik alt boyut incelemeleri 

ve genel duruma etkileri incelenmiştir. Yapılan inceleme neticesinde;  

 Gemiadamlarının duyarsızlaşma boyutunun ihmal edilebilir durumda 

olmadığı, tamamının vasat ve üzeri durumda duyarsızlaşma anlamında 
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yüksek seviyede tükenmişlik yaşadıkları, 

 Olumsuz bir sonuç olarak gemiadamlarının tamamının vasat ve altında olduğu, 

sadece % 23,3‟ünün ise vasat seviyede kişisel başarı durumunda olduğu, kişisel 

başarı soruları diğerlerine nazaran olumlu olarak sorulduğu için bu durumun 

gemi adamlarının kişisel başarı değerlendirmelerinde yüksek seviyede sorun 

yaşadığı, 

 Alt boyutların genel tükenmişlik durumuna olan etkileri incelemesinde ise, 

duyarsızlaşma alt boyutu ve kişisel başarı boyutlarında yaşanan sorunun önemli 

düzeyde sorun teşkil edecek seviyede olduğu, genel tükenmişlik durumuna 

olumsuz etki yapacağı değerlendirilmiştir. 

Anılan faktörler üzerinden katılımcıların demografik özelliklerine göre farklılık 

analizleri yapılmıştır. Veriler normal dağılım sergilemedikleri için non-parametrik 

testlerden gemiadamlarının yaşlarına, denizdeki çalışma sürelerine ve gemideki 

görevlerine göre farklılık/ilişkileri analiz edilmiştir. Analizlerde, tükenmişlik alt 

boyutlarının gemi adamlarının demografik özelliklerine göre istatistiksel olarak 

anlamlı bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.  

İlave olarak; belirlenen tükenmişlik alt boyutları arası “korelasyon (ilişki) analizleri” 

yapılmıştır. Analizler neticesinde; duygusal tükenme boyutu ile kişisel başarı boyutu 

arasında istatistiksel olarak çok anlamlı kuvvetli bir ilişki tespit edilmiştir. Bahse 

konu değişkenlerden duygusal tükenme boyutu olumsuz iken, kişisel başarı boyutu 

olumludur. Bu durumda mevcut ilişki pozitif yönlü, ifade ettiği anlam negatiftir. 

Yani; bireylerin kişisel başarı değerlendirme puanları arttıkça duygusal tükenme 

artmakta ve bunun sonucu olarak da tükenmiş genel durumu olumsuz 

etkilenebilmektedir.  

Yapılan bazı araştırmalarda (Gülay, 2006; Sünter ve diğ., 2006, Kurçer, 

2005,Kırılmaz, Çelen ve Sarp, 2003) verilen hizmet süresinin, mesleki tükenmişliği 

istatistiksel düzeyde etkilemediği belirtilmektedir. Diğer taraftan bazı araştırmacılar 

çalışma süresi ile mesleki tükenmişlik arasında bir ilişkiden bahsetmişler ve çalışma 

süresinin tükenmişliği etkilediğini vurgulamışlardır (Dericioğlulları,2007, Aktuğ, 

Susar, Keskin, Balcı ve Seber 2006; Basım ve Şeşen, 2006, Aslan ve ark, 2005, Ay 

ve diğ. 2004 ; Otacıoğlu, 2008). 
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Hizmet süresinin artmasıyla yaş ile artacağı için genelde mesleki hizmet süresinin 

istatiksel etkisi yaşla paralellik gösterir. Yapılan bazı araştırmalar (Dericiogulları ve 

ark, 2007; Aslan ve ark, 2005; Aktug ve ark, 2006) yaşın tükenmişliği etkilediğini 

belirtmişlerdir. 

Sonuç olarak; araştırmaya katılan gemiadamlarının gemi ortamlarında tükenmişlik 

genel durumlarının boyutlara bağlı olarak yüksek oranda yaşadığı, alt boyutlardan 

kişisel başarı ve duygusal tükenme boyutları arası ilişki durumu incelendiğinde ise 

mevcut durumun beklenenin tersi bir portre olduğu, kişisel doyuma ulaşan kişilerin 

ise zaman içerisinde duygusal tükenme başladığı değerlendirilmiştir. Çalışma süre 

sınırlılığına bağlı olarak, az sayıda ve gemi görevlerine göre az sayıda çeşitte 

gemiadamına uygulanabilmiştir. Bu durumun çalışmanın sonuçlarını olumsuz 

etkileyebileceği değerlendirildiğinden, benzer bir çalışmanın aynı alt boyutlar 

üzerinden daha geniş bir sürede daha fazla sayıda gemiadamına uygulanmasının 

faydalı olacağı değerlendirilmektedir. 

Yukarıdaki sonuçlar da dikkate alındığında gemiadamlarının tükenmişlik 

sendromunu önlemeye veya iyileştirmeye yönelik şu öneriler sunulabilir: 

1. Mesleki beklentilerin bulundukları ortam koşullarına uygun olarak 

belirlenmesi tükenmişlikle bireysel mücadelede önemlidir. 

2. Tükenmişlik ile iş yükü ve iş stresi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Sosyal 

destek ve kararlara katılım ve diğer tükenmişliğe etki eden faktörlerin 

konuşulması tükenmişlik düzeyini azaltır. 

3. Gemilerde yöneticilerin gemi personeli için tükenmişlik durumlarına karşı 

önceden tetikte olmalı, koruyucu önlemlerin yerine getirilmesi için 

tükenmişliğin uyarıcı belirtilerini izlemeli ve zamanında müdahalelerini 

yapmalıdırlar. 

4. Genellikle tükenmişlik düzeyi yüksek olanlar yardım istemekten veya 

durumlarını açıklamaktan hoşlanmazlar. Bu nedenlerden dolayı gemideki 

yöneticilerle çalışanların birbirlerini tanımaları, yardımlaşmaları ve 

birbirlerine destek olmaları için ortamlar hazırlamaları önerilir. 

5. Gemi personelinin ücret doyumuna ulaştırılarak ekonomik sıkıntıdan 

kurtarılması. 

6. Gemiadamının motivasyonunu artırıcı bazı sosyal faaliyetlere gemide yer 

verilmeli. 
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7. Gemilerde iş yükünü azaltıcı, ses ve titreşimi az olan teknolojilerin 

kullanılması, yeterli personel bulundurulması stresini düzeyini azaltır. 

8. Gemiadamının kontrat süresinin kısaltılması, ücret doyumuna ulaştırılması, 

haberleşme kolaylığı getirilmesi, kumanyasının taze ve zengin olması 

tükenmişlik düzeyini azaltır.  

Tükenmişlik çağın hastalıklarından biridir. Beraberinde pek çok olumsuzluğu da 

getirmektedir. Sorunun çözümü hem çalışan ve işveren açısından hem de çevre 

felaketlerini önleme açısından büyük önem arz etmektedir. 
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EKLER 

EK C.1 : Maslach Tükenmişlik Envanteri 

EK C.2 : Gemiadamı Tükenmişlik Anketi 
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EK D.2 : Tükenmişlik Alt Boyutlarının Yaşlara Göre Ki-Kare Analiz Çıktıları 

EK D.3 : Tükenmişlik Alt Boyutlarının Denizde Çalışma Sürelerine Göre Ki    

                 Kare Analiz Çıktıları 

EK D.4 : Tükenmişlik Alt Boyutlarının Gemideki Görevlerine Göre Ki-Kare    

                Analiz Çıktıları 

EK D.5 : Tükenmişlik Boyutları Arası Non-parametrik Spearman Korelasyon Test       

                Çıktısı 
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EK C.1 
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EK C.2 

GEMĠADAMI TÜKENMĠġLĠK ANKETĠ 

Aşağıda belli bazı duyguları ve durumları içeren ifadeler yer almaktadır. Bu ifadelerde belirtilen duygu ve 

durumları yaşayıp yaşamadığınızı düşünerek size en uygun olan sıklık sayısını aşağıdaki tabloya bakarak her 

cümle için en uygun rakamı yazmanız gerekmektedir. 
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1         Gemideki işimden soğuduğumu hissediyorum. 

2         Gemide kendimi ruhen tükenmiş hissediyorum. 

3         Sabah kalktığımda bir gün daha bu işi kaldıramayacağımı düşünüyorum. 

4         İşim gereği karsılaştığım insanların ne hissettiğini hemen anlarım. 

5         

İşim gereği bazı insanlara sanki insan değilmişler gibi davrandığımı fark 

ediyorum. 

6         Gemide her gün aynı kişileri görmek beni sıkıyor. 

7         İşim gereği insanların sorunlarına en uygun çözüm yollarını bulurum. 

8         Yaptığım işten tükendiğimi hissediyorum. 

9         Yaptığım iş sayesinde insanların yaşamına katkıda bulunduğuma inanıyorum. 

10         Bu işte çalışmaya başladığımdan beri insanlara karsı sertleştim. 

11         Bu işin beni giderek katılaştırmasından korkuyorum. 

12         Çok şeyler yapabilecek güçteyim. 

13         Gemideki işimin beni kısıtladığını hissediyorum. 

14         Çok fazla çalıştığımı hissediyorum. Limanlarda bile deşarj olamıyorum. 

15         İşim gereği karsılaştığım insanlara ne olduğu umurumda değil. 

16         Doğrudan doğruya insanlarla çalımsak bende çok fazla stres yapıyor. 

17         İşim gereği karsılaştığım insanlar ile aramda rahat bir hava yaratırım. 

18         İnsanlarla yakın bir çalışmadan sonra kendimi canlanmış hissederim. 

19         Bu işte birçok kayda değer başarı elde ettim. 

20         Yolun sonuna geldiğimi hissediyorum. 

21         İşimde duygusal sorunlara serinkanlılıkla yaklaşırım. 

22         

İşim gereği karsılaştığım insanların bazı problemlerini sanki ben yaratmışım 

gibi davrandıklarını hissediyorum. 

23         Gemide her gün aynı kahvaltıları yapmak istemiyorum. 
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EK D.1 

Çizelge D.1: Soru-Toplam İstatistik Test Çıktıları 
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             EK D.2 

       Çizelge D.2 : Tükenmişlik alt boyutlarının yaşlara göre ki-kare analiz çıktıları 

  Ki-

Kare  

Değeri df 

Anlamlılık 

Değeri 

Duygusal TükenmiĢlik 

– YaĢ 

Pearson Ki-Kare 8,856 6 ,182 

Benzerlik (Likelihood) 

Oranı 
10,371 6 ,110 

Lineer-Lineer İlişki 5,112 1 ,024 

Miktar 43   

DuyarsızlaĢma – YaĢ 

Pearson Ki-Kare 1,017 2 ,601 

Benzerlik (Likelihood) 

Oranı 
1,033 2 ,597 

Lineer-Lineer İlişki ,178 1 ,673 

Miktar 43   

KiĢisel BaĢarı – YaĢ 

Pearson Ki-Kare 5,167 4 ,271 

Benzerlik (Likelihood) 

Oranı 
7,321 4 ,120 

Lineer-Lineer İlişki 3,029 1 ,082 

Miktar 43   
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                 EK D.3 

                 Çizelge D.3 : Tükenmişlik alt boyutlarının denizde çalışma sürelerine     

                                      göre ki kare analiz çıktıları 

  Ki-

Kare  

Değeri df 

Anlamlı

lık 

Değeri 

Duygusal TükenmiĢlik 

– YaĢ 

Pearson Ki-Kare 5,616 6 ,468 

Benzerlik (Likelihood) 

Oranı 
6,839 6 ,336 

Lineer-Lineer İlişki 3,234 1 ,072 

Miktar 43   

DuyarsızlaĢma – YaĢ 

Pearson Ki-Kare 1,790 2 ,409 

Benzerlik (Likelihood) 

Oranı 
1,825 2 ,401 

Lineer-Lineer İlişki 1,351 1 ,245 

Miktar 43   

KiĢisel BaĢarı – YaĢ 

Pearson Ki-Kare 1,136 4 ,889 

Benzerlik (Likelihood) 

Oranı 
1,102 4 ,894 

Lineer-Lineer İlişki ,683 1 ,409 

Miktar 43   
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                  EK D.4 

                  Çizelge D.4 : Tükenmişlik alt boyutlarının gemideki görevlerine göre ki-   

                                         Kare analiz çıktıları 

  Ki-

Kare  

Değeri df 

Anlamlı

lık 

Değeri 

Duygusal TükenmiĢlik 

– YaĢ 

Pearson Ki-Kare 11,665 12 ,473 

Benzerlik (Likelihood) 

Oranı 
14,507 12 ,269 

Lineer-Lineer İlişki 1,583 1 ,208 

Miktar 43   

DuyarsızlaĢma – YaĢ 

Pearson Ki-Kare 2,596 4 ,628 

Benzerlik (Likelihood) 

Oranı 
2,612 4 ,625 

Lineer-Lineer İlişki ,452 1 ,501 

Miktar 43   

KiĢisel BaĢarı – YaĢ 

Pearson Ki-Kare 11,886 8 ,156 

Benzerlik (Likelihood) 

Oranı 
14,937 8 ,060 

Lineer-Lineer İlişki ,070 1 ,792 

Miktar 43   
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     EK D.5 

      Çizelge D.5 : Tükenmişlik boyutları arası non-parametrik spearman korelasyon   

                             test çıktısı 

  Duygusal 

Tükenme 

Boyutu 

Duyarsızlaşma 

Boyutu 

Kişisel Başarı 

Boyutu 

Duygusal Tükenme 

Boyutu 

Korelasyon 

Katsayısı 
 -,021 ,394

**
 

Anlamlılık (2-

kuyruk) 
 ,892 ,009 

Miktar  43 43 

Duyarsızlaşma Boyutu Korelasyon 

Katsayısı 
-,021  ,083 

Anlamlılık (2-

kuyruk) 
,892  ,595 

Miktar 43  43 

Kişisel Başarı Boyutu Korelasyon 

Katsayısı 
,394

**
 ,083  

Anlamlılık (2-

kuyruk) 
,009 ,595  

Miktar 43 43  

*. Korelasyon 0.05 seviyesinde anlamlıdır. (2-kuyruklu). 

**. Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlıdır. (2-kuyruklu). 
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