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ÖZET 

Günümüzde bireyler büyük çoğunlukla sahip oldukları hayatlarını iĢ 

yaĢantılarının çevresine inĢa etmektedirler. Sahip oldukları mesleğin özellikleri, 

avantaj ve dezavantajları tüm sosyal hayatlarına etki etmektedir. Aile yaĢantıları, 

sağlıkları, gelir düzeyleri ve bunlara bağlı olarak yaĢam kaliteleri iĢ dünyasında 

yaĢadıkları ile paralel Ģekilde ilerlemekte ya da geriye gitmektedir. 

ĠĢ hayatının etkin durumlarının baĢında stres gelmektedir. Dolayısıyla kiĢinin 

etkisi altında kaldığı stresin Ģiddeti ve etkinliği yaĢam kalitesine doğrudan 

etkimektedir. Buna ek olarak her meslek grubu kendi özelinde sahip olduğu 

özellikler nedeniyle stresin farklı türlerine ve farklı Ģiddetlerine maruz kalmaktadır. 

YaĢ, çevre, iĢ ortamı, ekonomik ve politik faktörler değiĢkenler olarak ortaya 

çıkmaktadır. Eczacılık mesleği de diğer meslekler gibi kendine özel stres faktörleri 

ile mücadele etmekte eczacıların yaĢam kalitesi de büyük oranda bu mücadelenin 

seviyesi ve sonuçlarına göre Ģekillenmektedir. 

Yapılan tez çalıĢması kapsamında eczacılık mesleği için iĢ hayatındaki stres 

ve eczacıların yaĢam kalitesi arasındaki bağlantı; Ġstanbul ili içinde yer alan 

eczacılar arasında Nisan-Mayıs 2019 döneminde gerçekleĢtirilen anket sonuçları 

incelenmiĢtir.  

 

Anahtar Kelimeler: Eczane, Eczacılar, ĠĢ Stresi, YaĢam Kalitesi 
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ABSTRACT 

 

Today, individuals mostly build their lives around their business life. The 

characteristics, advantages and disadvantages of their profession affect all their 

social lives.  Their family lives, health, income levels and their quality of life progress 

or go backwards in parallel with what they experience in the business world. 

Stress is one of the most important aspects of business life. Therefore, the 

severity and effectiveness of the stress under the influence of the person directly 

affects the quality of life. In addition, each occupational group is exposed to different 

types of stress and different intensities due to its characteristics. Age, environment, 

business environment, economic and political factors emerge as variables. The 

pharmacy profession is also shaped by the level and results of the fight against the 

specific stress factors such as other professions and the quality of life of 

pharmacists. 

In the context of the thesis study, the relation between the stress of work life 

and the quality of life of pharmacists was examined. The study was tried to be 

supported with the evaluation of the results of the survey conducted between April 

and May 2019 period among pharmacists in Istanbul. 

 

 

Keywords: Pharmacy, Pharmacist, Work Stress, Life Quality 
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GĠRĠġ 

 

Toplumu oluĢturan bireyler, yaĢamlarında gerek iĢ hayatları gerekse sosyal 

hayatlarını birbiriyle her an bağlantılı olarak sürdürmektedirler. Durmaksızın devam 

eden hayatlarının her safhasında yaĢanan sorunlara karĢı gösterdikleri tepkiler 

yaĢam çizgilerinin ana hatlarını oluĢturmaktadır.  

Stres ve yaĢam kalitesi unsurları tam olarak bu noktada birbirilerini sürekli 

etkileyen iki kavram olarak ortaya çıkmaktadır. ĠĢ hayatı mercek altına alındığında 

neredeyse her meslek kolunun kendine has avantajlarının yanında dezavantajlara 

sahip olduğu ve bu durumların getirisi olarak her birinin strese maruz kaldığı 

görülmektedir. Stres kavramının ortaya çıkıĢ ve geliĢim sürecinin yanında birçok 

sonucunun olduğu ve bu sonuçların yaĢam kalitesini doğrudan etkilediği 

bilinmektedir.  

Meslek kolları içinde eczacılar, göreceli daha sakin bir grup olarak 

görünmesine karĢın birçok iç dinamiğe sahip olması nedeniyle zaman zaman yoğun 

stres altında çalıĢan insanların barındığı ekipler olarak ortaya çıkmaktadırlar. 

Eczacılık konum, durum, çevre, yaĢ, cinsiyet, ekonomik ve politik geliĢmeler gibi 

birçok unsurun etkisinde kalabilen ve yaĢanan dalgalanmalardan etkilenebilen, 

ayrıca doğrudan insana dokunması nedeniyle birçok riski de beraberinde taĢıyan bir 

meslektir. Dolayısıyla eczacıların yaĢam tarzları veya yaĢamlarından beklentilerini 

öğrenebilmek için meslek hayatlarında takip ettikleri stres ve bundan nasıl 

etkilendiklerini incelemek gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda hazırlanan 

çalıĢma; önceki dönemlerde; Eczacılara yönelik olarak yapılan benzer çalıĢmaların 

olmaması sebebi ile literatüre önemli katkıda bulunacaktır. Yerli alan yazında bu 

derecede bir katkı yapması ve yapılacak benzer araĢtırmalara öncülük etmesi 

çalıĢmanın önemini arz etmektedir.  

ÇalıĢma da genel olarak “Eczacıların iĢ stresi ve yaĢam kalitesine etkisi ne 

seviyededir?” sorusuna cevap aranmıĢtır. AraĢtırmada yöntem olarak ise anket 

yönteminden yararlanılmıĢtır. Hazırlanan anket formu KiĢisel Bilgiler Formu, ĠĢ Stresi 

Ölçeği ve YaĢam Kalitesi Ölçeğinden oluĢmaktadır. Bu doğrultuda Ġstanbul ilinde 

faaliyet gösteren eczacılar ile yapılan görüĢmeler sonrasında anketlere cevap 

vermeleri istenmiĢ ve tüm soruların cevaplandığı anketler çalıĢmaya dahil edilmiĢtir.  
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BĠRĠNCĠ BÖLÜM  

 

Ġġ STRESĠ 

 

ÇalıĢma hayatı, bireylerin rol aldığı ve çeĢitli faaliyetlerin yürütüldüğü bir 

zaman dilimidir. Bu zaman diliminde rol alan bireyler iĢlerin yürütümü esnasında bir 

takım sorunlar ile karĢılaĢabilmektedir. YaĢanan sorunlar bireylerin olumsuz 

etkilenerek stres kavramının ortaya çıkmasına ve iĢ yaĢamının etkilenmesine neden 

olmaktadır. Bu sebeple çalıĢmanın bu bölümünde stres ve iĢ stresine yönelik 

kavramlara yer verilmiĢtir. 

 

1.1. STRES KAVRAMI VE TANIMI 

Her bireyin, toplumu oluĢturan bir parça olmasının yanı sıra kendi hayat 

hikâyesi vardır. Birey istediğini elde etmek konusunda kolay yollara baĢvurabilirken 

zamana zaman da tüm ömrü boyunca çalıĢmasını gerektirecek yöntemleri 

kullanabilir. Bireylerin yaĢam süreleri boyunca çok çaba sarf ederek ve birçok 

zorlukla mücadele verirken bir takım engellerden geçerek yaĢamını sürdürmeye 

çalıĢtığı da bir gerçektir. Bu ve benzer birçok olumsuz ve zorlayıcı etkenlerin yanı 

sıra zaman zaman mücadelenin duygusal ve fiziksel anlamda ayrı ayrı veya 

eĢzamanlı yürütülebilmesi gerekmektedir. KarĢılaĢılan sorunlar ile verilen bu 

mücadele sonrasında duygusal ve fiziksel kapasite aĢımı sonucunda çoğunlukla 

stres olarak isimlendirilen kavram doğmaktadır1. 

 

Ġngilizce kökenli ''stress'' kelimesi aracılığıyla Türkçeye geçtiği düĢünülen stres 

kavramının anlam açısından “kişide birtakım sorunların, sıkıntıların yol açtığı ruhsal 

gerilim, gerginlik, gerilme” tanımına karĢılık geldiği bilinmektedir2. 

 

Stres kelimesi için farklı kaynaklara göre değiĢkenlik gösteren köken ve 

anlamlar taĢıdığı da belirlenmiĢtir. Stres kavramı kök olarak Latince “estrictia” 

kelimesinden geldiği ve farklı dönemlerde değiĢik anlamlar taĢıdığı görülmektedir. 

Bunlardan bazılarını örnek vermek gerektiğinde 17. Yüzyıl'da ''keder bela ve 

                                                           
1
Ayla Avcı, “ĠĢ ve ĠĢ Stresi Yönetimi”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6 

(1), 2019, ss. 290-296, s. 291. 
2
 Dil Derneği, Türkçe Sözlük, Hazırlayanlar: Sevgi Özel, Afet Kutlu, Sedat YaĢayan, Hülya Küçükaras 

ve Kamil Özdemir, 3. Baskı, Yayın No: 23, Dil Derneği Yayınları, Ankara, 2012, s. 1574. 
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müsibet'' anlamlarında kullanılırken 18. ve 19. Yüzyıl'da ''zor, güç ve baskı'' 

anlamları taĢıdığı ifade edilebilir3. 

 

Stres kavramı, 17. Yüzyıldan günümüze geliĢi sırasında geçirdiği bazı 

değiĢimlerle farklı anlamlar taĢıdığı veya kazandığı da araĢtırmalarda 

görülebilmektedir. Stres, günümüzde iki farklı durumu ifade etmektedir. Bunlar; 

 '' yapının dengesinde bozulmalara sebep olabilecek etkenlerin tamamı''  

 ''insan veya diğer organizma tehlikeli bir durum ile karĢı karĢıya kaldığı 

durum veya geliĢen Ģartlar doğrultusunda dengenin kaybedildiği 

durum''  

olarak özetlenmektedir4. 

 

Bir baĢka deyimle stres; bireyin kendini tehlike ve baskı altında hissetmesi 

durumunda psikolojik açıdan denge kaybın yaĢaması ve sonrasında bu dengenin 

geri kazanımı yolunda yaĢanan zorluklar ile ortaya çıkan gerilme olarak ifade 

edilmektedir5. 

 

Günlük yaĢamın doğal bir parçası olarak görülmesi gereken stres kavramı, 

bireylerin iĢyeri veya farklı ortamlarda farklı seviyelerde maruz kaldığı bir gerçekliktir. 

ĠĢyeri ortamı stresi, devamsızlığa, iĢ kazalarına, stres iddialarına, düĢürülmüĢ iĢ 

gücüne, sabotaja ve hatta iflasa sürükleyen sorunlara yol açabilmektedir6. 

 

Bilgi çağına geçiĢin hızlandığı günümüzde, üretimde ve müĢteri iliĢkilerinde 

etkin rekabet ortamının oluĢması, nitelikli iĢgücüne ihtiyacın yükseliĢi, yeniliğin ve 

değiĢimin her alana hâkim olması ve mevcut sistemlerde yapı ve yönetim 

biçimlerinin etkilenmesi gibi faktörler iĢ hayatının sürekliliğini derin Ģekilde 

etkilemektedir. Bu tür ortamların çalıĢanları, hızlı hareket etme zorunluluğu 

duymaları, değiĢime uyum sorunları yaĢamaları veya kapasitelerinin üzerinde bir iĢ 

                                                           
3
 Nezahat Güçlü,  “Stres Yönetimi”, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (1), 2001, ss. 91-109 

4
 Salih Güney, DavranıĢ Bilimleri. 9. Baskı. Nobel. Ankara, 2015, s. 22 

5
 Hasan Tutar, Örgütsel DavranıĢ, Örgüt Teorileri ve ÇağdaĢ YaklaĢımlar Açısından. 1. Baskı, 

Detay Yayıncılık, Ankara, 2016, s. 13 
6
 Fergus Ruric Vogel, Stress In The Workplace: The Phenomenon, Some Key Correlates and Problem 

Solving Approaches, Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Philosophiae 
Doctor in the Faculty of Humanities, University of Pretoria, 2006, (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi) 
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yükü ile karĢı karĢıya kalmaları gibi sebeplerden ötürü yoğun bir iĢ stresi içinde 

kendilerini bulabilmektedirler. 

 

Genel anlamda “stres”, farklı insanlarda farklı anlamlar yaratan geniĢ bir 

Ģemsiye terimi Ģeklinde tanımlanmaktadır. Bu duruma örnek olarak “iĢ stresi” terimi 

için en az iki ortak anlamı gösterilebilir. Bunlardan ilki stres üreten çalıĢma koĢulları, 

diğeri ise stres tepkisi Ģeklinde ayrılmaktadır. Her türlü iĢ stresi, iĢyeri stresini ve 

stres yanıtını birbirinden ayırt etmek durumundadır7.  

 

Stres etki olarak fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklar yaratabilmekte ya da var 

olan rahatsızlıklara hız kazandırabilmektedir. Bunun yanında iĢte doyumsuzluk ve 

performans sorunları gibi sorunlara neden olabilmekte, çalıĢanlarda iĢten ayrılma ve 

devamsızlık durumlarında artıĢa sebebiyet verebilmekte, depresyonun yanında 

çeĢitli fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklara yol açabilmektedir. OluĢan bu rahatsızlıklar 

sonucunda iĢyerlerinde motivasyon azalıĢı ya da yok oluĢu, iĢin isteyerek 

yapılmayıĢı, performansın olumsuz yönde değiĢimi, üretkenliğin azalıĢı ve çeĢitli 

hastalıklar oluĢumu ve ölüm gibi olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir8. 

 

1.2. STRESĠN ÖNEMĠ 

Stresin etki alanı, bireylerde yaĢanan olumsuz durumların karĢılığı olan olumlu 

veya olumsuz etkileĢimlerde,  günlük aktivitelere ait verimlilikte, çevre ve aileleri ile 

olan iletiĢimlerinde, çalıĢma arkadaĢları arasındaki iliĢkilerinde ve içerisinde 

bulundukları yapıların tamamında kendini gösterebilmektedir. Böylesine geniĢ bir 

etki alanı yaratabilen stres unsurunun ortaya çıkması ve belirtilen etki alanında 

etkinlik sağlamasında insan veya birey faktörünün önemli bir yere sahip olduğu 

bilinmektedir. Bireyler günlük yaĢantılarını iĢ ortamında veya ve aile-çevre  arası 

güzergahta geçirmektedir. Buradan çıkarımla stresin bireyin bulunduğu konuma 

göre iĢ arkadaĢlarına, çevresine veya aile yakınlarına günlük yaĢamın her hangi bir 

anında etki edebilecek bir durum olarak tanımlanması mümkündür9. 

                                                           
7
 Tarani Chandola,  Stress at Work, British Academy, London, 2010, s. 19, 

https://www.thebritishacademy.ac.uk/sites/default/files/Stress%20at%20Work.pdf (EriĢim Tarihi: 
19.03.2019) 
8
 Serpil Aytaç, ĠĢ Stresi Yönetimi El Kitabı ĠĢ Stresi: OluĢumu, Nedenleri, BaĢa Çıkma Yolları, 

Yönetimi, CASGEM Yayınları, 2009, s. 44 
9
 Gülten Eren GümüĢtekin ve Fikret Gültekin, “Stres Kaynaklarının Kariyer Yönetimine Etkileri”, 

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (23) 2009, s.147-158. 
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Belirli dönemlerde bireyin yaĢadığı stresin etkilerinin farklı zaman dilimlerinde 

ortaya çıkabildiği gözlemlenmiĢtir. Bu durumun en yakın örneklerinden birisi olarak 

tedavisi zahmetli bir hastalığa yakalanma ve evli bireyin eĢini kaybetmesi gibi olaylar 

sonrası bireylerde oluĢan stresin çalıĢma ortamlarında ve çevrelerinde 

olumsuzluklar yaĢamalarına sebep olabileceği durumları gösterilebilir. Dolayısıyla 

stres türünün, özellikle iĢ stresinin nelerden etkilendiği, hangi açılardan önemli 

olduğu örgütler ve çalıĢanlar açısından büyük önem taĢımaktadır10.  

 

Stresin tek kaynağı ailevi problemler olarak gösterilemez. Bireylerde oluĢan 

stres ve gerilmelerde iĢ hayatının da önemli bir rol üstlendiği gözlemlenmektedir.ĠĢ 

ortamları kaynaklı olumsuz davranıĢlar veya kendiliğinden kaynaklı olarak ortaya 

çıkan stres faktörleri, bireylerim duygusal bozulmalar yaĢamasına, fizyolojik olarak 

sağlığın olumsuz etkilenmesine, çalıĢma arkadaĢları ile diyaloglarda olumsuzluklara, 

günlük iĢlerde veya iĢ yaĢamında verim kaybına ve bireysel olarak zarar 

görülebilecek iĢ kazalarına neden olabilmektedir Belirtilen tespitlerin ıĢığında 

söylenebilir ki stresin kaynağı, türü ve mücadelesinin bilinmesi, bireylerin, çevre, aile 

veya iĢ ortamlarında stresten etkilenmeleri sonrası meydana gelebilecek 

olumsuzlukların engellenmesinde büyük önem taĢır. Özellikle stres türlerinin 

birçoğunun yürütülen iĢler kaynaklı olduğu göz önünde bulundurulursa, iĢ stresinin 

incelenmesi zorunlu bir hal almaktadır11. 

1.3. Ġġ STRESĠ KAVRAMI 

Kavram olarak iĢ stresi, bireylerde çalıĢma ortamlarındaki enerjiyi ve verimliliği 

azaltan, diğer bireylere olan yaklaĢımına etki eden ve hem ruhsal hem bedensel 

açıdan rahatsızlıklara sebebiyet veren bir durumdur. Literatür incelendiğinde 

özellikle 1950’li yılların sonrasında yapılan çalıĢmalarının çoğu konu olarak bu alanı 

belirlemiĢ ve çalıĢmalar bu eksende geniĢlemiĢtir. ĠĢ stresi, örgütlerde faaliyetlerin 

ve çalıĢanların üzerinde yaratacağı etki bakımından dikkat edilmesi gereken bir 

kavramdır. Bundaki temel neden ise iĢ stresinin örgütsel faaliyetlerin yürütülmesi 

esnasında hemen hemen her bireyde her an görülme ihtimalinin olmasıdır12 

                                                           
10

 Abdullah Soysal, “Farklı Sektörlerde ÇalıĢan ĠĢgörenlerde Örgütsel Stres Kaynakları: 
KahramanmaraĢ ve Gaziantep’te Bir AraĢtırma”. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (2), 2009, s. 333-359. 
11

Ecem Merve Özcan vd., “Sağlık ÇalıĢanlarında ĠĢe Bağlı Stres: Konya Numune Hastanesi Saha 
ÇalıĢması”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(1), 2014, s.125-131. 
12

 ġule Aydın, “Örgütsel stres yönetimi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Dergisi, 6 (3), 2004, ss. 49-72. 
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ĠĢ stresi, daha çok çalıĢanların kendilerinden beklenilen görevler ile 

üstlendikleri rolleri gerektiği gibi ortaya koyamaması sonrasında ortaya çıkması 

nedeniyle örgütler tarafından önemle üzerinde durulması gereken bir kavramdır. 

Buna ek olarak iĢ stresi, bireylerde fiziksel, duygusal ve psikolojik reaksiyonlar ile 

vücut bulabilmektedir. Bir diğer adıyla meslek stresi, çalıĢanlarda bulunan 

özelliklerin (yetenek, kabiliyet, bilgi vb.) ve gereksinimlerin iĢ Ģartları ile eĢleĢmemesi 

(eĢit veya üstünde olmaması) sonucu görülebilen ve iĢletmeye zarar verebilen bir 

durumdur13. 

 

Örgütlerde yürütülen faaliyetler incelendiğinde iĢ stresinin ortaya çıkmasında 

gereken aksiyonların alınmamasının rol oynadığı anlaĢılmaktadır. Bu aksiyonlara 

bazı örnekler verilmesi gerekirse örgütlerde çalıĢanlara yönelik gereğinden fazla 

zihinsel yada fiziksel iĢ yükü yüklenmesi, gereğinin altında verilen iĢ yükü, sürekli 

belirli pozisyonlarda çalıĢtırılması (oturarak, ayakta, vb.), yapılması zorunlu kılınan 

faaliyetler ve en önemlisi de mevcut yetkinlik ve kabiliyetlerinden daha alt seviyede 

görevlendirmelerin yapılması iĢ stresinde sistematik ortaya çıkıĢın kaçınılmaz hale 

gelmesine yol açmaktadır14. 

 

ĠĢyerindeki kiĢiden talep edilen iĢlerle, kiĢinin bu taleplerle baĢa çıkmak için 

kullanabileceği kaynaklar arasında bir dengesizlik olmasından da 

kaynaklanabilmekte ve bu durum psikososyal etmenlerin ıĢığında geliĢerek stresin 

oluĢumuna zemin hazırlamaktadır. Stres etkilerinin kiĢilere bağlı olarak değiĢkenlik 

göstermesinin yanında kalp ve damar hastalıkları, tükenmiĢlik sendromu ve 

depresyon gibi hastalıklara neden olmaktadır. Bir diğer açıdan bakıldığında ise artan 

sigara tüketimi, sağlıksız beslenme ve uyku bozuklukları gibi davranıĢlarda 

bozukluklar yaĢanmasına sebebiyet verebilmektedir 15. 

 

                                                           
13

 Evgenia Antonova, Occupational stress, job satisfaction, and employee loyalty in hospitality industry: 
a comparative case study of two hotels in Russia, Modul University, Vienna Private University, Master 
Thesis submitted in fulfillment of the Degree Master of Science in International Tourism, 2016, s. 10 
(YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi) 
14

 Nurgül Yılmaz, Stres ve Stresle BaĢa Çıkma. Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Sağlık Hizmetleri. 

Psiko-Sosyal Destek Hizmetleri. 2016, s. 2, 
http://www.sksdb.hacettepe.edu.tr/files/Stresle_Basa_Cikma.pdf (EriĢim Tarihi: 10.04.2019) 
15

 ILO, 2016, http://www.ilo.org/ankara/news/WCMS_475262/lang--tr/index.htm (Alıntılanma Tarihi: 
04.03.2019). 
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Birçok stres faktörünün modern hayatın çalıĢma ortamında bir arada olduğu 

değerlendirilmektedir. Yalnızca toplumsal ya da çevresel olaylarla Ģekillenen bir olgu 

olarak kabul edilemeyecek olan çalıĢma hayatında yaĢanılan stres, toplumsal olan 

ya da iĢin kendisinden kaynaklanan stres faktörlerinin hepsinin çalıĢanlar üzerinde 

herhangi bir yolla da olsa derin etkiler yaratabilme özelliği taĢır. Buna karĢın bu etki 

aynı çalıĢma ortamını paylaĢan kiĢiler arasında, bir kısmı strese yönelik olarak 

ortaya çıkan koĢullardan daha az etkilenirken bazıları ise daha fazla etkilenmeyecek 

Ģekilde sonuçlar da doğurabilmektedir. Dolayısıyla stresten etkilenme durumu 

kiĢiden kiĢiye göre değiĢmektedir ki bu durum stresin çok boyutlu bir olgu olduğuna 

dikkat çekmektedir. ÇeĢitliliğe örnek vermek gerekirse tükenmiĢliğe karĢıt olarak iĢ 

ortamındaki koĢullar çalıĢanları doyumsuzluğa sevk edecek özellikte ise de 

çalıĢanların fizyolojik ve psikolojik özellikleri bu durumdan olumsuz bir Ģekilde 

etkilenebilmektedir OluĢan bu etkinin sonucu olarak çalıĢanlarda olumsuz bir kurum 

kimliğinin geliĢmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Devam eden süreçte çalıĢanlar, iĢ 

yaĢamında karĢılaĢtıkların olumlu veya olumsuz tüm durumları örgüt kimliğine ile 

örgütsel bağlılığa bağlayacak ve sonuç olarak pozitif veya negatif bir örgüt algısı 

elde edilecektir ki bu ekip yönetiminden iĢ akıĢına kadar tüm unsurları olumsuz 

etkileyebilecek bir senaryodur16. 

 

ĠĢin gereksinim duyduğu ve iĢçide aradığı yetenekler, kaynaklar veya ihtiyaçlar 

iĢçinin bu konuda sahip olduğu özellikler uyuĢmadığında ortaya çıkan zararlı fiziksel 

ve duygusal yanıtlar iĢ stresinin tanımına girmektedir. ĠĢ stresi, sağlığa ve hatta 

yaralanmaya yol açabilmektedir. ĠĢ stresinin belirtileri incelendiğinde fiziksel, 

zihinsel, psikolojik, sosyal ve duygusal olmak üzere beĢ farklı durumda gözlem 

altına alınabildiği anlaĢılmaktadır. Amerikan Stres Enstitüsü’nün yaptığı 

araĢtırmalara göre günlük hayat problemleri ile baĢa çıkmayı zorlaĢtıran mesleklerin 

arasında öğretmenlik, de yüksek risk barından bir meslek grubu olarak öne 

çıkmaktadır17.  

 

                                                           
16

 Aliye Mavili AktaĢ, “Bir Kamu KuruluĢunun Üst Düzey Yöneticilerinin ĠĢ Stresi ve KiĢilik Özellikleri”, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 56 (4), 2001, ss. 26-42. 
17

 Acar BaltaĢ ve Zuhal BaltaĢ. Stres ve BaĢa Çıkma Yolları. 21. Basım, Remzi Kitabevi, Ġstanbul, 

2002, s. 37 
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Ekolojik olarak okullar toplumlarda en yüksek stresi barındıran kurumlar 

arasında yer alırlar. Bu nedenle stres, öğretmenlerin en sık uğraĢmak zorunda 

kaldığı sağlık problemleri arasında ilk sıradadır18. 

 

Duygusal etkileĢimin en yoğun yaĢandığı meslek kollarından öğretmenlik 

mesleği, bu etkileĢimin sonucu olarak yoğun bir sorumluluk hissi ile karĢı karĢıya 

kalır. Bu nedenle öğretmenler stresin yanı sıra tükenmiĢlikle baĢa çıkmak 

zorundadırlar19. 

 

1.4. Ġġ STRESĠNĠN BELĠRTĠLERĠ  

Ġnsanlar üzerinde geçici veya kalıcı rahatsızlıklar yaratabilen stres, farklı 

belirtiler ile rotaya çıkarabilmektedir. Böylece, hastalıklar ortaya çıkmadan önce 

stresin bireylere verdiği iĢaretlerin hastalıkların belirtisi olabileceği belirtilmektedir 20. 

 

Stresin belirtileri psikolojik belirtiler, duygusal belirtiler ve zihinsel belirtiler 

olarak üç gruba ayrılmaktadır21:  

 

Psikolojik Stres Belirtileri  

 Ġçinde bir boĢluk hissetmek 

 Affetmeyip kin duymak 

 Hayatın anlamını kaybetmesi 

 Yön kaybı 

 Ġnsanlarla iliĢki kurmamak  

 Suçluluk hissine kapılmak 

 Diğer insanlara düĢmanlık duymak 

 Diğer insanlardan soyutlanmak 

                                                           
18

 Nergüz Bozkurt, İlköğretim Öğretmenlerinde, Stres Yaratan Yaşam Olayları ve Stresle Başa 
çıkma Tarzlarının Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi, XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 
2004, Ġnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya. 
19

 Kadir Ardıç ve Sema Polatçı, “TükenmiĢlik Sendromu Akademisyenler Üzerinde Bir Uygulama (GOÜ 
Örneği)”, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 (2), 2008, s. 69-96 
20

 Hüden Gençsoy, Kobi Yöneticilerin Stres Düzeyi, Performans ve ĠĢ Tatmini Arasındaki ĠliĢki: 
Adana’daki Kobilerde Bir AraĢtırma,  Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ĠĢletme Anabilim 
Dalı, Adana, 2004, s. 38 (YayımlanmıĢ Yüksek Lisans Tezi) 
21

 Arthur Rowshan, Stres Yönetimi, Çev. ġahin Cüceloğlu, 2. Baskı, Sistem Yayıncılık, Ġstanbul, 2014, 

s. 45 
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 Acı duymak ve gücenmek 

 Ben merkezli olma  

 Yalnızlık hissi 

 Geriye çekilmek 

 Toleranslı davranmayı yitirmek 

 Ġnsanlara sıkıntı vermek. 

 

Duygusal Stres Belirtileri22  

 Duyguların sık sık değiĢkenlik göstermesi, huzursuzluk duymak 

 Soğukluk, hastalık kuruntusu sahibi olmak 

 Kızgınlık, depresyon, üzüntü,  

 Heyecan duyumunun azalması 

 Sık sık kâbus görme, sakinleĢememek 

 Ümitsizlik duygusu, aĢırı ağlama nöbetleri geçirmek 

 Sinirsel gülme nöbetleri geçirmek 

 

Zihinsel Stres Belirtileri23 

 Sık sık hafıza kaybı yaĢanması 

 DüĢüncelerin zihne hücum etmesi  

 Konsantrasyonda güçlük çekmek 

 Karar vermede güçlük çekmek, can sıkıntısı yaĢamak 

 Sürekli olumsuz ve bencilce konuĢmalar yapmak 

 Karar vermede güçlük çekmek 

 Kafa karıĢıklığı yaĢamak 

 Karamsarlık, fobiler (korkular), intihar etme düĢüncesine kapılmak. 

1.5. Ġġ STRESĠNĠN SEBEPLERĠ 

ĠĢ stresi örgüt içi ve iĢ kaynaklı birçok sebebe bağlı olarak ortaya 

çıkabilmektedir. Bunlar arasında örgütün yönetim Ģekli, örgütün politikaları, örgütsel 

yapılanma, çalıĢma koĢulları, örgüt içi iliĢkilerin genel durumu, yapılan iĢin nitelikleri, 

                                                           
22

 Rowshan, a.g.e.,45 
23

 Rowshan, a.g.e.,45 
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iĢ yükü, terfi imkânları, performansa iliĢkin yüksek beklentiler, rol çatıĢmaları ve 

belirsizlikler gibi unsurlardan sıralanabilir24.  

 

Bireylerde bazı kiĢisel özellikler strese yol açabilmektedir. Örnek olarak iĢ dıĢı 

ekonomik sıkıntılar ve yine iĢ dıĢı sosyal iliĢkilerden kaynaklanan problemler 

sıralanabilir. Örgüt ve iĢten kaynaklı stres nedenleri kiĢisel stres nedenlerinden daha 

baskın olduğu sektörlere otelcilik ve yiyecek içecek sektörleri örnek gösterilebilir. 

Bazı çalıĢmalara göre psikoloji ve sosyoloji gibi birçok disiplininin, stres faktörleri 

üzerinden görülecek etkileĢimlerin örgüt performansında ve çalıĢan yaratıcılığında 

etki gösterdiği belirlenmiĢtir25.  

 

Aktif olarak mesleği icra edenler aĢırı iĢ yükünden, performansla ilgili geri 

bildirimin eksikliğinden ve personel kıtlığından dem vurmakta ve bu durumun 

üzerilerinde ağır bir stres dalgası oluĢturduğunu belirtmektedirler. Yine benzer bir 

not olarak, özgürlük ortamı vaat edilen yaratıcılık kavramının baĢarıyı zorunlu hale 

getirdiği ortamlarda bir stres unsuruna dönüĢtüğü gözlemlenmektedir26. Bundan ayrı 

olarak değerlendirilebilecek bir baĢka sektör olarak yiyecek hizmetleri sektöründe; 

hizmet hatalarındaki sıklık, müĢteri Ģikâyetlerinin yoğunluğu ve iĢin düĢük bir 

otoriteyle yönetilmesi sonucu stres ortamı içinde kalındığı bilinmektedir. Yapılan bazı 

çalıĢmalar ise, iĢ stresinin kiĢisel bazda duygusal tükenmelere, kaygıya, depresyona 

ve iyi oluĢla ilgili sağlık problemlerine yol açtığı belirlenirken, örgütsel zeminde ise iĢ 

tatminsizliğine, devamsızlık ve düĢük performans ile karĢılaĢılmasına sebep 

olmaktadır. Örgütlerde iĢ stresinin daha iyi anlaĢılıp açıklanabilmesi amacıyla en 

yoğun kullanılan teknik ise Karasek’in ĠĢ Gerekleri ve Kontrol Modeli (JobDemand-

Control)'dir. 

 

Bahsi geçen iĢ gerekleri ve kontrol modelinin temelinde yatan anlayıĢa 

bakıldığında, iĢ gereklerinin fazla olduğu ve iĢ üzerindeki kontrolün ve özerkliğin 

                                                           
24

Dollard Maureen F. vd., “Job stress in the Australian and international health and community services 
sector: a review of the literature”, International Journal of Stress Management, 14 (4), 2007, 
pp..417-445. 
25

Eun Kyoung Chung vd., “A moderated mediation model of job stress, job satisfaction, and turnover 
intention for airport security screeners”, Safety Science, 98, 2017, pp. 89-97. 
26

 Patcharanan Tongchaiprasit and Vanchai Ariyabuddhiphongs ”Creativity and turnover intention 
among hotel chefs: the mediating effects of job satisfaction and job stress”, International Journal of 
Hospitality Management, 55, 2016, pp. 33- 40, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2016.02.009 (EriĢim 
Tarihi: 17.03.2019) 



11 
 

düĢük olduğu ortamlarda stresin yükseliĢe geçmekte olduğu görülmektedir. 

Taipei’deki otellerde çalıĢmakta olan orta kademeli yöneticilerle gerçekleĢtirilen 

araĢtırmalar iĢ stresi unsurları ile onunla mücadele etme yöntemleri ve tükenmiĢlik 

sendromu arasındaki bağlantıyı sorgulamıĢlardır. Sonuçlar incelendiğinde iĢ 

stresinin belirleyicisi olarak iĢe yönelik görev özellikleri en yoğun olarak öne çıkmıĢ, 

bunu sırasıyla iĢ yükü, kariyer geliĢimi ve diğerleri ile olan iliĢkiler takip etmiĢtir. 

AraĢtırmanın bir baĢka sonucu ise görev özellikleri dıĢındaki diğer stres yapıcı 

faktörlerden iĢ yükünün, kariyer geliĢim imkanlarıyla, sosyal iliĢkilerle ve duygusal 

tükenmeyle arasındaki bağlantı ampirik olarak da elde edilmiĢtir. 

 

Kapsamlı bir çalıĢma ile geniĢ katılımlı ve otel çalıĢanları ile gerçekleĢtirilen 

araĢtırmalara göre aĢırı iĢ yükü iĢ stresinde net bir artıĢa sebebiyet vermektedir. 

Aynı araĢtırmada iĢ stresinin, iĢ yükü ve iĢten ayrılma eğilimi ile iliĢkili olduğu 

ulaĢılan bulgular arasında yer almıĢtır. Bir diğer çalıĢmada Seul’de faaliyette olan ve 

uluslararası lüks otel zincirlerinde görev alan mutfak çalıĢanlarının görüĢlerine 

baĢvurulmuĢ, mutfak çalıĢanlarında rol stresinin, tükenmiĢliğin ve iĢi terk etme 

eğiliminin birbirileri arasında olduğu düĢünülen bağlantı incelenmiĢ, tüm bu unsurlar 

ile çalıĢma süresi faktörü yan yana getirilerek iĢ stresi üzerinde görüĢ oluĢturmaya 

çalıĢılmıĢtır. Sonuçlara bakıldığında rol stresi unsurunun tükenmiĢliği, tükenmiĢliğin 

ise iĢi terk etme eğilimini tetiklediği görülmüĢtür. BaĢka bir söylemle mental ve 

duygusal olarak tükenmiĢlik sendromunu besleyen esas kavramın iĢ stresi olduğu 

anlaĢılmıĢtır. YaĢanan bu sorunların çalıĢanları iĢ bırakmaya kadar götüren sorunlu 

süreçlere dahil olmasına neden olurken çalıĢma alan ve kapsamları net bir Ģekilde 

belirlenmiĢ ve iyi yönlendirilmiĢ çalıĢanlarda bu stres seviyesinin düĢürülebildiği 

hatta tamamen engellenebildiği belirlenmiĢtir. 

 

ĠĢ tatminine yönelik olarak oteller zinciri üzerinde yapılan bir araĢtırmaya 

bakıldığında; yaratıcılık ve iĢ stresi arasındaki iliĢkili olduğu ortaya konulmuĢtur. Bu 

araĢtırma27 yaratıcılığın iĢ tatmini ile iliĢkili olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre 

iĢ tatmini;  üst düzey kadrolarda görev yapmakta olan yöneticilerin daha az strese 

maruz kaldığı ve sonuç olarak iĢi terk etme eğiliminden uzak oldukları anlaĢılmıĢtır. 

Ayrıca, iĢ tatmini ve iĢ stresi arasında negatif bağlantı belirlenmiĢ, bu iki kavramın 

                                                           
27

 Flora F.T. Chiang vd.,”The moderating roles of job control and work-life balance practices on 
employee stress in the hotel and catering industry”, International Journal of Hospitality 
Management, 29 (1), 2010, pp. 25-32, https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2009.04.005 (EriĢim Tarihi: 
18.03.2019) 
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ters orantılı olarak değiĢkenlik gösterdiği görülmüĢtür. AraĢtırmalar ortaya 

koymaktadır ki iĢ yerinde ortaya çıkabilecek çatıĢma ortamı ve ağır iĢ yüküne maruz 

kalınması sonrasında oluĢacak stres; iĢ tatmini üzerinde olumsuz etkiler 

yaratmaktadır28. 

 

Organizmaların strese maruz kalmasını sağlayacak birçok ana unsurdan 

bahsetmek mümkündür. Çevresel faktörler, örgütsel etmenler ve bireysel etmenler 

olarak üç ana baĢlıkta incelenebilecek bu unsurların detayları çalıĢmanın 

devamında yer alacaktır. 

 

1.5.1.Çevresel Faktörler 

Örgütlerin ve bireylerin tümünü sarmıĢ olan çevresel faktörler makro çevre 

unsurları olarak ele alınmaktadır. Bu unsurlar genel olarak politik, ekonomik, sosyo-

kültürel ve teknolojik faktörler baĢlıkları altında derlenmektedir. Oldukça dinamik bir 

yapı sergileyen ve bireyleri yakından etkileyebilen bu makro çevre bileĢenleri 

içerisinde insanı en fazla strese maruz bırakan durumların baĢında belirsizlik 

gelmektedir. Ani değiĢimlerin bireylerde yol açtığı gerginliğe karĢın ekonomik 

belirsizliklerin ana aktör olduğu ve sosyal hayatın bu eksende ağırlaĢtığı ortamda 

bireyin günlük yaĢamında stres seviyesi hızla yükselebilmektedir. Örgütsel küçülme 

ve uluslararası politik anlaĢmazlıklar gibi belirsizliklerle dolu uygulamaların yer aldığı 

zaman dilimlerinde çalıĢan stresini artıran önemli etmenler arasında ilk sıralarda yer 

almaktadır. Örgütsel ortamda çalıĢanların stres düzeyini artırabilecek önemli 

etkenler arasında yenilikler ve teknolojik geliĢmeler de yer almaktadır. Özellikle bazı 

otomasyon teknolojilerinin, bilgisayarların, robotların ve benzer teknolojik aletlerin 

hızla geliĢtiği günümüzde kullanıcı olan bireylerin stres düzeylerinde ciddi artıĢlar 

gözlemlenmektedir. 

 

Günümüzde yoğun stres yaĢanmasında en temel nedenler arasına giren bir 

diğer faktör de küreselleĢmedir. Bu faktörün modern sanayinin geliĢmesi sonrası 

toplum ve örgütler üzerinde belirgin olarak etkisi hissedilmeye baĢlanmıĢtır. GeçmiĢ 

zamanlara göre iĢin insanların hayatında daha merkezi bir yer edinmesi ile birlikte 

daha fazla kazanç sağlamanın, daha iyi koĢullarda çalıĢmanın, büyük Ģehirlerde iĢe 

zamanında yetiĢmenin, iĢ hayatının aracılığıyla yüksek statü kazanmanın arayıĢı 

                                                           
28

 Flora  vd. a.g.e., s. 29  
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içine girmiĢtir. Bu arayıĢ neticesinde insanlar iĢ hayatının en büyük getirilerinden 

olan yoğun strese maruz kalmak durumunda kalmıĢlardır. Bazı kesimlerde göre 

“modern çağın hastalığı” olarak adlandırılan stres böylelikle toplumun büyük kısmı 

için yakalanması kaçınılmaz bir hal almıĢtır29. 

 

1.5.2.Bireysel Stres Faktörleri 

KiĢilik ve karakter unsuru bireylerde oluĢan strese kaynaklık eden faktörler 

arasında ilk sırayı iĢgal etmektedir. A Tipi kiĢilik olarak adlandırılan profillerin 

özelliklerinin stresle daha yakın iliĢkide olduğu belirlenmiĢtir30. 1950’li yıllarda 

kardiyolog Dr. Friedman ve Dr. Rosenman’ın kalp hastalarının davranıĢlarını 

inceledikleri çalıĢma sonucunda geliĢtirilen A tipi kiĢilik tipolojisi devam eden 

çalıĢmaların karakter analizlerini gerçekleĢtirebilmesinde büyük kolaylık sağlamıĢtır. 

Muayenehanede koltuk tamirleri yapan iĢçilerin alıĢılmıĢ durumun tersine 

muayenehane koltukların orta kısımdan değil de uç kısımlarından aĢındığını 

gözlemlemiĢ, bunun üzerine Friedman ve Rosenman bazı hastalarda davranıĢ 

gözlemi yaparak A Tipi kiĢilik adı altında kategorize ettikleri kiĢileri inceleme altına 

almıĢlardır. 1990’lı yıllara kadar ilgi görmeyen anca sonraları psikolojide birçok 

alanda yaygın olarak incelenen bu sınıflandırmayı yapan Friedman ve Rosenman, 

koltukların uç kısımlarında gözlemlenen aĢınmayı kalp hastalarında olduğu tahmin 

edilen “her an çağırılmayı bekleyen, koltukta rahatça oturup sırasının gelmesini 

beklemek yerine her an çağırılabilirim düĢüncesiyle koltuğun uç kısmına oturan, 

aceleci ve tezcanlı” kiĢileri bu sınıfta değerlendirmiĢtir. Bu kiĢilerin tersine rahatlık, 

sakinlik, strese karĢı dirençli kiĢileri de B Tipi kiĢilik özelliği olarak 

sınıflandırmıĢlardır31. 

 

Genel olarak acelecilik, tezcanlılık, kısa sürede baĢarması zor hedefler 

belirlemek, rekabetçilik ve zaman baskısını sürekli üzerinde hissetmek gibi 

özelliklere sahip A Tipi profiller çoğu durumda benmerkezci bir tavır içinde olurlar. 

Ġkili ya da çoklu konuĢmalar esnasında sürekli olarak konuyu kendi ilgi duydukları 

alana çekmeye çalıĢırlar. Bir iĢi yaparken keyif almaktan ziyade bir an evvel 

                                                           
29

 Stephan Robbins ve Timoty A Judge, Örgütsel DavranıĢ ve Organizasyon, çev. Ġnci Erdem, 14. 

Basım, Nobel Akademik Yayıncılık, Ġstanbul, 2013, s. 609. 
30

 Ufuk Durna, “Stres, A ve B Tipi KiĢilik Yapısı ve Bunlar Arasındaki ĠliĢki Üzerine Bir AraĢtırma. 
Yönetim ve Ekonomi”, Yönetim ve Ekonomi: Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 11 (1), 2004, ss. 191- 206. 
31

 Richard C. Atkinson vd., Psikolojiye GiriĢ, Çev. Yavuz Alogan, 2. Baskı, ArkadaĢ Yayınları, Ankara, 

2012, s. 38. 
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bitirmeyi arzularlar. Rekabetçi kiĢiliklerin nedeniyle yaptıkları iĢlerden elde ettikleri 

sonuçları sürekli çevresinde bulunan insanlarla kıyas halinde olurlar ve hep bir adım 

önde olmak isterler. Daha fazla paraya, güce ve prestije sahip olma 

eğilimindedirler32 

 

Yukarıda sıralanan özelliklerin yanında A Tipi kiĢilik özelliğine sahip kiĢiler 

birçok belirgin özelliğe sahiptirler; 

 Kısa zaman dilimlerine daha fazla iĢ sığdırma eğilim ve hırsı, 

 Tik, kaĢ kaldırma ve hızlı göz kırpma gibi keskin hareketler, 

 Dakikliğe takıntı seviyesinde önem vermeleri, 

 Kendisi yapsa daha iyi ve daha hızlı gerçekleĢeceğini düĢündüğü 

iĢlerde baĢkalarının daha yavaĢ olduğunu gördüklerinde, onları izlerken 

sabırsızlık göstermeleri, 

 Keyfi oyunlarda dahi hep karĢı tarafı yenmek ya da oyunu 

kazanmak hırsına sahip olmaları, 

 BaĢarı kriterlerinin çoğunlukla nitele göre değil de nicel olması. Bir 

diğer deyiĢle yapılan iĢlerde kaliteye değil miktara önem vermesi, 

 KonuĢmaları sırasında el kol hareketlerini sıklıkla kullanmaları, 

 Dudak ısırmak, kafa sallamak, masaya vurmak ve yumruk sıkmak 

gibi konuĢma sırasında yapılan davranıĢları yoğunlukla sergilemek, 

 Trafikte ve benzeri yerlerde önünde olan kiĢilerin daha hızlı 

olabileceğini düĢünüp sabırsızlanmak ve bu nedenle de çabuk öfkelenmek, 

 Birden çok Ģeyi aynı anda yapmaya ya da düĢünmeye çalıĢmak33. 

 

Ortalama bir bireyden daha çok iĢ ve zaman odaklı olan A Tipi kiĢiliğe sahip 

insanların strese daha yatkın olduğu belirlenmiĢtir. Sürekli olarak panik halinde ve 

gergin bir yaĢam sürmelerinin altında yatan temel neden ise herhangi bir iĢi zevk 

alarak bitirmek yerine bir an evvel bitirip baĢka iĢlere baĢlama eğiliminde olmalarıdır. 

Bu durumun olumsuz sonucu olarak ise stres kaçınılmaz bir hale gelmekte, bu tür 

bireylerde ise yoğun stres en çok da kalp sağlığında olumsuzluklar yaratmaktadır. 

Nitekim A Tipi kiĢilik profili oluĢumunun esas teorisi de kalp hastalıkları tezlerine 

                                                           
32

 James Thomas Kunnanatt, “Type A Behavior Pattern and Managerial Performance: A Study Among 
Bank Executivesin India”. International Journal of Manpower. 24 (6), 2003, pp. 720-734, 

https://doi.org/10.1108/01437720310496175 (EriĢim Tarihi: 18.03.2019) 
33

 Atkinson, a.g.e, 514 
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dayanmaktadır. A tipi kiĢilik özelliklerinin yanında bireylerde orta yaĢ bunalımının 

görülmesi, yaĢlanmaya bağlı moral bozuklukları, aile sorunları, kiĢinin herkeste 

memnuniyet yaratma çabası, güç elde etme arzusunun çok yüksek olması, çok 

çalıĢmak gibi yan faktörler de stres dozunu artırıcı unsurlar olarak göze 

çarpmaktadır. 

 

Belirtilen yan faktörler ve örnek durumların baĢında gelen orta yaĢ bunalımı 

bazı araĢtırmacılar tarafından “erkek menopozu” olarak tanımlanmaktadır. Orta yaĢ 

bunalımı genel olarak 35-45 yaĢları arasında ve her beĢ erkekten birinde 

görülmektedir. Buna ek olarak bu bireylerin büyük kısmı bu bunalımdan hiçbir 

zaman tam anlamıyla sıyrılamamaktadır.  

 

Bireyin ne çok genç ne de çok yaĢlı olmadığı ancak 20’li yaĢların fiziksel 

enerjisinin azaldığını hissettiği bu dönemin evlenmiĢ ve çocuk sahibi olmuĢ olmak 

gibi normları bulunmaktadır. YaĢanan bu geliĢmelerin beraberinde birçok olumlu ve 

mutluluk veren unsuru taĢısa da 20’li yaĢların verdiği özgürlük duygusundan 

uzaklaĢan ve her geçen gün sorumluluk dozu artan bireylerde bu etki çemberinin 

dıĢına çıkamamanın yaratmıĢ olduğu stres birey sağlığı üzerinde olumsuz etkiler 

yaratabilmektedir. 

 

KiĢiler yaĢlanma dönemlerinde farklı yönelimlere sahip olabilmektedir. Bazı 

insanlar hayattan alacağı tatları almıĢ olup, olgunlaĢmıĢ ve daha sakin bir yaĢam 

sürme eğilimine gitmiĢ olabilir, dünya hırslarından uzaklaĢmıĢ ve kendini iç huzura 

kavuĢturacak etkinliklere yönelmiĢ olabilirler. Ancak bununla birlikte yaĢlanma bazı 

durumda aĢırı bir stres kaynağı olabilir. Enerjisi iyiden iyiye azalan birey, gençlik 

yıllarını arzu ile hatırlayıp içine düĢtüğü zorluklarla dolu yaĢama içerlemektedir 

(özellikle de yalnız yaĢıyorsa) ve yaĢadığı çaresizliği düĢünerek, depresif eğilimler 

sergileyebilmekte ve stres düzeyi artabilmektedir. Dolayısıyla yaĢlanmanın kiĢi 

üzerinde yaratacağı stres düzeyi tartıĢma konusudur. 

 

Birbirine karĢılıklı bağımlı iki ayrı kurum olan aile ile iĢ unsurları incelendiğinde 

iĢ yaĢantısının aile hayatını doğrudan etkilediği anlaĢılmıĢtır. Maddi sıkıntılara bağlı 

olarak ailesinde huzursuzluklarla karĢılaĢan, eĢiyle uyum problemi olan kimselerin 
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gerginlik düzeyi potansiyeli daha yüksektir. Bunun tersi olarak ailesinde huzurlu ve 

mutlu, eĢiyle ve çocuklarıyla uyumlu bir yaĢam sürdürebilen, maddi yönden sıkıntı 

yaĢamayan kiĢilerde stres düzeyinin daha düĢük olması beklenmektedir.  

 

Çevredeki her insanı her olay üzerinden mutluluğa ya da memnuniyete 

ulaĢtırmak çabası birey için strese sebebiyet veren en önemli durumlar arasındadır. 

BaĢkalarının kırılmaması, baĢkalarına bağımlı olunması, baĢkalarına hayır 

diyebilecek öz güvene sahip olunmaması ya da duygusal zekâ düzeyi çok yüksek 

olunması sonrası karĢı tarafın incinmemesi güdüsüyle “hayır” diyememesi bireyi 

yoğun strese sürükleyebilecek özelliklerdir. Stresin oluĢmasında en önemli 

etkenlerden biri taleplerle kaynakların uyumsuzluğudur, dolayısıyla bireylerin normal 

Ģartlar altında zamanı, enerjisi ve maddi duruĢu gibi önemli kaynaklar yönünden 

yetersiz olacağı talepler karĢısında, bu talepleri yerine getiremeyeceğini belirtmeleri 

gerekir. Eğer talebi karĢılayacak kaynak yetersiz ise bunun nihai sonucu kiĢinin 

stres düzeyinin artıĢı olacaktır. 

 

Ġnsanoğlu doğal bir refleks olarak gücü elinde bulundurmak istemektedir. Bir 

babanın evinde otorite kurabilme isteği, bir öğretmenin sınıfta yönetimi elde tutmak 

istemesi, bir yöneticinin astlarının gözünde güçlü görünmeyi istemesi bu doğal 

duruma verilebilecek örneklerdendir. Özünde normal karĢılanması beklenen bu 

hareketler kiĢilerde hayatının yönlendirici tüm eylem ve davranıĢlarında “güç elde 

etmek” ya da “mevcut gücü artırmak” üzerine kurgulandığında durum farklılık 

göstermektedir. Birey güç alanını geniĢletmek ve güç miktarını artırmak için iĢ ve 

sosyal yaĢamında son derece kontrollü, insan iliĢkilerinde oldukça planlı, sistematik 

ve taktiksel iliĢkiler ağı kurmaktadır. BaĢta narsist ve Makyavelistler olmak üzere 

birçok A tipi kiĢilik sahibi bireyde güç arayıĢı ortalama bireylerin üstündedir. Bireyin 

sosyal hayatı ve iĢ yaĢamında bu mertebede güç odaklı olması sonucunda, sürekli 

halde ve sistematik yöntemlerle çevresini analizlemek ve uygun taktikler arayıĢına 

girerek bu yollarla güç edinmeye çalıĢmak zorunda kalmaktadır. Sıradan bir insanın 

ihtiyaç duyacağı makul düzeyde bir güç isteyen bireyin yanında gücü elde tutmak 

için kendisini zorlayan bireylerde stres sahibi olma oranı çok daha yüksektir. 

 

Çok çalıĢmanın nedenleri sorgulanmadan doğrudan strese sebebiyet 

vereceğini savunmak doğru bir yaklaĢım değildir. Birey iĢini yaparken coĢkuya, 
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isteğe ve arzuya kapılıyorsa genel olarak stres düzeyinin yükselme ihtimali düĢüktür. 

Bireyler iĢlerini sevdikleri, dönemsel bir iĢi yetiĢtirmeye çalıĢtıkları ya da ailesini 

geçindirmeye uğraĢtıkları için çok çalıĢıyorsa bu durumun kiĢide normalin üzerinde 

bir stres düzeyine yol açmaması gerekmektedir. DıĢsal baskıların yerine bireyin 

içinden gelerek, mutluluk ve huzur yakaladığına inanarak ve kendisini içsel olarak 

güdüleyerek çalıĢıyorsa bir yeri gezmeye, bir yerde eğlenmeye gidercesine 

motivasyona sahip olmaktadır. Benzer Ģekilde çok çalıĢmak sadece dönemsel bir iĢi 

yetiĢtirmek adına gerçekleĢtiriliyorsa oluĢacak stresin kiĢiyi kısa süreliğine etkileme 

potansiyeli taĢımasına karĢın uzun vadede bu stres yükünün azalacağı belirtilebilir. 

Birey nihai olarak sevmeyerek, istemeyerek ve dıĢ koĢulların baskısı altında çok 

çalıĢtığı durumlarda potansiyel bir stres yükü altında ezilme ihtimaliyle karĢı karĢıya 

kalabilmektedir34. 

 

1.5.3.Örgütsel Nedenler 

ÇalıĢanların ve çevresel unsurların stres seviyesini tırmandırabilecek birçok 

neden, örgütlerin kendi iç yapılanmaları ve iç dinamiklerinin etkisiyle ortaya 

çıkabilmektedir. Örgüt kuramının sahip olduğu özelliklerle neden olabileceği birçok 

stres türü, bunlara sebep olabilecek birçok örgüt özelliği bulunmaktadır. 

 

Strese kaynaklık edebilecek unsurların baĢında örgütsel yapı gelmektedir. 

ÇalıĢanların birbirini yakından tanıma Ģansına sahip olduğu mikro iĢletmelerde, 

çalıĢanların bu tanınırlık sayesinde birbirilerine yaklaĢımlarını daha doğru 

belirleyebilmesi nedeniyle küçük ya da mikro iĢletmelerde, örgütsel yapı kaynaklı 

stres yaĢanma ihtimali daha düĢüktür. Örgütlerin her geçen gün büyüdüğü, 

departmanlaĢmaların ve farklı kademelerin belirginleĢmeye baĢladığı modern 

dönemde büyük iĢletmelerin kendine özel stres faktörleri ortaya çıkmaktadır. Bu 

durum ise örgütsel hiyerarĢi de dikleĢmeye ve örgütsel yapıda karmaĢıklaĢmaya 

sebep olmaktadır. ĠĢletme sahibinin iĢletme üzerindeki kontrolünün aksadığı veya 

otoritenin azaldığı bu durumlarda iĢletmenin iletiĢim sorunları artabilmekte ve 

kararların niteliği düĢebilmektedir. YaĢanan bu gerilemeler de verimliliği 

azalabilmektedir. 

 

                                                           
34
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Büyüklük ya da büyüme, kontrol kaybına, kiĢilerin birbirlerini tanımamasına, 

iletiĢim aksamalarına ve baĢka temel sorunlara neden olan ya da artırabilen bir 

durum olması nedeniyle büyüme sonrası daha karmaĢık bir hal alan iĢletmelerde 

potansiyel olarak stres düzeyinin arttığı görülmektedir. Örgütsel yapı ve stres iliĢkisi 

üzerinde yapılacak yorumlar sırasında her büyümede stres seviyesinin artacağına 

yönelik ezbere bir görüĢe kapılmamak gerektiği unutulmamalıdır. Örgüt içi yapıda ve 

iletiĢim kanallarında doğru ve etkin bir kullanım ve iĢletim olduğu taktirde büyümeye 

karĢın karmaĢıklığın yol açacağı stres faktörleri gerçekleĢmeyecektir. Bu noktada 

yapılacak değerlendirmeye göre stres ve örgütsel yapı arasındaki iliĢkide, örgütsel 

yapının ne derece günümüze ve örgütsel koĢullara uygun olarak tasarlanmıĢ 

olduğunun önem taĢıdığı belirtilecektir35. 

 

Cerrahlık, teknik direktörlük, hava trafik kontrolörlüğü, polis memurluğu, 

madencilik gibi bazı meslekler doğaları gereği yüksek dozda streslilerdir. ĠĢi stresli 

hale getiren unsurlar ise çalıĢma saatleri, koĢulları, değiĢkenlik ve barındırdığı risk 

gibi faktörler Ģeklinde sıralanabilir. Forbes’in stres seviyesine göre en yüksek onlu 

olarak belirlediği meslekler sırası ile askerlik, itfaiye erliği, pilotluk, polis memurluğu, 

etkinlik düzenleyici organizatörler, gazetecilik, özel sektör üst düzey yöneticiliği 

yapanlar, kamu üst düzey yöneticiliği, taksi Ģoförlüğü, spikerlik meslekleri Ģeklinde 

özetlenebilmektedir. Bahsi geçen meslekler incelendiğinde dakikliğin ve hatasızlık 

gerekliliğinin önemli bir stres kaynağı olarak görünür duruma geçtiği 

söylenebilmektedir. Spikerlik mesleği örnek alınırsa, bu meslekteki kiĢinin yapacağı 

olası bir hata, dil sürçmesi yada istem dıĢı argo kelime kullanımı gibi beklenmeyen 

ve istenmeyen hadiseler sonrası çalıĢanın stres düzeyi hızla yükselebilmektedir. 

Stres yükseltici bir baĢka unsur olan risk kurumun yer aldığı askerlik, polislik, 

madencilik gibi iĢlerde stres seviyesinin daha yüksek olduğu görülmüĢtür 36. 

 

Gerek örgütlerde gerekse de sosyal hayatta değiĢimin kaçılmaz olduğu bir 

gerçek olsa da örgütlerde yaĢanan değiĢimler her zaman örgütleri planlanan 

sonuçlara ulaĢtıramayabilir. BaĢta beklenmedik bir Ģekilde alınan kararlar ile 

örgütsel yapıda, süreçlerde ve uygulamalarda değiĢiklik ortaya koyabilecek 

durumlarda çalıĢanların stres seviyesi yükselebilmektedir. ÇalıĢanların 

                                                           
35
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alıĢkanlıklarını bırakmak zorunda kaldığı, iĢlerini kaybetme risklerinin arttığı, daha az 

bir gelire mahkum edilmelerinin sağlandığı, çalıĢma koĢullarının kötüleĢtiren 

değiĢimler çalıĢanlar için ciddi bir stres kaynağı olarak ortaya çıkmaktadır37. 

 

Ġdeale ulaĢmıĢ bir çalıĢma ortamında iĢ yükü ile bireye ait kaynaklar arasında 

uyum olması beklenir. KiĢinin yapabileceğinden fazla iĢ yüküne sahip olması iĢ 

stresini olumsuz etkilerken iĢ yükü çok düĢük olan kiĢilerde de monotonluk ve can 

sıkıntısı gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Dolayısıyla verimli bir çalıĢma ortamı ve 

çalıĢan sağlığı için iĢ yükünün optimize edilmiĢ olması gerekmektedir. ĠĢ yükü miktar 

ve özellik açısından ele alınıp iki noktada incelenmesi ön görülmektedir. Miktar 

bağlamında ele alındığında ağır iĢ süreleri anlamı taĢımaktadır. Zaman baskısı 

altında çalıĢmak, dinlenme molalarında yetersizlikler, bireye zaman ve enerjisi 

açısından uygun olmayan iĢ yükleri, bireyin iĢini severek yapmak istemesine karĢın 

yaĢadığı stresin artıĢ olmasına sebebiyet verebilmektedir. TaĢıdığı ''özellik'' 

bakımından iĢ yükü ise verilen iĢin bireyinde bulunan yetkinliğin ve becerinin 

üstünde kalması durumudur. Burada miktar temelli iĢ yükü konusunda görülen 

sürede ve dinlenme koĢullarında yaĢanan yetersizliklerden çok bireyin ilgili iĢi 

yapmak noktasında fiziksel ya da zihinsel yetersizlikler sergilemesi nedeniyle iĢ 

yükünün fazla gelmesi ortaya konmaktadır38. 

 

ĠĢ stresi ile iliĢkilendirilen bir diğer örgütsel faktör iĢ güvenliğidir. Bireylerin 

örgüt ortamında iĢini icra ederken sağlığın riske ediliĢi bu durumlara verilebilecek ilk 

örnektir. Bunun yanı sıra iĢ kaybetme riski ya da iĢ kaybetme korkusu da çalıĢan 

stresini etkileyen diğer ana faktör olarak ele alınabilir. Bireylerde stres artırıcı 

olayların arasında çalıĢtığı kurumda geleceğine güven duymayıĢı ve her an iĢten 

çıkarılma ihtimalinin var oluĢu sıralanabilir. Bu tür düĢünce tarzları bireyde stres 

düzeyini yükseltmektedir. Bu durum da çalıĢanlarda tatmin ve genel mutluluk 

seviyelerini olumsuz etkilemektedir. nitekim çalıĢanların hem iĢlerinden duydukları 

tatmini hem de genel olarak mutluluk düzeyini olumsuz etkileyecektir. ĠĢ 

güvencesinin göreceli daha iyi durumda olduğu kamu sektörü Türkiye bazında 

değerlendirildiğinde, memurların özel sektör çalıĢanlarına göre hem iĢlerine hem de 
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günlük yaĢamlarına mutluluk seviyesi daha yüksek olarak yaklaĢtıkları 

belirlenmiĢtir39.  

Son yıllarda artan teknolojik geliĢim hızı ile insan gücüne olan ihtiyaç azalırken 

geliĢtirilen otomasyonel ekipmanlar sayesinde süreçler hız kazanmakta ve giderler 

azalmaktadır. YaĢanan bu geliĢmeler baĢlarda iĢletme adına büyük faydalar sağlıyor 

gibi görünse de bu otomasyon ekipmanlarının getirdiği sabit kullanıcı görüĢü ve 

daha düĢük insan iĢ gücü faktörleri örgütlerde farklı sorunlar yaratabilmektedir. 

Özellikle seri imalat atölyelerinde çalıĢanlardan beklenen sadece makinaların etkin 

yapamadığı basit bir takım psikomotor davranıĢlardan ibaret olması sonrası bireyler 

baĢta kolay gibi görünen ancak verdiği montonluk hissi nedeniyle stres yaratan bir 

sürecin içine dahil olurlar. Aylarca hatta yıllarca aynı psikomotor (bedensel) 

hamlelerin yapılması ile tekdüzeleĢen bu durum iĢten duyulan doyumu azaltması ile 

birlikte kiĢide gerilim yaratabilmekte ve stresi artırabilmektedir. 

 

Stres seviyesini etkileyen faktörler arasında yer alan örgütlerde yönetim 

felsefesi, üst düzey yöneticilerde ve iĢletme sahiplerinde örgütün bir bütün olarak 

nasıl ele alındığı, çalıĢanların ve paydaĢların iletiĢimlerinde ve etkileĢimlerinde 

yaĢanan geliĢmelerin ne Ģekilde olması gerektiğine dair ilkelerin, değerlerin ve 

inançların ifade edildiği politikalar bütünüdür. ÇalıĢanların kuruma yönelik bağlarının 

ve güvenlerinin olumsuz yönde etkileneceği para kazanmanın diğer unsurların 

önünde olduğu iĢletmelerde iĢ ve örgüt ortamının stres düzeylerinde artıĢa 

sebebiyet vereceği bilinmektedir. 

 

Örgütlerde çalıĢanların kritik seviyede önem verdiği terfiler, ücret 

dağılımları,iĢe alımlar, iĢten çıkarmalar, transferler gibi kararlar kurumsal yapı içinde 

kalacak Ģekilde insan kaynakları departmanı aracılığıyla değil de iĢletme sahibi ya 

da sınırlı kiĢiler tarafından kendi baĢlarına alma eğilimi gözlemlenirse çalıĢanlarda 

ve örgütte stres seviyesi yükselebilmektedir.. Çünkü çalıĢanlar sınırlı birkaç kiĢinin 

sübjektif yargıları sonucu verilecek kararlar ya da yapılacak değerlendirmelerin iĢin 

sonuçlarına göre yapılacakların yanında hata oranı daha yüksek ve haksızlıklara 

neden olacak sonuçlara yol açabileceğini düĢünmektedirler. Bu durumda ise sadece 
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iĢ stresi değil aynı zamanda örgüte ve yöneticiye yönelik tutumlarda da olumsuz 

yönde yaklaĢımlar sergilenmesi kaçınılmaz olmaktadır40 

 

Ücretin bireylerde karĢılık bulduğu  iki ana unsur bulunmaktadır. Bunlardan ilki 

elde edilmesi zorunlu gelir faktörüdür ki kiĢiler bu gelirle hayatlarını devam ettirmek 

ve birlikte yaĢadığı insanları mutlu etmeyi hedefler. Ġkinci unsur ise kiĢinin emeğinin 

karĢılığını almak yönündeki hakkaniyet sağlayıcı diğer faktördür KiĢi yapılan iĢte 

harcanan, zihinsel ve fiziksel enerjisinin ve zamanının karĢılığında buna yeter 

seviyedeki ücreti almak ister. Bu beklentisi karĢılığında haksızlığa, adaletsizliğe, 

kesintilere, gecikmelere maruz kaldığı taktirde iĢletmesine olan yaklaĢımının 

değiĢmesinin yanında iĢ yeri stresinin seviyesinin de oldukça yükselmesine neden 

olacaktır41. 

 

1.6. Ġġ STRESĠNE ĠLĠġKĠN KAVRAMLAR VE STRESĠN SONUÇLARI 

Stres ile teorik ve ampirik bağlantısı bulunan tükenmiĢlik, depresyon, 

psikosomatik hastalıklar gibi kavramlar ile stresin sonuçlarına iliĢkin bazı bilgiler 

çalıĢmanın devamında özetlenmiĢtir. 

 

TükenmiĢlik ve stres birbirinden farklı kavramlar olmasına karĢın oluĢum ve 

ilerleme süreçleri incelendiğinde aralarındaki yakın iliĢki ortaya çıkmaktadır. Yoğun 

çalıĢma koĢulları altında insanlar ile yakın etkileĢimin zorunlu olduğu iĢler, 

tükenmiĢlik sorununun çalıĢan bireylerde en yoğun görüldüğü iĢ grupları arasında ilk 

sıradadır. Yapılan incelemelerin sonuçları bize tükenmiĢliğin kiĢinde duygusal 

kaynakların tükenmesiyle ya da azalmasıyla, insan iliĢkilerinde yaĢanan 

duyarsızlıkla, mesai arkadaĢlarının ya da müĢterilerini umursanmamasıyla ve kiĢinin 

yaptığı iĢle ilgili taĢıdığı baĢarısızlık hissiyle tanımlanmaktadır.  

 

Bireyin stres düzeyinin ortalamanın üzerinde bulunması ve bu streste kronik 

evreyi yakalamıĢ olması bireyin söz konusu psikolojik sorunlara maruz kalması için 

ön koĢul olarak ortaya çıkmaktadır. Bireyde artan ve kronikleĢen stres düzeyi, 
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tükenmiĢliği tetikleyiĢi göz önüne alındığında tükenmiĢliğin, stresli evreler sonrası 

ortaya çıkan bir sonuç olduğu ileri sürülebilir42.  

 

Depresyon çoğunlukla insan yaĢantısını normal akıĢı sırasında bireylerin 

karĢılaĢtığı sorunların bir neticesi olarak oluĢan ve ortaya çıkması ile birlikte 

uykusuzluk, kilo kaybı, dikkatin toplanmasında güçlük çekme belirtileri gösteren 

hastalık türü olarak tanımlanır. Temelde iki ana sebeple ortaya çıkan depresyon, 

içsel nedenler baĢlığı altında daha çok biyolojik nedenler kaynaklı, dıĢsal neden 

olarak özetlenen durumlarda ise sosyolojik ve sosyal psikolojik faktörlerin uzantısı 

olarak belirginleĢmektedir. Stresin oluĢumunda organizmanın maruz kaldığı içsel ve 

dıĢsal uyarıcıların, fizyoloji ve ruh sağlığında yarattığı gerginlik hesaba katıldığında 

stres ve depresyon kavramlarının hem nedenleri hem de belirtileri açısından 

birbirleri ile örtüĢtüğü görülmektedir. Buna karĢın düĢük seviyeli stres, depresyona 

iĢaret etmemektedir. 

 

Stresle iliĢkili olan çeĢitli psikosomatik rahatsızlıklar astım, ülseratif kolit, 

bağırsak ülserleri Ģeklinde sıralanabilir. Söz konusu rahatsızlıklardan bazıları hem 

stresin bir belirtisi hem de bir sonucu olarak değerlendirilebilir43.  

 

Stresin birey üzerindeki sonuçları ile ilgili incelemelerin sonucunda etkin 

faktörler 3 ana baĢlıkta toplanabilmektedir. ÇalıĢmanın devamında bu ana unsurlar 

açıklanmaya çalıĢılacaktır. 

 

Stresin sonuçlarının inceleneceği ilk baĢlık fizyolojik sonuçlar Ģeklinde 

belirtilebilir. Yapılan araĢtırmalar yaygın hastalıklara neden olan birçok bakteri, virüs, 

zararlı madde veya her türlü dıĢ etkinin yarattığı sorunların yanında yüksek stresin 

bireylerde ağır rahatsızlıklara sebebiyet verdiğini ortaya koymaktadır. Bireylerin , ve 

psikolojik farklılıklarına ve profillerine göre değiĢen tepkiler verdiği stres kaynaklı 

hastalıklar yine bireylerde farklı sonuçlara neden olabilmektedir. Buna karĢın kesin 

olarak bilinen durum her bireyin fiziksel ve psikolojik açıdan zayıf yönleri sürekli 

olarak stres karĢısında tehlike altındadır. Sindirim sisteminde yavaĢlamalar, yüksek 
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tansiyon, kilo kayıpları veya aĢırı kilo almalar, kalp atıĢlarında, kan basınçlarında ve 

solunum sıklıklarında artıĢ, göz bebeklerinde büyümeler, bütün duyumlarda artıĢlar, 

hareket sistemi hastalıkları, göbekte yağ birikimi, düzensiz adet kanamaları ve 

migren ağrıları stresin fizyolojik sonuçları arasında ana baĢlıklar olarak öne 

çıkmaktadır44. 

 

Stresle baĢa çıkmak amacıyla metabolizma, stresin fizyolojik sonuçlarına karĢı 

bazı duygusal tepkiler gösterir. Karamsarlığın veya depresyonun yanıt olarak kabul 

edildiği bu durumlar uyarıcıların ya da denge durumundaki değiĢmenin bir kayıp gibi 

yorumlanıĢına neden olan duygular olarak ortaya çıkar. Duygusal dengenin 

bozulmasında ana rol kaynağı olmaları nedeniyle de psikolojik rahatsızlıkların 

baĢlangıcı haline gelebilen bu duygular çalıĢanların veya sosyal hayatta taĢınan 

kimliklerin zarar görmesine neden olabilmektedir. Stres sonucunda bireylerde en 

yoğun gözlemlenen rahatsızlıklar ise endiĢe, depresyon, uykusuzluk ve psikolojik 

yorgunluk Ģeklinde sıralanabilir.  

 

Stresin davranıĢsal sonuçlarına değinilmesi gerekirse de insanların günlük 

yaĢamlarında pek çok stres vericiyle karĢılaĢtığı belirgin bir gerçek olarak ortaya 

çıkmaktadır. KarĢılaĢılan durumlara göre bedensel ve ruhsal dengesini korumaya 

çalıĢan ve bu nedenle de önlemi insan, yaĢamını düzenli tutma eğilimini korumaya 

çabalamaktadır. Stresin genel geçer durumda olmadığı zamanlarda ve özellikle de 

insanın direnme gücünü aĢtığı zamanlarda etkiye karĢılık veren tepkilerde insan için 

zararlı bir hal alabilmektedir45. 

 

Strese yönelik davranıĢsal tepkilere iki ana baĢlık altınca incelenebilmektedir. 

BaĢlıklardan ilki olarak tanımlanan aktif davranıĢlar, genel olarak stres oluĢturucu 

etmene doğrudan etki ederek onu imha etme amacı taĢıyan kavramlardır. Daha çok 

''kaçmak'' temalı olan pasif davranıĢlar ise stres ortamından bir süre için 

uzaklaĢmak, enerji toplamak ve sonrasında dönüĢ yaparak stres oluĢturucu faktörü 

ortadan kaldırmayı amaçladığı taktirde yararlı olmaktadır. Özetle insan organizması 

strese karĢı “aktif ve probleme yönelik” ile “pasif ve savunmaya yönelik” olanlar 
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Ģeklinde davranıĢsal tepkiler ortaya koymakta ve her ikisinde de strs faktörünü 

ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır46.  

 

Biyolojik ve psikolojik dengedeki bozulmaları var oluĢa bir tehdit ya da engel 

gibi yorumlandığı durumlarda, organizmalar “savaĢmalı ya da kaçmalı” Ģeklinde 

davranıĢlara baĢlar ve bu yöntemler eĢliğinde stres oluĢturucudan kurtularak eski 

dengesini yakalamaya çalıĢmaktadır. 

 

Sigara, alkol ve uyuĢturucu madde kullanımı gibi zararlı alıĢkanlıklar stresten 

kaçınmak için bireylerde en çok baĢvurulan davranıĢ kalıpları arasında yer 

almaktadır. Bireyin gerilim durumlarında ilk baĢvurdukları yöntemler arasında bu 

kaygı düzeyini azaltan kimyasal ve ruha etkiyen maddelerin zamanla yarattıkları 

bağımlılık nedeniyle fizyolojik ve psikolojik zararlara yol açmaktadır47.  

 

ÇatıĢmaya yol açacak stresörler ortadan kaldırılabildiği durumlarda stres 

faktörü üstün baĢarılar elde edilmesi yolunda belirli bir miktarda kullanılabilir ve 

faydalı hale getirilebilir. Her açıdan olumsuz olduğu yönündeki yaygın kanaatin 

tersine stres faktörü stres eĢiğini aĢmıĢ aĢırı bir stresin dıĢında tutulabildiği 

durumlarda  çeĢitli psikolojik ve fiziksel hastalıklara neden olmaksızın kullanılabilir. 

Denetlenebilen ve stres toleransını aĢmayan yönetilebilir bir stres, bireyde varolan 

potansiyelin açığa çıkmasında katalizör etkisi yapabilmektedir48 

 

ÇalıĢanlarda yüksek verimliliğin ve etkinliğin eldesi için “optimum stres 

düzeyinin” oluĢturulabilmesine bağlı durumdadır. Bu düzeyin yakalanabilmesi 

amacıyla iĢler yeniden gözden geçirilmeli, stres planlaması yapılmalı, yetki devri ve 

ihtiyaç varsa, personel alımı yoluna gidilmelidir. ''Olumlu ve optimum stres“ 

düzeyinin sağlanabildiği ortamlarda büyük baĢarılar yakalamanın dinamiklerinden 

olan iĢe karĢı heyecan duymak seviyesi yakalanabilmektedir. Bu heyecan sayesinde 

                                                           
46

 Doğan Cüceloğlu, Ġnsan ve DavranıĢı, Psikolojinin Temel Kavramları. 28. Basım Remzi kitabevi, 

Ġstanbul, 2016, s. 17 
47

 Hasan Tutar, Kriz ve Stres Ortamında Yönetim, 1. Baskı, Hayat Yayınları, Ġstanbul, 2000, s. 109 
48

 Cüceloğlu, a.g.e., s. 19 
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çalıĢanların daha çok enerjik, baĢarıya daha çok güdülenmiĢ, kararlı ve güçlü bir 

algılamaya sahip olabilmeleri sağlanmakta ve baĢarıya ulaĢım kolaylaĢmaktadır49. 

 

1.7. Ġġ STRESĠ ĠLE MÜCADELE YÖNTEMLERĠ  

Stres, çalıĢma ortamlarında oluĢturacağı etkiler sebebi ile istenilmeyen 

etkenler arasındadır. Bu sebeple stresin ortadan kaldırılması veya etkilerinin 

azaltılması adına yürütülecek önlemler örgüt, yürütülen faaliyetler, stres türü ve 

çalıĢanlara göre farklılık göstermekle birlikte; çalıĢma konusu doğrultusunda iki alt 

baĢlıkta incelenmektedir. Bunlar; 

 Bireysel mücadele yöntemleri 

 Örgütsel mücadele yöntemleri 

dir50.  

 

1.7.1. Bireysel Mücadele Yöntemleri 

Bireyin çalıĢma ve sosyal yaĢama karĢı uyumunu azaltan, potansiyelini tam 

olarak kullanmaktan alıkoyan ve huzursuzlaĢtıran faktör olarak stres, onunla baĢa 

çıkma yöntemleri yan yana getirildiğinde stres yönetimi sürecini ortaya 

çıkarmaktadır. Stresin birey tarafından etkin bir Ģekilde yönetilmesi veya kontrol 

altında tutulması için birçok farklı yöntem tercih edilebilmektedir. Bu aĢamada ilk 

olarak stresle baĢa çıkmanın bireyin stresinin tamamen ortadan kaldırılması ile 

karıĢtırılmaması gerekmektedir. Kaçınılmaz olan stresin tamamen ortadan 

kaldırılmasının sürdürülebilir bir durum olmasının yanında bireyin günlük 

aktivitelerini yeterli seviyede gerçekleĢtirebilmesi ve üretken davranıĢlar ortaya 

koyabilmesi için stresin optimal düzeye getirilmesi ve en kötü Ģartlarda dahi o 

düzeyde tutulması gerekmektedir. Birey için günlük rutin eylemlerini, iĢ yaĢamında 

ise iĢ sorumluluklarını yerine getirebilmesi için güdülenmeye ihtiyaç duyar ki bunun 

için kullanımı en kolay olan faktör olarak stres unsuruna baĢvurabilir. Bu bakımdan 

stres seviyesinin optimal düzey civarında tutulması stresle mücadelede esas parola 

olarak benimsenmelidir51. 

 

                                                           
49

 Tutar, a.g.e., s. 110 
50

 Güney, a.g.e., s. 64; Tutar, a.g.e., s. 110;  
51

 Güney, a.g.e., s. 64 
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KiĢinin kendini tanıması stresle mücadelede olmazsa olmazlar arasında yer 

almaktadır. Bazı örgütlerde bireylerin tümünde görülmeyen etkiler ve yüksek stres 

seviyeleri kiĢi bazlı gözlemlenmekte ve örgüt yapısı içinde çeĢitli zorluklara neden 

olmaktadır. Bu nedenle de stresle mücadele yolunda kiĢinin kendisini analiz etmesi 

ve hangi durumlarda daha çok strese maruz kaldığını belirleyerek sürecin dıĢına 

çıkmanın yollarını aramalıdır. Özellikle de strese sebebiyet veren nedenlerin 

kendinden mi yoksa dıĢsal faktörlerden mi kaynaklandığının doğru analiz etmeli ve 

mücadele veren tüm unsurlara bu analiz sonuçları ile destek vermelidir. 

 

Birey eğer stresin ağırlıklı olarak kiĢisel bir nedenden kaynaklandığını 

belirlediyse ilk ve en etkin yöntem olarak bu etki dalgasının önünü bireysel olarak 

kesmenin yollarını aramalıdır. KiĢi hareketlerini belirli periyotlarla takip ederek 

yaĢanan olaylar karĢısında verdiği tepkileri ölçebilir ve yaĢanacak devam olaylarda 

buna göre önlemler alabilir. KiĢilik özellikleri, acelecilik, hırs, mükemmeliyetçilik gibi 

bireysel özellikler nedeniyle ağırlıklı olarak strese maruz kalınıyorsa bireyin bunu 

frenlemek için davranıĢ örüntülerini gözden geçirmesi gerekecektir. KiĢi çok hırslıysa 

ve bundan dolayı sahip olduğu ile mutluluğu yakalayamayıp hep daha fazlasında 

gözü kalıyorsa birey tam anlamıyla mutlu olması veya stressiz bir yaĢam sürmesi 

mümkün değildir. Bu durumda kiĢinin hayattan daha az Ģey beklemek ve sahip 

olduğu ile mutlu olmak yönünde kendisini geliĢtirmesi gerekecektir52.  

 

Meditasyon bedenin fiziksel ve duygusal bakımdan dinlendirilmesi amacıyla 

içsel yoğunlaĢtırma ve sakinlik artırma süreci olarak tanımlanmaktadır. Genelde bir 

koç eĢliğinde yapılan ve günde 20-50 dakikalık seanslardan oluĢan, sakin ve 

huzurlu bir ortamda kiĢiyi sakinleĢtirici terapiler olarak uygulanmaktadır. 

Meditasyonun stres düzeyinde dengelenme ve kiĢinin içsel huzurunda yükselme 

elde edilebilmesi yapılan önemli aktiviteler arasında yer aldığı bilinmektedir. 

GeliĢmiĢ ülkelerde daha çok benimsendiği bilinen meditasyon için bazı örgütlerde 

özel yapılanmalar olduğu bilinmektedir. Meditasyon yapan ve yapmayan birey ve 

örgütler üzerinde yapılan çalıĢmaların sonucunda meditasyon yapan çalıĢanların 

iĢten ayrılma niyetlerinin daha az, örgüt içi insan iliĢkilerinin daha iyi ve 

verimliliklerinin daha yüksek olduğu bilgilerine ulaĢılmıĢtır. 

 

                                                           
52

 Adem ġahin, “Din Kaynaklı Stres Üzerine Bir AraĢtırma”, S.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi, (21), 2006, 
ss. 147-180 
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Doğru tekniğin öğrenilmesi sonrası basitçe uygulanabilen ve bu bakımdan 

oldukça yararlı olan nefes egzersizleri genelde günün belli zaman dilimlerinde kiĢinin 

kontrollü bir Ģekilde nefes sıklığını ve yoğunluğunu dengeleyecek Ģekilde yürüttüğü 

bir aktivite olarak tanımlanır. Damarları geniĢleten doğru ve derin nefes alma tekniği, 

bunun belirli bir düzende yapılması sonucunda kanın oksijeni bedenin en uç 

noktalarına kadar ulaĢmasını sağlar ve böylelikle bireyde stres seviyesinde 

azalmalar gözlemlenebilmektedir53.  

 

Örgütsel ortamdan çok tıbbi ortamlarda gerçekleĢtirilen biyo geribildirim 

modern uygulamalar arasında yer almaktadır. Uygulama Ģekli özetle; hastanın 

alnına yerleĢtirilen çeĢitli elektrotlarla hangi durumlarda vücudun nasıl tepki verdiği 

ölçülür ve bu tepkilerin (vücut gerginliğinin) Ģiddetinin ve yoğunluğunun hangi 

durumlarda arttığı hastaya bildirilir. Vücudundaki stres artıĢına bağlı olarak farklı 

tonlarda sinyaller kiĢilere yine doğrudan iletilir. Anlık iletilen sinyaller sayesinde kiĢi 

hangi olay karĢısında ne tepki verdiğini ve bunun ne kadar strese neden olduğunu 

öğrenmiĢ olur. Yapılan testlerin önemi bireylerin yaĢanan olaylar karĢısında ne 

kadar strese kapıldıklarını yine kiĢi bazında yapılan geri bildirimler sayesinde 

öğreniyor olmasıdır. Yöntemin baĢarı sağlaması için birey üzerindeki testlerin 4 ila 8 

hafta sürmesinin doğru tespit yapılabilmesi adına ideal olduğu düĢünülmektedir54. 

 

Bireylerin zaman yönetiminde yaĢadıkları sorunlar stres seviyelerinin 

artmasında önemli bir etken olarak görülmektedir. KiĢi sahip olduğu kapasiteye ve 

sosyal/iĢ hayatının yoğunluğuna bağlı olarak zamanını en verimli kullanacak Ģekilde 

programlar hazırlayabilir. Ġyi bir zaman yönetimi programı sayesinde bir takım 

zorunlu etkinliklere katılımlar, düzenli uykuya, eğlenmeye, sosyal etkinlikleer ve 

dinlenmelere zaman ayrılabilir. 

 

Bireyler hayatlarında yaĢadıkları bir veya birkaç zarar ya da mutsuzluk verici 

olayı hayatlarının tümüne yaymamalı ve yaĢamlarının geneline bu olayın 

penceresinden yaklaĢmamalıdır. Aksi durumda doğru kararlar verme oranı düĢer ve 

kiĢi bir süre sonra yaĢamında birçok saplantıya sahip hale gelebilir55 
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 Güney, a.g.e., s. 66 
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 Atkinson, a.g.e., s. 514 
55

 Yılmaz, a.g.e, s. 2 
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1.7.2. Örgütsel Stres Önleme Yöntemleri 

Zaman yönetiminin iyi planlanmadığı durumlarda iĢ stresi veya örgütsel stres 

seviyesi yükselebilmektedir. Özellikle plansız çalıĢma sonrası yetiĢmeyen iĢler stres 

seviyesini yukarı yönlü tetiklemektedir. Öneri olarak günlük iĢ planları yapılması ve 

bunun örgüt kültürüne iĢlenmesi önerilmektedir.  

 

BaĢka insanlarla iliĢkilerin yoğunluğu ve pozitif etkisi, bir diğer deyiĢle sosyal 

desteğin stres seviyesinin belirli bir noktada korunmasına imkan sağladığı 

bilinmektedir.. Yakın arkadaĢlıkların, aile bireylerinin desteğinin, toplumsal 

kuruluĢlara üyeliklerin ve benzer iliĢki ile yaklaĢımların sosyal destek düzeyini 

artırması ile birlikte en baĢta iĢ yeri stresi olmak üzere genel stres düzeyinin negatif 

yöne gelmesi sağlanabilmektedir.  

 

Rol Belirsizliklerinin Önlenmesi: Rol belirsizlikleri iĢ yerlerinde ki en önemli 

stresörlerden birisidir. ÇatıĢmalara ve iĢ doyumunun azalmasına neden olmaktadır. 

Örgütsel rollerin doğru bir biçimde ortaya konulması gerekir. ÇalıĢanların görev 

tanımları mutlaka belirtilmelidir. ÇalıĢanların beklentilerine dikkat etmek önemlidir. 

AĢırı rol ve sorumluluklar tekrar gözden geçirilmelidir.  

 

Stres yönetim eğitimi amaç olarak stres faktörlerinin ortadan kaldırılmasını ve 

iĢçilere stresle baĢa çıkma yollarının öğretilmesini edinmiĢtir. Uygulanacak çeĢitli 

eğitim programları ve seminerler sayesinde stresin üzerilerinde yaratacağı olumsuz 

etkileri kavrayan iĢgörenler kendi iç yorumlarını yaparak stres seviyelerini belirli bir 

değere indirebilmektedirler. Psikoterapi ve rehberlik hizmetleri stres ile mücadelede 

etkili araçlar arasındadır.  

Aydınlatma, ısı, havalandırma, gürültü ve benzeri çevresel faktörler ile ilgili 

yapılacak düzenlemeler sayesinde oluĢturulacak pozitif çalıĢma ortamı çalıĢanların 

moral durumlarını olumlu yönde etkileyecektir. Yarattığı etki nedeniyle çalıĢma 
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ortamları ile ilgili uygun düzenlemelerin yapılması çalıĢanlar açısından çok 

önemlidir56.  

 

Örgüt taleplerinin ve onların çalıĢanları üstünde yarattığı etkiyi olumlu yönde 

geliĢtirmek için amaç belirleme kavramına dikkat edilmesi gerekmektedir. Açıkça 

ortaya konulması ile iĢlerdeki belirsizlikler ortadan kalktığı amaçlar, uygulanacak  

geribildirim mekanizması ile birlikte çalıĢan verimliliğine pozitif etki yaratacaktır. 

Yapılacak planlamada açık ve anlaĢılır olunmasının yanı sıra iĢveren ile iĢgören 

arasındaki iliĢkinin açık ve güçlü olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. 

Performans seyrindeki değiĢimi gözlemlemek adına da geri bildirim sistemi sürekli 

aktif halde tutulmalıdır. 

 

Eksiksiz, adil ve eĢit bir ödeme politikası ile yönetilen tesis ve iĢletmelerde 

çalıĢanların yaĢadıkları stres seviyelerinin oldukça düĢük olduğu gözlemlenmektedir. 

Ücretler kiĢilerin yaĢam koĢullarını iyileĢtirdiği gibi liyakat esasının da canlı 

tutulduğunun göstergesi olması nedeniyle stres yönetimi konusunda dikkatle 

üzerinde durulması gereken bir baĢlık olarak öne çıkmaktadır57. 

 

Monoton düzlemde kalan çaba ya da farklı düĢünceler geliĢtirmeyi 

gerektirmeyen iĢler zaman içinde sıkıcı veya çekilmez bir hal almaya baĢlayabilir. ĠĢ 

zenginleĢtirilme, iĢ rotasyonu tekniği ile yapıldığında çalıĢanların motivasyonunu 

artırmaktadır. Kontrol ve geri bildirim mekanizmalarının daha fazla kullanılması ile 

birlikte iĢ görenlerin sorumluluk alma oranı artacak ve kalitenin artıĢı kaçınılmaz 

olacaktır ÇalıĢanlarda motivasyon ve verimlilik konusunda ciddi artıĢ sağlayan 

uygulama tüm kurumların stresle mücadelede kullanması önerilen teknikler 

arasındadır58.  

 

ĠĢ görenler gelecekte yer alacakları pozisyonları ve rollerini bilmek eğiliminde 

olurlar. Yükselme ve ilerlemeye konusunda netlik kazanmayan iĢ süreçleri 
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 Vesile Ayça Yamuç ve Duygu Türker, “Kadın ve Erkek ÇalıĢanların Stresle BaĢ Etme Sürecinde 
Yönetimden Beklentilerine ĠliĢkin Nitel Bir AraĢtırma”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve 
İdari Bilimler Dergisi, 9 (1), 2014, ss.21-40.  
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 Aydın, a.g.e.. s. 53 
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 Mustafa Okutan ve Dilaver Tengilimoğlu, “ĠĢ Ortamında Stres Ve Stresle BaĢa Çıkma Yöntemleri: Bir 
Alan Uygulaması, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4 (3), 2002, ss.1-27. 
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çalıĢanların stres seviyesinin artmasına neden olacaktır.  Dolayısıyla oluĢturulacak 

kariyer planları ile örgüt ve çalıĢanlar açısından büyük fayda sağlanabilecektir. 

Geleceği ile ilgili planlamalar hakkında bilgi sahibi olan çalıĢan daha motive olacak 

ve verimlilik artacaktır59.  

 

ĠĢ görenlerin veya temsilcilerinin iĢ yerlerinde kendileri ile ilgili uygulama ve 

kararlara katılımı sağlandığı taktirde iĢ görenlere verilecek sorumluluk sayesinde 

kurumun ve örgütün parçası oldukları onlara hissettirilebilecektir. Stresi önlemek, 

iĢle ilgili belirsizlikleri ve çatıĢmaları ortadan kaldırmak ve örgüt içi değiĢimlere daha 

kolay adapte olunmasını sağlamak için kullanılması tavsiye edilen yönetim biçimi 

tekniğidir.60 

 

1.8. ECZACILAR VE Ġġ STRESĠ 

Eczacıların yaĢadıkları iĢ stresi üzerine yapılan birçok çalıĢmaya ait 

istatistiksel veriler farklı çalıĢmalar içinde derlenerek sunulmuĢtur. Biz çalıĢmamız 

kapsamında bu derlemelerden birine ait istatistiksel verilerden faydalanarak 

yorumlar yapmaya çalıĢacağız. 

 

Eczacıların görev kapsamı, eczaneye gelen hastalara ve yakınlarının 

sorunlarına ilgi göstermek, kullanılacak ilaçlarla ilgili bilgi vermek, sağlık ile ilgili 

soruları cevaplandırmak ve doğru birimlere yönlendirmek (doktor, hastane, sağlık 

ocağı v.b.) ve bunlara ek olarak anlaĢmalı kurum ve kuruluĢların iĢlemlerini 

yürütmek gibi bir çok görev ve konu ile geniĢ bir alanda tanımlanabilmektedir. 

Eczacılar bu çok çeĢitli faaliyetler sırasında yaĢanacak olayların etkisiyle birçok 

stres unsuru ile karĢı karĢıya kalabilmektedirler. 

 

Yörelere göre değiĢkenlik göstermekle birlikte eczaneler birlikte genel olarak 

haftada 6 gün, saat 09.00-19.00 arası çalıĢmaktadırlar. Kasa kapanması, anlaĢmalı 

kurumlara ve kuruluĢlarla yönelik çalıĢmalar ve temizlik gibi arka plan iĢleri ile birlikte 

(eczane kapatıldıktan sonra dahi) eczaneden ayrılma süresi uzamakta ve mesai 

süreleri geniĢleyebilmektedir. DeğiĢen sürelerde gelen nöbetlerin de bu süre zarfına 
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 Güçlü, a.g.e., s. 94. 
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 Erkan Turan Demirel, “Mesleki Stresin ĠĢ Tatminine Etkisi: Örgütsel Desteğin Aracılık rolü”. Niğde 
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eklenmesinin ardından çalıĢma süreleri günde 11-12 saate haftada 66-72 saate 

karĢılık gelmektedir. Yapılan bir ankete katılan eczacıların %72,3’lük bir kısmı 

çalıĢma saatinin uzun olduğunu düĢünmektedirler. Uzun çalıĢma sürelerinin 

eczacılarda yarattığı en belirgin sorun ise strestir. Buna ek olarak gürültülü ve 

kalabalık çalıĢma ortamı, dinlenme için uygun bir yerin olmadığı çalıĢma alanları, 

uygunsuz fiziki koĢullar ve eczanede yaĢanan gereksiz ve rahatsız edici 

konuĢmalar, eczacılarda stres seviyesini yükselten olumsuz faktörler arasında 

sıralanabilecek ilk maddeler olarak göze çarpmaktadır. 

 

Ülkemizin genel durumunu ortaya koyan ekonomik göstergelere ek olarak 

gelecek hakkında belirsizlikler, ticari bir iĢletme olan eczanelerde ekonomik risk 

faktörlerinin bulunması ve yoğun çalıĢma ortamında olmalarına karĢın eczacıların 

büyük çoğunluğu emeklerinin karĢılığını almaktan çok uzak olduklarını 

düĢünmektedir. 

 

Ecza depolarının dağınık olması ve sayılarının az olması, ilaç tedariği ve ilacı 

hastaya en kısa sürede ulaĢtırma çabasında olan eczacılarda bireysel olarak 

gerginliklere sebebiyet vermektedir. Bu gerginliğe ilaç bekleyen hastaların tepkileri 

de eklendiğinde eczacıların iĢ stresi hızla katlanarak artmaktadır. 

 

Ġstem dıĢı ortaya çıkması, birçok insanı stres altına sokması, zaman zaman da 

pes ettirmesi ile bilinen rekabet unsuru, her ne kadar eczaneler topluma sağlık 

hizmeti vermekle bilinmekte olsalar da bir ticari kurum olmaları nedeniyle eczacılar 

arasında da benzer etkiler yaratacak güce ulaĢmakta, bireysel ve sektörel gerilimler 

ile strese yol açabilmektedir. KiĢisel geliĢim uzmanlarının rekabeti geliĢtirici bir unsur 

olarak tanımlamasına karĢın insana ve sağlığa hizmet eden kurumlarda rekabetin 

seviyesi ve ortamının belirsizlikler içermesi çeĢitli sorunları da birlikte 

getirebilmektedir. MeslektaĢ ve komĢu olmalarına karĢın bu rekabet ortamının 

getirileri nedeniyle eczacılar arasında irtibat ve rekabete bağlı gerilimler ile stres 

oluĢtuğu bilinmektedir. Ayrıca bazı eczacıların illegal yolları denemeleri ve bunların 

diğer tüm eczacılara mal edilmesi de, yine eczacılarda büyük rahatsızlıklar 

yaratmaktadır. YaĢanan bu sürtüĢmeler ve rahatsızlıklar gerginlik ve stres ortamını 

iĢaret etmektedir. 
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Günümüzde bölgeden bölgeye, eczaneden eczaneye değiĢse de eczanelerin 

en büyük müĢterileri resmi kurum ve kuruluĢlardır (Emekli Sandığı, SGK. Özel 

sigorta Ģirketleri de eczacıların müĢteri grubu içinde kalmaktadır ancak bu grup 

resmi kurum ve kuruluĢların yanında çok küçük bir dilimi oluĢturmaktadır. 

Dolayısıyla yüklü miktarda alıĢveriĢ gerçekleĢtiren SGK’nın yaptığı geri ödemelerde 

yaĢanan aksamalar eczaneleri çok fazla etkilemektedir. Bu geri ödemelerde 

gecikmeler olması hatta bazı dönemlerde ödeme yapılacak zamanın bilinmemesi 

eczacıların stres seviyesini en üst seviyeye çekebilmektedir. Yapılan araĢtırmalara 

göre eczacıların büyük kısmı bu gecikmeler ve belirsizlikler nedeniyle yoğun stres 

altında çalıĢmak zorunda kaldıklarını belirtmiĢlerdir. 

 

Bürokratik iĢlemlerin yoğun olduğu eczacılık sektöründe ve kırtasiye iĢlerindeki 

fazlalık, iletiĢimde eksiklik, yetkili kiĢilerle koordinasyon eksiklikleri v.b. nedenlerden 

dolayı eczacıların yine büyük bir kesmi anlaĢmalı olduğu sağlık kurum ve kuruluĢları 

ile iliĢkilerinde sık sık sorun yaĢadığını belirtmiĢtir. 

 

Sağlık sektörünün büyük bir kısmını oluĢturan eczacılık sektörü, bu özelliği 

nedeniyle hastaların ve yakınlarının hem ihtiyaçları, hem sorunları hem de tavırları 

ile doğrudan muhatap olmaktadır ve bu iliĢki oldukça yoğun Ģekilde ve çoğunlukla 

yüz yüze yaĢanmaktadır. BaĢta resmi kurum ve kuruluĢlar olmak üzere sağlık 

hizmeti alan hastaların iĢlemlerinde muayene ve hastane evresinde yapılan hatalar 

eczacılar ile hastalar arasında büyük gerginliklere sebebiyet verebilmektedir. Bu 

nedenle eczacıların büyük bir kısmı hastalar ve yakınları ile büyük çaplı sıkıntılar 

yaĢadıklarını ve manevi olarak büyük yıpranmalar yaĢadıklarını bildirmektedir. 

 

Hem ekonomik hem de kurumsal koĢullar karĢısında sağlık güvencesi 

bulunmayan birçok vatandaĢ isteklerinin karĢılanması konusunda eczacılara baskı 

yapmaktadır. Özellikle ücret karĢılığı olmayan ürünlerin sağlık ihtiyaçları 

gerekçesiyle talep edilmesi ve talepleri karĢılık görmeyen kiĢilerin eczacıları zaman 

zaman fiziksel olarak dahi darp ettikleri bilinmektedir. Eczacıların büyük çoğunluğu 

da yaĢanan bu durumların kendilerini mental olarak olumsuz etkilediğini ve kalıcı 
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stres sorunlarına ittiğini belirtmektedir. Bu açıklamaların ıĢığında eczacıların yoğun 

baskı ve stres ortamında çalıĢmaya maruz bırakıldıkları söylenebilmektedir61. 

 

Eczacılık mesleğinin amaçlandığı gibi toplum yararına sürdürülebilmesi için 

bireysel özellikler, çalıĢma koĢulları ve mesleğe iliĢkin bazı konular önem 

taĢımaktadır. Bu konular hakkında eczacıların görüĢlerinin alındığı çalıĢmalar 

yapılacak yasal değiĢikliklere ve toplumsal görüĢ revizyonlarına ıĢık tutacaktır. 

 

Ankara kent merkezlerinde 2013 yılında yapılan bir araĢtırmada eczacıların 

ekonomik durumu incelendiğinmiĢ, aylık ortalama gelirlerinin 2000 TL olduğu 

anlaĢılmıĢtır. Ortalama bir değer olarak yansıtılan bu miktar hiç kâr etmediğini beyan 

edenlerin yanı sıra, 22500 TL kazandığını ifade eden eczacıların beyanatları 

üzerinden hesaplanmıĢtır62. 

 

Eczacıların gelir düzeylerinin farklılık göstermesi ile birlikte, yapılan 

araĢtırmalarda eczacıların gelirlerinin dörtte üçünün ilaçlar olduğunu belirlenmiĢtir. 

Bu da eczacıların geri ödemelere bağımlı olduğunu göstermektedir. Diğer taraftan 

kurumların geri ödeme süresi, eczanelerle yaptıkları sözleĢmelerde belirtilen sürenin 

çok üzerine çıkması sonucunda eczacıların neredeyse tamamının geri ödeme 

sürelerinden büyük memnuniyetsizlik duyduğu bilinmektedir. Eczanelerine kaynak 

sağlamak için bankadan kredi almak, diğer varlık ve gelirlerinden eczaneye aktarım 

yapmak veya tanıdıklarından borç almak durumunda kalan eczacıların sadece üçte 

birinin eczane finansmanında eczane gelirleri yeterli olmaktadır. Bunun yanı sıra 

eczacıların büyük çoğunluğu borçlu olduklarını ve borçlarını ödeyememe kaygısı ile 

mesleğe devam ettiklerini bildirmiĢlerdir. 2003 yılında AEO 9. Bölge’deki serbest 

eczacıların %41’inin eczacılık mesleğinin en önemli sorununun geri ödemeler 

olduğunu ifade etmesi de bu durumun eczacılar için kronik problem haline geldiğini 

ortaya koymaktadır63. 
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 Alp Arslan Ercan ve Sevgi ġar, “Edremit Körfez Bölgesindeki Eczane Eczacılarının Stres 
Kaynakları”, Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 33 (4), 2004, ss. 217-242. 
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 Selen Yeğenoğlu ve Gülbin Özçelikay, “Counselling of pharmacists to community on issues other 
than drug purchasing and drug related information: A survey in Ankara”, Turkish Journal of 
Pharmaceutical Sciences, 2 (2), 2005, ss. 83-91. 
63

 K. Hakan AltıntaĢ vd., “Ankara 9. Bölge Eczanelerinde ÇalıĢan Eczacıların Bazı Mesleki 
Uygulamalarını ve Sorunlarını Saptama AraĢtırması”, Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 33 (1), 
2004, ss. 11-25. 
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Benzer sorunların yaĢandığı Amerika BirleĢik Devletleri’ndeki (ABD) serbest 

eczacılar da geri ödeme koĢullarından, ilaç fiyatlarından ve eczane kârlılığından 

Ģikayetçi olmakta ve eczacıların üzerinde serbest piyasa güçlerinin baskı 

oluĢturduğunu ileri sürmektedirler64. Buna ek olarak yaĢanan tüm bu sorunlar 

eczacılar üzerinde strese, bıkkınlığa ve tükenmeye giden sonuçlar 

doğurabilmektedir65.  

 

AĢırı iĢ yükü, eczacıların iĢ yaĢamında karĢılaĢtıkları bir diğer sorunu 

oluĢturmaktadır. Haftada 58 saat çalıĢan eczacıların üçte ikisi iĢ yükünü “ağır” olarak 

nitelendirmiĢtir. AraĢtırmalar eczacıların ortalama çalıĢma süresinin hem genel 

olarak ABD’deki meslektaĢlarından hem de eczane sahibi olan ve yönetimle ilgili 

sorumluluk üstlenen Amerikalı eczacılardan daha fazla olduğunu göstermektedir66 

Ülkemiz ile ABD'de bulunan eczacılar arasında çalıĢma süreleri açısından oluĢan 

farkın esas nedeninin çalıĢan sayısı ve iĢ bölümünden kaynaklı olma ihtimali 

bulunmaktadır 67. 

 

ĠĢ yükünün ağır olması, hizmet sunum kalitesini ve kiĢisel sağlığı olumsuz 

etkileyebilen tükenmiĢlik sendromu açısından büyük önem taĢıyan risk faktörleri 

arasındadır. Buna karĢın yapılan iĢin değerli ve önemli olduğu düĢüncesi sayesinde 

iĢ yükünün ağırlığı karĢısında dahi bu yükün karĢılanması konusunda çalıĢanlarda 

istek uyandırabilmektedir.  Buna bağlı olarak, serbest eczacıların en fazla zaman 

ayırdığı iĢlere bakılırsa, ilk sırayı resmi iĢlemlerin aldığını, bunu danıĢmanlığın, 

reçete karĢılamanın ve muhasebe ve stok yönetimi tarafından takip edildiğini 

gözlemleyebiliriz. DanıĢmanlık etkinliklerinin bu Ģekilde ikinci sıraya düĢmesi, 

eczacıların aldığı eğitimi iĢte kullanabilmelerinin, böylece iĢ doyumunun artmasının 
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 Kathryn L. Hahn, “Highlights of the 2006 Annual Convention of the National Community Pharmacists 
Association”, Medscape Pharmacists, 2006, http://www.medscape.com/viewarticle/547084 (EriĢim 
Tarihi: 10.04.2019) 
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 TTB, Türkiye’de Tabip Odalarına Kayıtlı Olan Bir Grup Hekimde TükenmiĢlik Sendromu ve 
Etkileyen Faktörler, Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara, 2005, s. 51 
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 Midwest Pharmacy Workforce Research Consortium, 2009 National Pharmacists Workforce 
Survey, American Association of Colleges of Pharmacy, Pharmacy Manpower Project, 2010, s. 42,  

https://www.ncpanet.org/pdf/dose_2009_national_pharm_workforce_survey.pdf (EriĢim Tarihi: 
07.04.2019) 
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 Christina Maslach vd., “Job burnout”, Annual Review of Psychology, 52, 2001, pp. 397-422, 
https://doi.org/10.1146/annurev.psych.52.1.397 (EriĢim Tarihi: 10.05.2019) 
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önünde bir engel olarak düĢünülebilir. Eczanede çoğunlukla resmi iĢlemler ve reçete 

karĢılama gibi rutin iĢlerle uğraĢmanın tükenmiĢlikle de iliĢkili olduğu bulunmuĢtur68. 

 

Mevcut çalıĢma koĢulları içinde eczacıların dörtte biri serbest eczacılığa 

devam etmeyi düĢünmediğini, dörtte biri de serbest eczacılığın yanında baĢka bir iĢ 

daha yürütmeyi düĢündüğünü ifade edebilmektedir. Bu durum, eczacıların çalıĢma 

koĢulları ile ilgili sıkıntılara iĢaret etmesinin yanı sıra eczacılıkta yaĢanan sorunların 

ana faktörleri olarak iĢi bırakma niyetinin esnek olmayan ve uzun çalıĢma 

saatlerinden, düĢük gelirden, çalıĢanların yetersiz olmasından, iĢ stresinden, iĢ 

doyumu sorunundan, hastalarla temas süresinden ve farmasötik bakım etkinliklerine 

katılım ile iliĢkili olduğundan bahsedilebilir. 

 

Sonuç olarak, eczacıların çalıĢma koĢullarına iliĢkin geliĢtirdiği olumsuz 

tutumlar, yaĢadıkları stres ve iĢ-aile çatıĢması, sağlık sistemine iliĢkin 

düzenlemelerin gözden geçirilmesi gereğini ortaya koymaktadır. Serbest eczacıların 

sunduğu farmasötik bakım hizmeti, dolayısıyla halk sağlığının geliĢtirilmesi, bu 

konuda atılması gereken adımların atılması beklenmektedir. Özellikle Türk 

Eczacıları Birliği, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlık Bakanlığı’nın serbest eczacı 

iĢgücünün niteliklerini ve çalıĢma koĢullarını iyileĢtirmek yolunda üstlenmeleri 

gereken rollere sahip çıkmaları sonucunda eczacıların çalıĢma koĢullarının 

iyileĢmesi ve daha iyi hizmet vermeleri sağlanabilecektir69. 
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 Zeynep Çalgan vd., “Eczacılarda Mesleki Bir Sağlık Sorunu: Tükenmişlik” Hac. Univ. Ecz. Fak. 
Derg, 29(1), 2009, ss. 61-74  
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ĠKĠNCĠ BÖLÜM 

 

YAġAM KALĠTESĠ 

 

Bu bölümde, yaĢam kalitesi kavramı, etkileyen faktörler, çalıĢma yaĢamında 

yaĢam kalitesi, yaĢam kalitesi göstergeleri, yaĢam kalitesinin ölçülmesi ve 

eczacıların faaliyetlerine yer verilmiĢtir.  

 

2.1. YAġAM KALĠTESĠ KAVRAMI 

Sosyal bilimler baĢta olmak üzere birçok farklı bilimlerde fazlaca kullanılan 

yaĢam kalitesi kavramının; ortaya konulan net tanımlaması bulunmamaktadır. 

Bunun en büyük nedeni birçok alanı kapsayan çok faktörlü bir kavram olmasıdır. 

Bunun yanında yaĢam kalitesi kavramı tanımlanırken olmazsa olmaz görülen bazı 

kavramlar vardır. Bunlar, iĢlevsel yeterlilik, tedavi ve hastalıkla iliĢkili yakınma 

durumları, sosyal ve psikolojik iĢlevlerde yeterlilik olarak sıralanmaktadır70. 

 

Bireylerin sosyal hayatının bir parçası olan iĢ hayatı, bireylerin günlük 

yaĢamının önemli bir bölümünü oluĢturmaktadır. Bu anlamda, çalıĢma bireylerin 

zihinsel veya bedensel olarak emek verip; sosyal, ekonomik, kültürel ve psikolojik 

doyuma ulaĢma durumu Ģeklinde ifade edilebilmektedir71. YaĢam kalitesi kavramının 

daha iyi anlaĢılması için kalite kavramını ifade etmek gerekir. Eski Mısırlılarda bir 

inĢaat ustasının yaptığı bir ev, ustanın hatası nedeniyle yıkılıp ev sahibinin ölmesine 

sebep olursa, o usta cezalandırılarak öldürülmekteydi. Osmanlı sultanı Ġkinci Beyazıt 

tarafından çıkarılan bir Kanunnamede satılan mal/ürünlerin belli kalite özelliklerini 

taĢıması gerektiği özellikle belirtilmiĢtir72. 

 

YaĢam kalitesi, bireylerin yetiĢtirildikleri kültür ile değer sistemi içerisin de 

kendilerinin yaĢamdaki seviyelerini algılayıĢları Ģeklinde tanımlanabilmektedir. Bu 
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 Cem Akdeniz, Ömer Aydemir, Fisun Akdeniz, ġeref Gülseren ve SavaĢ Kültür, “Sağlık Düzeyi 
Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması ve Güvenilirliği”, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, 9 (2), 1999, ss. 
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algılamalar; düĢünce biçimleri, hedefler, standartları ve kaygı gibi stres içerikli 

kavramları bünyesinde barındırmaktadır. YaĢam kalitesine bakıldığında baĢta stres 

kavramı olmak üzere birçok etkenden etkilendiği görülebilecektir. Ayrıca yaĢam 

kalitesinin bireylerin bulundukları ev, iĢ ve sosyal yaĢam gibi ortamlarda farklı 

konumda olabileceği söz konusudur. YaĢam kalitesi bakımından iĢ yaĢamında üst 

seviyelerde olan biri sosyal yönden farklı seviyede olabilecektir73.  

 

YaĢam kalitesini belirleyen kavramlara bakıldığında bireylerin özgür yaĢam 

seviyeleri, sosyal yaĢam ve çevreleri ile iletiĢimleri ve sağlık durumları bakımından 

birçok kavramı içermektedir74. Bir diğer tanımlama ise yaĢam kalitesinin, bireylerin 

içinde bulundukları nesnel yaĢam Ģartları ve bu Ģartlara yönelik öznel algı olarak 

tanımlandığı görülmektedir75. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise; bireylerin beklenti, 

amaç ve yaĢam Ģartları bakımından onları çevreleyen kültür ve değer sistemi 

doğrultusunda bireyin yaĢamındaki konumuyla ilgili algılarının toplamı Ģeklinde 

tanımlandığı görülmektedir76 

 

Günümüzden yaklaĢık olarak 2000 yıl öncesine uzanan yaĢam kalitesi 

kavramı o dönemde Tatarkiexicz tarafından tanımlanmıĢ ve bir tür mutluluk Ģeklinde 

belirtilmiĢtir77.  

 

Kaliteli hayatın ne olduğu konusunun filozoflar tarafından uzun süre tartıĢıldığı 

görülmektedir. Günümüzden neredeyse 2000 yıl öncesinde mutluluğun doyumu 

konusunun önemi vurgulanmıĢtır. Bu da bugünün yaĢam kalitesi kavramını 

kapsamaktadır. Ġlk dönemlerde mutluluğun sadece baĢarı anlamında kullanıldığı 

görülürken; antik ve orta çağ dönemlerinde kavramın, insanın mükemmel olma 
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durumunu ya da en yüksek seviyelerde güzellik ve erdeme sahip olma Ģeklinde 

algılandığı görülmektedir78.  

 

1900’lerde Taylor’un muayene ve düzeltmeyle uzmanlaĢmayı sağladığı 

görülürken; 1930 yılında Shewhant ile 1950 yılında Deming verimlilik çalıĢmalarıyla 

devam etmiĢ, Deming’in Juran’yla beraber planlama üzerine çalıĢtıkları görülmüĢtür. 

Takip eden dönemlerde Crosby ve Ġshikawa kalitesiz yaĢamayı önleyerek insanlara 

yatırımın önünü açanlar arasına girmiĢtir. Sosyologların daha ziyade iyilik hali, iyi bir 

hayata sahip olma anlamında kullanıldığı görülen bu kavramın, hızla sağlık bakım 

sistemi içerisinde de kullanılmaya baĢlandığını belirtmek gerekir79. 

 

ÇeĢitli bilim dallarının da incelediği yaĢam kalitesi kavramının, geniĢ kapsamlı 

bir anlam ifade ettiğini söylemek mümkündür. 1930 ile 1960 yılları arasında sosyoloji 

dalının, 1800 ile 1970 yıllarının arasında psikoloji dalının, 1960 yıllarında ekonomi, 

tıp ve felsefe alanının yaĢam kalitesi kavramını ilk defa kullandığı belirtilmiĢtir. 

Bunun yanında hemĢireler ile ilgili olarak ilk defa 1980 yılında kullanıldığı 

görülmüĢtür80. 

 

YaĢam kalitesi ile ilgili 1960’lara gelindiğinde akademik alanda yaĢam kalitesi 

yer almıĢ ve Long tarafından kaleme alınan ve “On the Quantity and Qality of Life” 

adı ile yayınlanan makalesi yaĢam kalitesi ifadesine yer vermektedir81.  

 

Sonraki dönemlerde yaĢam kalitesi kavramının sosyal bilimlerde geniĢlemeye 

baĢlaması ve yaĢam biçimi Ģeklinde ele alınması söz konusu olmuĢtur. Felsefeciler, 

sosyal bilimciler ve politikacıların, 1960 ile 1970’lerde, yaĢam kalitesi ile yaĢam 

standartları kavramlarıyla ilgilenmeye baĢladıklarını söylemek mümkündür. Daha 

önceden yaĢam kalitesinin geri kalmıĢ olan, gelir dağılımının eĢit olmadığı ülkelerin 

sorunu olarak dile getirildiği görülmüĢtür. Sosyal Devlet kavramının geliĢimi, sosyal 
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ve iyi olma durumuyla ilgili belirleyicileri gündeme getirmiĢtir. Bu konuda yapılan 

çalıĢmalarda, özellikle iĢ kalitesi, iĢsizlik ve aile hayatının üzerinde toplandıkları 

görülmüĢtür82.  

 

Tanım olarak bir tür memnuniyet olarak tanımlanabilen yaĢam kalitesi 

1960’larda ayrıca politik kararlar alınması sonrasında popülerlik kazanmıĢtır. 

Long’un çalıĢmasından farklı kesimlerde de gündeme gelen yaĢam kalitesi, eğitim, 

gelir, barınma ve sağlık kavramları ile etkileĢimde olması sebebi ile önceki yıllarda 

yeniden iĢlerlik kazanmıĢtır. Bu iĢlerlik sosyal bilimler alanı yanı sıra ekonomistlerde 

farklı çalıĢmalarda kullanılmıĢ ve ilk olarak Gayri Safi Milli Hasıla’nın 

hesaplamasında bir etken olarak değerlendirilmiĢtir83. 

 

Ġnsanlar öncelikli olarak temel ihtiyaçları, sosyal ve ekonomik ihtiyaçları 

tamamlamıĢlar ve psikolojik ihtiyaçlara sıra gelmesinin sonrasında 1970’lerdeyse 

psikologların yaĢam doyumu boyutu gündeme gelmiĢtir. 1970’lerde psikoloji 

konusunda yaĢam kalitesi çalıĢmaları arttırılarak, psikologların kavramı gelir ve 

barınma gibi objektif durumların da ötesinde bu durumlardan doyum bulup 

bulmamayla iliĢkili olduğu ileri sürdüklerini belirtmek gerekir. Psikologlar, yaĢam 

kalitesini bireylerin kendi yaĢamlarına iliĢkin mutluluk ve doyum durumuyla 

iliĢkilendirmiĢlerdir84. 

 

YaĢam kalitesi kavramına bakıldığında 1972 yılında görülen giriĢimler bu 

kavramın önem kazanmasına ve araĢtırmacıların ilgi alanına girmesine neden 

olmuĢtur. Bu tarihte New York’ta gerçekleĢtirilen kongrede “Ġnsani ÇalıĢma YaĢamı” 

araĢtırmalarına değinilmiĢ ve bireylerin Ģartlarının nasıl oluĢturulabileceğine yönelik 

teorilerin belirlenmesi ve uygulamalarının gerçekleĢmesi sağlanmıĢtır85.  

 

Öznel yapıya sahip olması sebebi ile yaĢam kalitesi, 1974’yılından itibaren 

fazlaca tanımlama yapılan bir kavram haline gelmiĢtir. Bu tanımlardan memnuniyet; 
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pozitif-negatif etki, moral, etki derecesi, sağlık, öznel, biliĢsel değerleme ve psikolojik 

iyilik halleri olarak belirtilen tanımlar farklı içerikleri tanımladıklarından, eĢ anlam 

olarak görülememektedir. Günümüzden 2000 yıl önce Tatarkiewiz’in yaĢam 

kalitesine karĢılık getirdiği mutluluk tanımlaması, biliĢsel ve duygusal bileĢenleri de 

kapsayan memnuniyet türü Ģeklinde ifade edilmiĢtir86.  

 

YaĢam kalitesi ile karĢılık verilen mutluluk kavramı araĢtırmacılar tarafından 

farklı tanımlara sahip olmuĢtur. Beethoven’a bakıldığında mutluluğun bireylerin 

yaĢamın bir bütün olarak pozitif biçimde etkilediği ve genel kalitesinin 

değerlendirilmesinde kullanılan bir parametre olduğu ifade edilmektedir. Farklı 

araĢtırmacılar yaĢam kalitesi ile mutluluğu eĢ anlamlı ifade etmekle birlikte üç 

bileĢenden oluĢtuğunu ifade etmektedir. Bu bileĢenler ile bireylerde mutluluk;  

 belirli bir zaman diliminde ortalama memnuniyet seviyesi, 

 yaĢamda olumlu etkilerin sıklığı ve derecesi, 

 depresyon ve kaygı gibi olumsuz kavramların konumu, 

doğrultusunda oluĢtuğu görülmektedir87. 

 

Mceland’a bakıldığında ise yaĢam kalitesini Tatarkiewiz’in mutluluk ve 

memnuniyet kavramlarını da kapsayan 4 ayrı biçimde tanımladığı görülmektedir88. 

Bu tanımlamalar ise; 

 Memnuniyet: bireyde kiĢisel tecrübelerin entelektüel ve mantık 

durumlarını belirten biliĢsel yön, 

 Mutluluk: kiĢisel tecrübelerin duygusal bileĢenini ifade etmek, 

 Kendini gerçekleĢtirme: büyüme ve geliĢmeyi ön plana çıkarmak, 

 Ġhtiyaç duyulan memnuniyet: iyi bir yaĢam deneyimi öncesi 

memnuniyetten farklı, memnuniyet gereksinimlerini yansıtmak 

olarak belirtilmektedir89. 
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Sonraki yıllarda yaĢam kalitesi, araĢtırmacılar tarafından önem verilerek ilgi 

duyulan kavram olmuĢtur. YaĢam kalitesine verilen önem gerek araĢtırmacılar ve 

gerekse ülkeler düzeyinde her geçen yıl artmıĢ ve 1980 yılına gelindiğinde 

Kanada’da yaĢam kalitesi konusunda Uluslararası katılımlar ile kongre 

düzenlenmiĢtir. Kongre ile birlikte yaĢam kalitesinin kurumların ilerleyiĢi ve 

geliĢmelerinde önemli role sahip olduğu anlaĢılmıĢ ve katılımcılara bildirilmiĢtir90. 

Sonraki yıllarda ise birçok alanda çeĢitli araĢtırmacılar tarafından inceleme konusu 

olmuĢtur.  

 

Bütün bunların ardından yaĢam kalitesi kavramı evrensel bir tanıma sahip 

değildir ancak; insan hayatının iyileĢtirilmesini ifade etmesi sosyal, psikolojik ve 

ekonomik refahın sağlanabilmesi ve dengeli olarak sürdürülmesinin üzerine 

temellendiğini söylemek gerekir. Genel olarak bireysel iyi olma durumunun ifade 

edilmesi anlamını taĢıyan yaĢam kalitesi kavramı; doyum, mutluluk, uyum ve iyi 

olma hali Ģeklinde tanımlanmaktadır. BaĢka bir ifadeyle hayatın subjektif olarak 

değerlendirilmesidir. Ekonomiden coğrafyaya, sosyolojiden psikolojiye, hemĢirelikten 

sağlık dallarına gelene kadar geniĢ bir yelpazede bulunan birçok bilim dalı 

tarafından kullanıldığını belirtmek gerekir. KiĢilerin fiziki sağlığı, inançları, psikolojik 

durumları, sosyal iliĢki ve çevresi ile iliĢkilerinden karmaĢık olarak etkilenen geniĢ bir 

terimdir91. 

 

Evrensel bir tanımı olmayıp birden fazla tanıma sahip yaĢam kalitesini kısaca 

özetlemek gerekirse, bireylerin bulundukları ortam ve sahip oldukları imkânlar 

arasındaki memnuniyet düzeyleri veya yaĢamdan elde ettikleri ile yaĢamdan 

beklentileri arasındaki farklılıklar olarak ifade edilebilir. Bireylerin yaĢamdan 

beklentileri ile elde ettikleri arasında bir fark olmaması durumunda yaĢam kalitesinin 

birey özelinde yüksek seviyede olduğu ifade edilebilir. Bu durumunda farklı olarak 

yaĢam kalitesi birçok yapı gibi farklı kavramlardan etkilenebilmektedir. Dolayısı ile 

bireyler ve örgütlerin yaĢam kalitesi kadar önem vermesi gereken diğer etkenlerde 

yaĢam kalitesini etkileyen kavramlar olarak nitelendirilebilir 
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2.2. YAġAM KALĠTESĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER 

YaĢam kalitesi, bireyin bulunduğu konum ve amaçlarına göre farklılık 

gösterebilecektir. YaĢam kalitesini etkileyen faktörlerde bu doğrultuda farklılık 

gösterebilmektedir. YaĢam kalitesine bakıldığında; ekonomik durum, genel sağlık, 

bireysel saygı, bireysel memnuniyetleri, tecrübe ve bilgileri gibi birçok kavramdan 

etkilenmekte olduğu görülmektedir92. 

 

YaĢam kalitesini etkileyen birçok faktörbulunmaktadır. Bu faktörler kiĢilere 

göre değiĢiklik göstermektedir. Bu etkenlerden bazılarını aĢağıdaki gibi sıralamak 

mümkündür93:  

 Demokrasi ve özgürlüğün kabul gördüğü ekonomik açıdan zengin bir 

ülkede yaĢama yaĢam kalitesi algısını yükseltmektedir.   

 Politik istikrarın olması güvenli bir gelecek anlamını taĢımaktadır. Bu 

anlamda kiĢilerin güven içerisinde ve gelecek kaygıları olmadan 

yaĢamını sürdürmeleri önem taĢımaktadır.  

 Azınlıktan öte çoğunluğun parçası olma, itibar görme ve saygınlığın elde 

edilmesi kiĢilerin yaĢam kalitesi algılarını etkiler.  

 Toplum içindeki sosyal katmanın üst grubunda olmak, yaĢam kalitesini 

yükseltir.  

 Evli olma, aile ve arkadaĢlarıyla iyi iliĢkiler içinde bulunma, sağlıklı bir 

çevre anlamını taĢımaktadır. Bu durumun psikolojik olarak kiĢilerin 

kendini iyi hissetmesini sağladığı görülmektedir.  

 Ruhsal ve fiziksel anlamda sağlam olma, kiĢilerin kendi baĢlarına bir 

Ģeyler baĢarmaları ve tatmin olmaları için önem taĢımaktadır. 

 Aktif ve açık fikirli olma, kiĢilerin kendini iyi hissetmeleri bakımından 

önemlidir. DüĢüncelerini net olarak ifade eden bireyler için stres 

ortamının kolaylıkla ortaya çıkamadığı görülmektedir.  

 Kendi yaĢamının kontrolünü eline aldığını hissetme, öz yeterlilik ve 

özgüven açısından önem taĢımaktadır.  
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 Para kazanmak ve politik anlamda muhafazakar olmanın yerine maddi 

ve sosyal değerlere sahip olmaya karĢılık istekli olma durumu yaĢam 

kalitesi algısını etkiler. 

 

Tablo 1’de yaĢam kalitesinin kavramsal çerçevesini ayrıntılı olarak görmek 

mümkündür. 

 

Tablo 1. YaĢam Kalitesinin Kavramsal Çerçevesi94 
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Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere insanların yaĢam kalitesini etkileyerek 

belirleyen üç temel alan bulunmaktadır95. Bunlar:  

 Varlık alanı; fiziksel, psikolojik ve manevi yönleri bulunan bu alan 

bireylerin kiĢiliğiyle ilgili kimlik alanını ifade etmektedir. Bireylerin 

sahip oldukları özellikleri belirten, değer yargıları, inanç biçimi, 

bireylerce neyin sevilip-sevilmediği ve duygusal durum gibi kavramları 

ifade etmekle birlikte çoğunlukla bireylerin kendilerini nasıl 

hissettikleriyle ilgilenen alandır.  

 KiĢinin sahip oldukları; bireylerin çevresini oluĢturmakta ve o çevreye 

uyumluluğu belirtmektedir. Fiziksel, sosyal ve toplumsal bakımdan 

sahip olunanlarını barındırmaktadır. KiĢilerin mevcut iĢ durumları, 

diğer bireyler ile olan karĢılıklı iliĢkileri, gelir seviyelerini, kiĢilerin 

eğitim durumları gibi unsurları içermektedir.  

 Gelecekle ilgili düĢünce alanı; gelecekle ilgili beklentileri, umutları ve 

amaçları içermektedir. Kendisini geliĢtirme ve bireysel anlamda 

rahatlamayı sağlayan faaliyetlere katılmak ve meslekte yükselmek 

gibi durumları kapsayan alan 

olarak tanımlanmaktadır96.  

 

2.3. ÇALIġMADA YAġAM KALĠTESĠ 

Örgütlerde bireyler, hizmet veya üretimin temel yapılarından birisidir. ÇalıĢma 

alanına bakılacak olursa; bireylerin yaĢamında önemli yere sahip olduğu ve kazanım 

elde etme amacından farklı olarak sosyal uğraĢıların sergilendiği alanlar olduğu 

görülmektedir. ÇalıĢma kavramından farklı olarak kalite ise, çoğunlukla ürün, olay, 

hizmet, birey yada faaliyetten farklı olduğunu ortaya koyan ve tüketicinin tatminini, 

isteklere uygunluğu ifade eden kavramdır. Kalite ile örgütün hedeflediği amaca 

uygun üretim-hizmetin gerçekleĢtirilmesi ve bu süreç ile özellikle çıktılarının Ģartlar 

bakımından uygunluk içermesi hedeflenmektedir97. 
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YaĢam kalitesinin bireylerin yaĢamlarında görülen memnuniyet veya mutluluk 

içerikli yaklaĢımları olduğu görülmektedir. Bireyler adına çalıĢma ve çalıĢma 

ortamları sadece maddi gelir elde edilmesi amacıyla uğraĢ gösterilen bir görev veya 

lokasyon değildir. Bu kavramlara bakıldığında bireyin bulunduğu görev-ortamda 

baĢarı ve gurur hisleri hissetmesi ve diğer tatmin olanaklarını elde etmesi; bireyin 

yaĢamında önem arz eden ve çoğu zaman belirleyici etken olan bir meĢguliyet 

olduğu görülmektedir98.  

 

Dünya genelinde özellikle sanayi alanında modern yönetim yaklaĢımlarının 

yaygınlaĢması, örgüt çalıĢanlarının daha fazla önem görmesini sağlamıĢtır. 

ÇalıĢanların önemi artmakla birlikte, çalıĢma yaĢam kalitesi (ÇYK) örgütlerde 

çalıĢanların moral ve motivasyonlarında arttırıcı etkide bulunduğu ve verimlilikleri 

yükseltmeyi hedeflemektedir. ÇalıĢma hayatında yaĢam kalitesi kavramı, üretim 

veya hizmette verimlilik, çalıĢanların memnnuniyetleri, toplumsal bütünlük ve 

yöneticilerin davranıĢları olmak üzere birçok konuyu kapsamaktadır99. Birçok konuyu 

kapsayan çalıĢma hayatında yaĢam kalitesinin seviyelerinin etkilediği taraflar 

arasında örgütler ve çalıĢanlar görülmektedir.  

 

Ülkelerde ve örgütler geçmiĢ yıllardan itibaren ÇYK’ye önem vermiĢtir. 

örgütlerin faaliyet gösterdikleri alan ve diğer Ģartları (çalıĢan, maddi olanaklar, vb.) 

sebebi ile farklı biçimde uyguladıkları ÇYK, ülkelerde de farklılık gösterebilmektedir. 

Öyle ki ülkeler farklı zamanlarda ÇYK kapsamına dahil olmuĢ ve farklı hukuki 

düzenlemeler ortaya koymuĢtur. Hukuki düzenlemelerin yanı sıra ülkelerde 

kullanılan ÇYK’ya karĢılık gelen ifadeler de farklılık göstermiĢtir. Örneğin ÇYK 

ifadesi; 

 Almanya ve Ġngiltere’de “iĢin insancıllaĢtırılması”, 

 Fransa’da “çalıĢma Ģartlarının geliĢtirilmesi”, 

 Ġskandinav Ülkelerinde “çalıĢma çevresi ve iĢyerinin 

demokratikleĢtirilmesi”, 

 Sosyalist ülkelerde “iĢçilerin korunması” 
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olarak karĢılık bulmakta ve yaygın biçimde tercih edilen kavramlardır100.  

 

Bireylerin çalıĢtıkları iĢi ve çalıĢma ortamı (üyeler, Ģartlar, olanaklar, vb.) ve 

mesleğine yönelik beklentilerinin karĢılanması ve yaklaĢık psikolojik tatmin 

seviyesine ulaĢılması ile yaĢama karĢı aldığı haz duygusunun ortaya çıkmasında 

önemli role sahiptir. ÇYK’ye bakıldığında örgütlerde çalıĢan bireylerinentelektüel ve 

psikolojik tatmin durumunda belirleyici role sahip olmasına bağlı olarak verimliliği, 

stratejik katılımı ve yenilikçiliği gibi özelliklerde doğrudan etki edebilen kavram olarak 

görülmelidir101. 

 

YaĢam kalitesinin çalıĢma hayatında oluĢum ve geliĢimi, bireylerin iĢ 

hayatında yeteneklerini daha iyi anlayabilmeleri, bağımsız ve yaratıcı özelliklere 

sahip olmalarını sağlayabilmektedir. ÇalıĢma hayatındaki memnuniyet seviyesi 

olarak algılanabilecek yaĢam kalitesi kavramı (working life) hakkında farklı teoriler 

oluĢturulmakla birlikte görüldüğü ortamlarda çeĢitli sonuçların elde edilmesini 

sağlayabilmektedir102.  

 

2.3.1. ÇalıĢma YaĢam Kalitesine Yön Veren Teoriler 

ÇalıĢma yaĢamında farklı teoriler ortaya konulmuĢ ve bu doğrultuda yaĢam 

kalitesi ifade edilmiĢtir. Teorilere bakıldığında ÇYK ile ilgili “Sosyal EtkileĢim 

Kuramı”na öncelikli olarak yer verilebilir. Bu teoride; idare-yönetim ve çalıĢanların 

birbiri arasında etkileĢim sırasında alıĢveriĢ meydana gelmektedir. ÇalıĢanın ortaya 

koyduğu katkı ve çabası sonrasında hak edeceği ödülü alması sonrasında dengeli 

bir etkileĢim ortaya çıkmaktadır. EtkileĢim sonrasında çalıĢanın durum karĢısında 

tatmin olması motive olmasını sağlarken bu durumda çalıĢanın ortaya koyduğu 

davranıĢ ve faaliyetler olumlu yönde değiĢirken sarf ettikleri hizmet (ürün, vb. 

çıktılar) kalite bakımından üst seviyelere çıkmaktadır. Böylece çalıĢanların iç 

dünyasında; ortaya koydukları faaliyetler (girdiler) karĢılığında örgüte yararlı 

olacaklarını ve bu yarar karĢılığında ödül (prim, hediye, vd.) alacakları hissi 
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101
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oluĢmaktadır. Bu hissin ortaya çıkması ile çalıĢma yaĢam kalitesi algıları pozitif 

biçimde geliĢmesi ve bağlılık duygusunun artması sağlanmaktadır103.  

Sosyal etkileĢim kuramı yanı sıra “Çaba-Ödül Dengesizliği Modeli” ÇYK 

kavramının geliĢiminde etkide bulunmaktadır. Bu model ile harcanan emek ve 

ortaya konulan çabalar sonrasında; karĢılığı olan ödül, ücret, kariyer geliĢim 

imkanları ve sosyal kabullenme ile iĢ sağlığı ve güvenliği Ģartları doğrultusunda 

değiĢim görülebilmektedir104. Diğer bir ifade ile çalıĢma ortamında ortaya konulan 

emek ve çaba karĢılığı olarak kazanılacak maddi gelirler, kariyer ve saygı gibi 

kavramların beklenenden düĢük seviyede olması dengesizliğe sebep olmaktadır. Bu 

dengesizliğin ortaya çıkması sonrasında çalıĢanlarda gerilim, stres ve tepkilere 

sebep olabilmektedir105. 

 

ÇYK’nin geliĢiminde etkide bulunan bir diğer kavramda çalıĢma yaĢamında 

motivasyon, iĢ memnuniyeti ve kaliteye yönelik incelemelerde bulunan Herzberg’in 

“Çift Faktör Kuramı” diğer bir adıyla “Hijyen – Motivasyon Kuramı” adıyla bilinen 

teoridir. Bu faktöre göre çalıĢanlara ve örgüte yönelik verimlilik ve iĢ tatmini arasında 

etkileĢim incelenerek yürütülen iĢin kendisi ile ilgili etkenlerin iĢ tatmini ve verimlilik 

kavramlarına olumlu katkılarının olduğu savunulmuĢtur. Bu teori çalıĢma ortamında 

çalıĢanların ÇYK bakımından etkilendiği kavramlar hijyen ve motivasyon baĢlıkları 

altında ayrı ayrı incelenmektedir. Bunlara bakıldığında hijyen kavramları; ücret, iĢ 

güvenliği, Ģirket politika ve kuralları, statü, çalıĢma ortamındaki (ast-üst) iletiĢimleri 

olarak belirtilirken motivasyon kavramları; iĢin kendisi, baĢarı, sorumluluk, ilerleme-

geliĢme olanakları, geri bildirim gibi kavramlar incelenmektedir. Bu kavramlardan 

hijyen olarak belirtilen etkenler çalıĢma ortamının çevresel koĢullarına yönelik 
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etkenler olmakla birlikte motivasyon içerikli etkenler ise çalıĢmanın özüne ve 

içeriğine bağlı olarak geliĢmektedir106.  

 

ÇalıĢma yaĢamında ÇYK’nın geliĢiminde etkisi bulunan bir diğer teoride 

“BölünmüĢ ĠĢ Gücü” teorisidir. ĠĢ güvensizliği, geçici iĢçilik gibi durumlara etkisi olan 

iç (çalıĢma ortamı) ve dıĢ (çevresel)  ayrımdan hareketle bu teori ile çalıĢmaları 

ayırılarak (bölümleme) görevlendirme özellikleri ve istihdam Ģartlarındaki 

değiĢiklikler ilk olarak ele alınmaktadır. Yürütülecek iĢ ve görevlerin, örgütün 

merkezini oluĢturduğu (birincil) ve daha fazla ücret, çalıĢma becerisi ve iĢ güvenliği 

gerektirmektedir. ĠĢ ve görevlerin merkezi role sahip olduğu bu teoride, ana etken 

olmayan diğer görev ve iĢler ise (ikincil) daha az ücret, çalıĢma becerisi ve eğitim 

seviyesine sahiptir. Cazibesi daha düĢük ve dıĢsal iĢ/görevlerinde, birincil 

olanaklardan daha alt seviyede ÇYK’ye sahip olduğu dolayısı ile bu bölümlerde 

bulunan çalıĢanların kendilerini normalinden daha mutsuz ve sağlıksız görebileceği 

ifade edilebilir107. 

 

Teoriler arasında ÇYK’nin psikolojik olarak (stres, vb.) çeĢitli faktörlerden de 

etkilendiğini belirten “ĠĢ Talebi ve ĠĢ Kontrolü Teorisi”dir. ÇalıĢanların iĢ tatmini ve 

buna bağlı olarak yaĢam kalitesinin arttırılmasının amaçlandığı ve en çok çalıĢılan 

modellerden birisi olan bu teori Karasek tarafından geliĢtirilmiĢ ve birçok 

araĢtırmada tercih edilmiĢtir108.  

 

ÇYK’nin kavramsallaĢarak günümüze ulaĢmasında ve birçok alanda 

sistematik biçimde uygulanabilen “ĠĢ Talebi ve ĠĢ Kontrolü Teorisi”nin katkısı oldukça 

fazladır. Bu teoride psikolojik olarak görülen ve stres ile birlikte gerginliklerin 

yalnızca çalıĢma ortamı dıĢındaki tek bir faktörden etkilenmediği, çalıĢma ortamı 
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içerisinde beklenti ve taleplerin tamamından etkilendiği kabul edilmektedir. Teoriye 

göre psikolojik gerginliklerin, çalıĢma ortamlarında görülen karar vermedeki 

özerkliklerden (özgürlük) de etkilenmektedir. Etkilenme mekanizmasında temel 

olarak yer alan kavramlar gerilim ve karar verme özerkliği olmak üzere iki gruba 

ayrılmaktadır. Gerilimin çalıĢma yaĢamındaki beklenti ve taleplerin artması ile iĢ 

yükü sonucunda oluĢtuğu, çalıĢma ortamında çatıĢmalar ve strese sebep olan diğer 

baskılar olarak görüldüğü ifade edilmektedir. Karar verme özerkliği ise strese karĢı 

olumsuz etkilerin azaltılmasını amaçlayan etken olarak yer almaktadır. ÇYK’yi 

doğrudan etkileyen gerilim kavramını oluĢturan gerilim (talep miktarı) ve karar verme 

özerkliğine yönelik değiĢim aĢağıdaki gibi Ģematize edilebilmektedir109.  

 

 

ġekil 1: ĠĢ Talebi ve ĠĢ Kontrolü Modeli110 

 

ġekil 1’de yer alan model uygulanması sonrasında; inisiyatif kullanma, karar 

verme ve özerklik imkanlarının artması durumunda çalıĢanların çalıĢmalarının 

artması ve zorlanmasına sebep olan iĢ yükü fazla olan faaliyetlerde çalıĢanların 

tatmin düzeylerinde artıĢ gözlendiği bununla ters orantılı olarak depresyonun 

azaldığı görülmektedir. Aktif iĢ olarak tanımlanabilecek faaliyetlerin çalıĢanlarda 
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tatminin artmasına, pasif olarak tanımlanan iĢlerin ise tersi biçimde tatminsizliğin 

oluĢarak depresyona etki ettiği ortaya konulmaktadır. Bu teoride yukarıda belirtilen 

modelde görülen; 

 ĠĢ gerilimi kavramının iĢ taleplerinde fazlalık ve iĢin kontrol edilmesinin-

karar özgürlüğünün düĢük olduğu anlarda ortaya çıktığı, 

 A olarak adlandırılan bölgede bulunan iĢ kontrolü ve iĢ talepleri 

birbirinden uzaklaĢması ve ayrımlaĢtırıldığı bölgeyi ifade ettiği (1 ve 2 

nolu bölge),  

 B olarak adlandırılan bölgede bulunan iĢ kontrolü ve iĢ talepleri 

kavramlarının bir biri ile uyum içerisinde olduğu bölgeyi ifade ettiği (3 

ve 4 nolu bölge), 

 B köĢegeni olarak (azalan mavi ok) yer alan kısmın alt bölümü; 

çalıĢanların zor faaliyetler durumunda mücadele yeteneklerine sahip 

olma veya kontrol edebilme yetkisine sahip olduğu durumlar dikkate 

alındığı, 

 1nolu Pasif ĠĢ bölgesinde; kontrol ve talepleri asgari seviyede olduğu 

bu sebeple problem çözme faaliyetleri nadiren gerçekleĢtiği (öğrenilmiĢ 

çaresizlik bölgesi), 

 2 nolu bölgede Yüksek Gerilimli iĢ bölümünde yer alan kısımda; 

taleplerin artması ile kontrolün azalması ve akabinde gerilimin arttığı ve 

yüksek gerilimli iĢin ortaya çıktığı, 

 3 nolu bölgede DüĢük Gerilimli iĢ bölümünde talep miktarının azalması 

ve kontrolün artması ise bireyin geriliminin azaldığı ve iĢ tatmininin 

arttığı, daha fazla sorun çözümü (sorunla daha uzun sürede etkin 

mücadele) gerçekleĢtiği, 

 4 nolu Aktif ĠĢ Bölgesinde; gerek kontrolün ve gerekse talebin artması 

çalıĢanların geliĢmelerini sağlarken faaliyetlerini de arttırdığı 

(çalıĢanların tatmininin arttığı) 

ifade edilmektedir111.  

 

Dünyada birçok kıtada bir dönem fazlaca uygulanan ĠĢ Talebi ve ĠĢ Kontrolü 

Teorisi112 sonraki yıllarda geliĢtirilerek sosyal destek kavramı da bu yapıya 
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eklenmiĢtir. Sosyal destek kavramı ile teoride belirtilen talep ve kontrol etkileĢiminde 

ılımlaĢtırma, düzenleme ve farklılaĢtırma özellikleri olan bir değiĢken olduğu 

belirlenmiĢtir. Sosyal desteğin azalması, düĢük iĢ kontrolü ile yüksek iĢ talebi 

kavramlarının bir arada gerçekleĢmesi durumunda çalıĢanlarda gerginliğin ve stresin 

artmasına ve zihinsel sağlık sorunları oluĢumuna sebep olmaktadır113.  

 

2.3.2. ÇalıĢma YaĢam Kalitesinin Sonuçları 

Örgütler, iĢin yürütümü ve elde edilen ürün-hizmetlerin verimli biçimde elde 

edilmesini amaçlar. Bu amaçlara ulaĢmak ise çalıĢanların performansına bağlı 

olarak değiĢebilmektedir. Örgütlerde ÇYK’nin seviyesine bakıldığında örgütlerin 

performanslarının seviyeleri anlaĢılabilmektedir. ÇYK’nin ön görülmesi veya 

önemsenmemesi durumlarına göre farklı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.  

 

Günümüzde teknolojinin geliĢmiĢ olması ve örgütlerin geliĢmiĢlik oranlarına 

bakıldığında birbiri arasındaki en önemli farkın; örgütsel geliĢimin ÇYK geliĢimine 

yönelmesidir. Bu yaklaĢım doğrultusunda çalıĢanlar ile örgütlerin olumlu 

etkilenmeleri dikkate alınmaktadır. Örgütlerde üretkenlik kısa sürelerde 

gerçekleĢirken bu sayede uzun süreli üretkenliğe geçiĢ sağlamaktadır. Bu geliĢme 

ile gerek performans ve gerekse ÇYK’da doğrudan olumlu etkilenmeler 

görülmektedir114. Bu durumda ÇYK’nın sonuçlarından birisidir.  

 

ÇalıĢma yaĢamında ve örgütlerde görülecek ÇYK baĢarılı biçimde elde 

edilmesi amacıyla çalıĢanlara gerekli önemlerin verilmesi gerekmektedir. Bu 

doğrultuda çalıĢmalar yapan örgütler aynı zamanda çalıĢanların yeteneklerinin 

geliĢtirilebileceği ve güvende hissetmelerini sağlayacak çalıĢma ortamlarını 

oluĢturmak durumundadır. ÇYK’nin baĢarılı seviyelerde elde edilmesi durumunda bu 

avantajlar ortaya çıkarak çalıĢanların daha güvenli ve daha mutlu bir Ģekilde 

faaliyetleri yürütmesini sağlamaktadır. Dolayısı ile ÇYK’nin olumlu seviyelerde 

görüldüğü iĢ yerlerinde çalıĢan mutluluğu sağlanmaktadır115. Aksi durumda 
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çalıĢanların mutsuz ve güvensiz ortamlarda çalıĢmaları; çalıĢma ortamlarından 

ayrılmalarındaki en önemli etken olarak olumsuz durumların ortaya çıkmasına 

neden olabilecektir.  

 

Bireyler farklı hizmet-üretim sistemleri içerisinde faaliyet göstermektedir. Örgüt 

içerisinde bulunan sistemler ÇYK kapsamında düzenlenmesi durumunda mutlu 

çalıĢanlar ve verimli performanslar görülebilmektedir. ÇYK, çalıĢanlarda dürüstlük, 

sahiplik, güvenlik, özerklik, aile ekonomisi ve sorumluluk gibi özelliklerin kazanılması 

adına çaba sarf etmektedir. Örgütler ÇYK’yı iyileĢtirme amacıyla çalıĢanları 

doğrudan desteklemekte ve çalıĢanlar arasında gerek ast ve gerekse üst seviyeler 

dahil olmak üzere iletiĢimin güçlenmesine katkı sağlamalıdır. Örgütler politika ve 

karar oluĢturulmasında çalıĢanların katılımı adına imkan verme ve görevlerin yerine 

getirilmesine yetki tanıması ÇYK adına oldukça gerekli etkenlerdir116. Bu önlemler 

doğrultusunda örgütler aksiyonlar almak durumundadır. Aksi durumlarda ÇYK 

normalden daha düĢük seviyede olması durumunda örgüt içerisinde motivasyon, 

memnuniyet, etkili iletiĢim ve performanslar istenilen seviyede elde edilemeyeceği 

gibi bu durumdan çalıĢanlar kadar örgütler de doğrudan etkilenebilecektir117.  

 

Örgütler çalıĢma yaĢamında ürettikleri ürün veya hizmeti müĢterilere satıĢını 

sunarak gelir elde etmeyi ve faaliyetleri sürdürmeyi amaçlamaktadır. Motivasyonun 

eksik olduğu çalıĢanların yer aldığı örgütler ise çalıĢma yaĢamında baĢarılı süreç 

geçiremeyecektir. Öyleki çalıĢma yaĢamında motivasyonun görülmesi ile ÇYK bu 

durumdan etkilenerek çalıĢan performansı ve verimliliği üst seviyelere 

taĢıyabilecektir. Örgütler çalıĢanların motivasyonunu sağlaması yanı sıra 

çalıĢanlarına Ģeffaf anlayıĢ içerisinde yaklaĢmalı ve bilgiyi eksiksiz biçimde 

aktarmalıdır. Bilginin çalıĢanlardan saklanması durumunda çalıĢan motivasyonunun 

buna bağlı olarak düĢmesi kaçınılmaz olmaktadır118. MüĢteriler bazı durumlarda 

örgütlerin sunduğu hizmet veya ürün kadar örgüt çalıĢanlarına göre karar 

verebilmektedir119. Dolayısı ile ÇYK’nın yüksek seviyelerde elde edilmesi, müĢteri 
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memnuniyeti, ürün –hizmet satıĢının artıĢı, bilgi paylaĢımlarının çalıĢanlara Ģeffaf 

anlayıĢ ile aktarılması ve motivasyon artıĢı gibi etkileri beraberinde getirebilecektir.  

 

YaĢam kalitesi parametreleri arasında bireylerin ve çalıĢanların yaĢam 

kalitelerine etki eden diğer parametre ülkelerin yasal düzenlemeleri olarak 

görülebilir. Ülkeler yasal düzenlemeler ile çalıĢanların sosyal ve ekonomik 

bakımından güçsüz olması durumlarında korunmasını amaçlar. Aksi durumda ise 

sosyal ve ekonomik bakımdan güçsüz olan bireyler yasal düzenlemeler olmaması, 

çalıĢanların güçsüz olması ve iĢverene olan bağımlılık sebebi ile kötü koĢullarda 

faaliyet göstermelerine neden olabilecektir. Örneğin çalıĢma ortamında çalıĢanların 

güvenlik bakımından korunmadığı durumlarda kaza olabileceği gibi darp-Ģiddette 

görülebilecektir. Bu olayların görülmesi ile ÇYK olumsuz biçimde etkilenmektedir. 

Dolayısı ile örgütler ÇYK’nin baĢarılı biçimde elde edilmesi amacıyla ülkelerin yasal 

düzenlemelerine uyum sağlama ve bu sebeple (ÇYK bakımından) örnek kurumlar 

arasında yer alabilecektir. Örgütler ayrıca ÇYK’yi ülke mevzuatlarından farklı olarak 

kendi iç yönetmeliklerinde çalıĢanların katılımları ile alacakları kararlar 

doğrultusunda daha kalıcı hale getirebilecek ve yüksek seviyelere çıkarabilecektir120. 

Buradan görüleceği üzere ÇYK’nin yüksek seviyede görüleceği örgütlerin ülke yasal 

mevzuatları ve hukuk anlayıĢlarının geliĢeceği anlaĢılmaktadır.  

 

Ġnsanlar doğumdan ilerleyen yaĢlara kadar güven ve emniyet içerisinde olmayı 

istemektedir. Ġnsanların çalıĢma yaĢamına girmesi ile dikkat ettikleri etkenlerden 

biriside güvenlik ve emniyet Ģartlarıdır. Örgütlerin çalıĢanlara güvenli ortamlar 

sunması ve çalıĢanların bunu algılaması iĢe yönelik motivasyonu arttırırken 

verimliliği ve yerinde kararlar alınmasını sağlayabilmektedir. Bu yönü ile örgütlerin 

çalıĢma ortamında güvenlik ve emniyet yaklaĢımlarındaki olumsuz durumlar ÇYK’ye 

baĢarısız biçimde ulaĢmasını ve bunun sonucunda bireylerin çalıĢma ve özel yaĢam 

kalitelerini, sosyalleĢme ve bireysel geliĢimlerini olumsuz etkilemektedir. Olumsuz 

etkilenme ile çalıĢanların istek, performans ve motivasyon gibi özellikleri negatif 

etkilenerek örgüt faaliyetlerinin de azalmasına sebep olmaktadır121.  
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ÇalıĢma yaĢamında bireylerin bilgi ve becerileri doğrultusunda kendileri adına 

verimli olduğunu düĢündükleri iĢi seçme ve çalıĢmalarının sağlanması oldukça 

önemlidir. Doğru iĢi seçen veya doğru iĢe yerleĢtirilen çalıĢanlara bakıldığında 

örgütlerin üretkenliklerinin arttığı ve örgüte % 6-20 ekonomik yarar sağladığı 

görülmektedir122.Verimli istihdamın sağlanması sonucunda insana yakıĢan 

ekonomik, sosyal ve diğer yaĢam koĢulları elde edilebilecektir. Ġnsana yakıĢan 

yaĢam kalitesinin elde edilmesi ile ÇYK’nın üst seviyelerde elde edilmesi 

sağlanabilmektedir. ÇYK’nın bu doğrultuda üst seviyelerde görülmesi özellikle 

küreselleĢen dünyada artan rekabet ve eĢitsizlikler ile mücadelede etkin rol 

oynamayı sağlayabilecektir123. Örgütler ÇYK’nin yüksek düzeylerde elde edilmesini 

sağlamaları durumunda rekabet yeteneği kazanabileceği ve çalıĢanların daha doğru 

konum ve olanaklarda çalıĢmasının bir sonucu olarak görülebilir.  

 

Örgütler faaliyetleri sırasında ÇYK’nın seviyesine göre farklı sonuçlara sebep 

olabilmektedir. Bu sonuçlar olumlu ve olumsuz biçimde görülebilecektir (Tablo 2).  

 

Tablo 2: ÇYK DeğiĢimlerinin Sonuçları124 

Olumlu Sonuçlar Olumsuz Sonuçlar 

 ġikayetlerde azalma  

 GeliĢtirilmiĢ kalite 

 Verimlilik ve artan üretim 

 Daha düĢük maliyet 

 ĠĢten ayrılma ve iĢe 

devamsızlıkta azalma 

 Olumlu çalıĢan davranıĢları 

 Motivasyon artıĢı 

 Eğitim 

 BaĢlangıçta yönetici, denetici, 

kurmay ve danıĢman vd. 

maaĢları 

 Kısa dönemli üretim azalması 

 Daha yüksek maliyet 

 Daha az etkin birimler 

 Destekçilerin kariyerlerine negatif 

etkisi 

 

Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere ÇYK’nin olumlu ve olumsuz sonuçları 

görülebilmektedir. Örgütler ÇYK sürecinde geliĢtirici faaliyetlere yönelmeyi 

                                                           
122
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amaçlarlar. Bu süreçlerde ÇYK’nın ortaya çıkıĢına kadar eğitime zaman ayrılması, 

ilk aĢamalarda maliyetin artıĢı, üretimde azalma ve danıĢman maaĢları gibi olumsuz 

sonuçlar görülebileceği gibi sürecin iĢlerlik kazanması sonrasında çalıĢanların 

motivasyonlarında artıĢ, maliyet azalması ve verimlilik gibi olumlu sonuçlarda  

görülebilecektir125.  

 

 

2.4. YAġAM KALĠTESĠNĠN GÖSTERGELERĠ 

YaĢam kalitesi göstergeleri literatürde yaĢam kalitesine etki eden etkenler 

olarakta yer almaktadır. YaĢam kalitesinin göstergeleri amaç ve hedeflere göre farklı 

Ģekilde belirlenebilmektedir. Benzer bir durum ÇYK içinde geçerlidir. Örgütler, 

ÇYK’nın belirlenerek sonuçlarının değerlendirilmesini tercih ederek daha fazla 

performans ve verimliliğe ulaĢabilmektedir. ÇYK’nın belirlenmesi ise onu etkileyen 

etkenler ile gerçekleĢtirilmektedir. YaĢam kalitesinin göstergeleri ile ilgili etkenlere 

bakılacak olursa cinsiyet, yaĢ, medeni durum, gelir seviyesi, sağlık, stres, mesleki 

kıdem ve diğer etkenler olarak belirtilebilir.  

 

2.4.1. Cinsiyet 

Cinsiyet kavramı yaĢam kalitesi ile ilgili göstergeler arasında 

gösterilebilmektedir. Yapılan iĢin içeriği ile cinsiyetlerin faaliyetleri farklı yaĢam 

kalitelerinin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Literatürde cinsiyet ve yaĢam kalitesinin 

farklı sonuçlar ortaya çıkardığı görülmektedir. Kadınların ve erkeklerin 

yaklaĢımlarının farklı olduğu126yada farklılık göstermediği127farklı çalıĢmalarda ortaya 

konulmaktadır. Dolayısı ile cinsiyetin yaĢam kalitesinde gösterge olarak kullanılması 

kaçınılmaz olmakla birlikte etkileĢimlerinin nasıl olduğu hakkında genelleme yapmak 

söz konusu değildir.  
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2.4.2. YaĢ 

YaĢam kalitesini etkileyen kavramlardan birisi de yaĢtır. Farklı yaĢ gruplarının 

bakıĢ açıları ve amaçları zamanla değiĢim göstermektedir. Ġlerleyen yaĢ ile bireylerin 

yaĢam kalitesi azalabilmektedir. Ancak bu durumların engellenmesi adına yaĢın 

ilerleyiĢ esnasında çeĢitli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu önlemler ekonomik, 

sosyal, spor ve sağlık alanları gibi diğer alanlarda da gerçekleĢmelidir. Örneğin 

bireylerin ilerleyen yaĢ ile birlikte sağlık sorunları (Alzheimer, refleks yavaĢlığı vb.) 

görülebilmektedir. Bu durumda birey sağlık sorunları sebebi ile yaĢam kalitesinde 

azalma olabilecektir128. Dolayısı ile sağlık ile ilgili yaĢın ilerlemesi ile doktor 

kontrolleri, tetkik vb. önlemler ilerleyen yıllarda kötüye gidebilecek yaĢam kalitesini 

engelleyerek sabit tutma veya iyiye gitmesini sağlayabilecektir. 

 

2.4.3. Medeni Durum 

Bireyler, normal yaĢamları ve iĢ yaĢamlarındaki faaliyetleri dengelemede farklı 

zorluklarla karĢılaĢabilmektedir. Bu durum bireylerin evli olmaları farklı ailevi 

sorumluluklar almasına, bekâr olan bireylerde farklı amaç ve hedeflerin ortaya 

çıkması Ģeklinde görülmektedir. Bireylerin sosyal hayat, iĢ ve ev yaĢamlarındaki 

amaç ve görevler ve medeni durumlara göre bu kavramlarda stresin değiĢimi 

görülebilmektedir. Dolayısı ile yaĢam kalitesi belirlenmesinde medeni durumların da 

titizlikle dikkate alınması önem arz etmektedir129.  

 

Medeni durumun yaĢam kalitesine etkisi dünya genelinde toplumlarda cinsiyet 

ayrımından kaynaklandığı görülmektedir. Cinsiyet ayrımının toplumda kadın ve 

erkeğin görevlerini belirlemesi, özellikle evli çiflerde ev yaĢamında kadınlara daha 

fazla görev vermesi; kadınlarda stresin görülmesine önemli role sahiptir. Bu sebeple 

yaĢam kalitesinin stres ile doğrudan etkileĢimde olduğu göz önünde bulundurulması 

medeni durumların da yaĢam kalitesine etkisini göstermektedir130.  
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Medeni durum her hâlükârda ve her ortamda bireylerde yaĢam kalitesini 

etkilediği konusunda her hangi bir genelleme yapılması ön yargı özelliği kazanır. 

Bunun sebebi ise medeni durumun her zaman yaĢam kalitesine etki eden bir 

kavram olmadığı farklı araĢtırmalarda görülmüĢtür131. 

2.4.4. Gelir Seviyesi 

YaĢam kalitesini oluĢturan memnuniyet ve kalite kavramlarında en önemli 

etkenlerden biriside maddi gelirdir. Gelir seviyesi bireylerin yaĢam standartlarını 

belirlemekle birlikte yüksek düzeyde görülmesi yaĢam standartlarını da üst 

seviyelere çekmektedir. Üst seviyedeki gelir seviyeleri ile bireyler temel 

gereksinimlerin kolaylıkla elde edilmesini sağlamakla birlikte, kiĢisel geliĢim adına 

gerek duyulan hizmet veya malın da rahatlıkla ulaĢılabilir olmaktadır. Elde edilen 

gelir, bireylerin yaĢam memnuniyetleri ile kaliteleri arasındaki etkileĢim çeĢitli 

araĢtırmacılar tarafından incelenmiĢtir. Bu incelemelerden bazılarında; gelirin 

yaĢamın memnuniyet ve kalite kavramları arasındaki etkileĢimlerinin kalıcı olmadığı 

ve belirli bir süre sonra geçicilik kazandığı ifade edilmektedir. Diğer incelemelerde 

ise; yaĢam kalite-memnuniyetleri ve gelir seviyesi arasındaki etkileĢimin paralel 

hareket ettiği belirtilmektedir132. Ayrıca gelir seviyesi ve yaĢam kalitesi arasında 

olumlu etkileĢimlerin meydana geldiği çalıĢmaların genelinde ortaya konulmaktadır. 

Stevenson ve Wolfers yaĢam kalitesi ve gelir düzeyi arasında oldukça güçlü 

etkileĢimin olduğunu, Rode ve arkadaĢları tarafından yapılan ve 160 ülkenin 

incelendiği çalıĢmada kiĢi baĢına düĢen gelirin düĢük seviyelerde olduğu ülkelerde 

yaĢam kalitesinin de düĢük olduğu ve yükselen gelir seviyesi ile yaĢam kalitesinin de 

arttığı sonucuna ulaĢılmıĢtır133.Dolayısı ile gelir seviyesi ve yaĢam kalitesi arasında 

bir etkileĢimin olduğu somut biçimde anlaĢılmaktadır. 

 

Bireylerin çalıĢma yaĢamında gösterdikleri çabalar sonrasında elde ettikleri en 

önemli kazanım maddi gelirdir. Bu gelirin anlamı bireyden bireye farklılık gösterse de 
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genellikle satın alma gücü veya kiĢisel güdülerin tatmin edilmesi olarak karĢılık 

bulmaktadır. Elde edilen maddi gelirin iyi seviyede olması durumunda çalıĢan 

saygınlık kazanmakta ve çalıĢma hayatında daha fazla sorumluluk alabilmektedir134. 

Bunun tam tersi durumlarda ise maddi gelirin düĢük seviyede olması çalıĢanlarda iĢ 

değiĢikliğinin meydana gelmesine neden olmaktadır135. 

 

Örgütlerin kuruluĢ ve bireylerin çalıĢma sebeplerine bakıldığında bu ekonomik 

beklenti görülmektedir. ÇalıĢanlar yaĢam kalitelerini arttırabilme adına çalıĢmakta ve 

karĢılığında belirli bir ücret elde etmektedir. ÇalıĢanların gösterdikleri performans 

sonrasında buna karĢılık hedefledikleri ücreti elde etmeleri ve aynı iĢi yapan diğer 

çalıĢanlarla eĢit ücret kazanımına yönelik yaklaĢımı doğrultusunda faaliyetler daha 

motive edici ve özverili ortamda yürütülebilmektedir. Bu özveri ve motive edici 

algıların oluĢması ise yaĢam kalitesinin artmasında rol oynamaktadır136. 

 

2.4.5. Sağlık 

Sağlık, insanların en temel ve öncelikli varlıklarıdır. Dünya Sağlık Örgütü 

(DSÖ) yaptığı tanımlama ile sağlığı ifade etmiĢ ve sadece hastalık sahibi 

olmamaktan farklı olarak, insanın sosyal, mental ve fiziksel bakımdan tam olarak iyi 

oluĢu Ģeklinde belirtmiĢtir137. Sağlık, sadece bir bireyin ve ailesinin yaĢam kalitesini 

olumsuz etkilemekle kalmayıp, ömrünü de kısaltabilmektedir. Bozulan sağlık, 

toplumlarda insan sermayesinin azalması ve sosyal-ekonomik yönden kalkınmayı 

engellemektedir. Dolayısı ile toplumlarda sağlığın önemi bireysel amaçtan ziyade 

toplumsal baĢarı ve refahında ortaya çıkmasını sağlamaktadır138.  

 

Sağlığın yaĢam kalitesine yönelik bir değiĢken olduğu; özellikle son otuz yılda 

birçok araĢtırmacı tarafından incelenmiĢtir. Yapılan çalıĢmalar ile insanın yaĢam 
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kalitesinde sağlık alt kavramlarından ruhsal yetenekler ve bedensel özelliklerin yer 

aldığı ifade edilmektedir. Ayrıca sağlığın seviyesinin belirlenmesi ile insanlarda 

yaĢam kalitesinin seviyesi de (diğer parametreler dikkate alınması ile) 

değerlendirilebilmektedir. Bireylerin özellikle ilerleyen dönemlerde 

karĢılaĢabilecekleri sağlık kaynaklı yaĢam kalitesindeki olumsuzlukların tespit 

edilmesi ve geliĢtirici faaliyetlerin yürütülmesi sağlanabilmektedir139. Sağlık ve 

yaĢam kalitesi arasındaki etkileĢime bakıldığında sağlığın genel bir ibare olması ve 

birçok türü bünyesinde barındırması (kanser, yaralanma, kırık, vd.) sebebiyle tek bir 

sağlık etkenini ile yaĢam kalitesinin belirlenmesi söz konusu değildir. Dolayısı ile ilgili 

birey veya grupta yaĢam kalitesinin belirlenmesinde sağlık kavramı incelendiğinde 

bu doğrultuda hareket edilmesi önem arz etmektedir140. Bu yaklaĢıma örnek vermek 

gerekirse; omurilik zedelenmesi yaĢayan hastalarının yaĢam kalitesini incelenmesi 

durumunda hastaların diyabet hastalıklarının bulunup bulunmadığının incelenmesi 

yaĢam kalitesi ve sağlık arasında her hangi bir etkinin varlığının belirlenmesini 

sağlayabilecektir. 

 

Sağlık ve yaĢam kalitesi ile ilgili parametler araĢtırıldığında; bireylerin enerji 

seviyeleri, ruhsal durumlarının sağlık durumları ve sosyoekonomik konumlarının 

irdelenmesi ile sağlanabilmektedir. Bireylere yönelik yapılacak incelemelerin yanı 

sıra toplumlarda görülen ve bireylerde sağlık algıları ile iĢlevlerini etkileyen etkenler, 

uygulamalar ve politikaların belirlenmesi ile de sağlığın konumu ve yaĢam kalitesi 

belirlenebilmektedir. Sağlık ve yaĢam kalitesi arasındaki incelemelerde incelenen 

birey veya grubun fiziksel ve ruhsal sağlıklarının zamanla değiĢimleri 

irdelenmektedir141. 

 

YaĢam kalitesi ölçümlerinde sağlık kavramının önemi irdelendiğinde sağlığın 

bozulmasına sebep olabilecek kronik hastalıklar (hipertansiyon, diyabet, vd.) ve risk 

etkenlerinin (sigara kullanımı, fiziksel hareketsizlik, vb.) belirlenmesi 

sağlanabilmektedir. Böylece bireyin mevcutta ve ilerleyen dönemlerde sağlığında ve 

buna bağlı olarak yaĢam kalitesindeki bozulmaların konumu belirlenebilmektedir. 

                                                           
139

 Önal, a.g.e., s. 17-18 
140

 Eurostat, a.g.e., 
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 Healty People, Health-Related Quality of Life and Well-Being, Office of Disease Prevention and 
Health Promotion, https://www.healthypeople.gov/2020/about/foundation-health-measures/Health-
Related-Quality-of-Life-and-Well-Being (EriĢim Tarihi: 20.04.2019) 
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Sağlık ve yaĢam kalitesi kavramları bu sebeple önemli uygulamalar arasında yer 

almakla birlikte sağlık kurumları tarafından önemsenen yapıya sahiptir142 

 

2.4.6. Stres 

Stres, bireylerin karĢı karĢıya kaldığı olumsuz etkileri olan kavramlardan 

birisidir. Stresin ortaya çıkması bireylerin sosyal yaĢamları baĢta olmak üzere yaĢam 

kalitelerine doğrudan olumsuz etkiler yapabilmektedir. Stres, sosyal yaĢamın 

olumsuz etkilenmesi bireylerin etkinliklere katılımlarında azalma, stres ile mücadele 

etmeme ve çevre ile olan iletiĢimlerin olumsuz etkilenmesine sebep olurken iĢ 

yaĢamında da verimlilik ve motivasyonda azalmalara sebep olmaktadır143.  

 

Gerek normal yaĢamda ve gerekse iĢ yaĢamında stres kavramı 

görülebilmektedir. ÇalıĢma yaĢamında; ücret, süre, ortam, taciz ve ayrımcılık gibi 

birçok psikososyal risk etkeninin kontrol edilmemesi ve kötü ilerleyiĢi sonrasında 

stres kavramı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca, ÇYK’nin göstergeleri arasında 

görülebilecek stres; gereğinden fazla sorumluluk yüklenmesi, sürekli olarak dikkat 

gerektiren iĢlerde monoton biçimde çalıĢma, vardiyalı çalıĢma ve çalıĢma 

arkadaĢları ile diyaloglar sonrasında oluĢması ve örgütsel faaliyetlerin olumsuz 

etkilenmesine sebep olabilmektedir144. Dolayısı ile stresin normal yaĢam veya 

çalıĢmaya etkilerinin belirlenmesi ile yaĢam kalitesinin tespit edilmesi 

gerçekleĢtirilebilecektir.  

 

Stresin görüldüğü ortamlardan çalıĢma yaĢamına yönelik önem uluslararası 

kuruluĢlar tarafından da ortaya konulmaktadır. Uluslararası ÇalıĢma Örgütü (ILO) bu 

doğrultuda stresin çalıĢma yaĢamındaki etkisini daha geniĢ kapsamlı ele alınması 

amacıyla 2016 yılında “iĢ yerlerinde stres” konusunu bildiri olarak ilan etmiĢtir. Bu 

bildiri ile iĢ yaĢamındaki stres tanımlanmıĢ ve stresin neden olduğu sağlık 

sorunlarının farklı ülke ve coğrafyalarda artıĢ gösterdiği ifade edilmiĢtir. Özellikle, 

Avrupa ülkelerinde çalıĢma yaĢamındaki stresin ve sebep olduğu sağlık sorunlarının 
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 CDC, Health-Related Quality of Life (HRQOL), Centers for Disease Control and Prevention, 

https://www.cdc.gov/hrqol/concept.htm (EriĢim Tarihi: ) 
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 Suna Medin Nacar, Lütfiye Söğütlü ve Nursel Alaca, Psikiyatrik Tanılı ÇalıĢanın ĠĢ Yeri Hekimi 
Tarafından Takibi, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi Özeti Bildiri Kitabı, Ġstanbul Büyük 
ġehir Belediyesi, 6-7 Aralık, Ġstanbul, 2017, s. 123 
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 Ahmet Topuzoğlu, ÇalıĢma Hayatında Psikososyal Faktörler, Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kongresi Özeti Bildiri Kitabı, Ġstanbul Büyük ġehir Belediyesi, 6-7 Aralık, Ġstanbul, 2017, s. 120 
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etkilediği en az 40 milyon çalıĢan olduğu ortaya konulmuĢtur. Stresin bireylerin 

yaĢamlarında ve özellikle çalıĢma yaĢamında ortaya çıkması farklı etkilere sebep 

olabilmektedir. Ancak genel olarak stresin meydana gelmesi ve sürekli artıĢ arz 

etmesi ile bireylerde sağlık yönünden çok ciddi problemleri ortaya çıkartmaktadır145. 

ÇalıĢma yaĢamında görülen iĢe gelmeme sebeplerinin 5 ve 6. sırasında ise stres ve 

strese bağlı sağlık sorunlarının olduğu belirtilmiĢtir146. Maddi gelirin elde edildiği 

birinci etkenlerde birisi olan çalıĢma yaĢamında bu denli olumsuz etkilenmelerin 

görülmesi stresin yaĢam kalitesine olan olumsuz etkisini ortaya koymaktadır.  

 

ÇalıĢma yaĢamında görülen stres, çalıĢanların depresyona uğramalarına 

neden olmaktadır. Bunun yanı sıra depresyona sahip bireylerin % 20’sinde kalp ile 

ilgili hastalığın bulunduğu görülmüĢtür. ÇalıĢma yaĢamında, stresin meydana 

gelmesi ile bozulan yaĢam dengesi ve çalıĢma, yoğun iĢ temposu, hakaret, yüksek 

iĢsizliğin her geçen gün artıĢı, iĢten çıkarılma korkusu gibi birçok etken stresin 

ortaya çıkması ve artmasını sağlamaktadır. ILO’nun 2016 yılında hazırladığı bildiri 

ile stresteki artıĢın üretkenlikte azalmaya, ekonomide olumsuz etkilere, sağlık 

sorunu olduğu halde iĢin baĢında olmamaya ve iĢe gelmemeye sebep olduğu ortaya 

konulmuĢtur. Bu durumda çalıĢanların performansları ile motivasyonlarının 

azalmasının olumsuz yaĢam kalitesinin artmasına neden olduğu görülmektedir147.  

 

Stresin çalıĢma yaĢamında görülmesi, çalıĢma ve örgüt içerisindeki fizyolojik 

ve psikolojik dengenin bozulmasına ve çalıĢanların etkilenmesine neden olmaktadır. 

Stresin ortaya çıkma sürecinde beynin bu durumdan etkilendiği görülmektedir. 

Kortizol ve adrenalin hormonlarının salgılanması ve sinir sisteminin aktif hale 

gelmesi, solunum ve kan basıncında artıĢ, taĢikardi gibi sağlık etkileri stres 

sonrasında bireylerde görülebilen genel sonuçlardır. Bu sonuçlar sadece hormon 

salınımları ve kan basıncında artıĢla kalmamakla birlikte ani ölüm riskini de 

arttırmaktadır148. Dolayısı ile stresin birçok kavram ile etkileĢim içerisinde olması, 

yaĢam kalitesi parametresi olarak değerlendirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. 
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2.4.7. Mesleki Kıdem 

Bireyler, bulundukları ortamda ilerleyen yaĢlar ve yaĢadıkları tecrübeler 

sonucunda kazandıkları bilgi bakımından çeĢitli görevler yürütebilmektedir. Bir 

görevin yürütülmesi sırasında geçen süre ise kıdemi oluĢturmaktadır149. Örgütlerde 

çalıĢmalar sonrasında belirli bir kıdeme ulaĢan bireyler zamanla bilgi ve birikim 

sahibi olmaktadır. Bireyler kıdemin artması ile örgütte bulunduğu yıllar dikkate 

alındığında;  

 belirli bir tazminat ve diğer yasal haklara sahip olması, 

 geniĢ bilgi ve tecrübe kazanımı  

 yıllık artan maddi gelirleri (zam, ödül, vd.) 

yaĢam kalitesinin maddi ve manevi boyutlar sonucu olarak etkilenmesini 

sağlayabilecektir. Ancak meslek grupları dikkate alındığında bu kavramın sürekli 

olarak benzer Ģekilde seyredeceği ifade edilemeyecektir. Ayrıca literatürde yer alan 

çalıĢmalarda, çalıĢanların mesleki kıdem ve yaĢam kalitesi arasında bir etkileĢimin 

her zaman geçerli olmadığı150yada mesleki kıdemin artması ile yaĢam kalitesinin 

azaldığına yönelik sonuçlarda151 ortaya konulmuĢtur. Dolayısı ileliteratürde değiĢen 

sonuçlar dikkate alındığında farklı meslekler, yürütülen faaliyetler ve sahip olunan 

kıdemlerin yaĢam kalitesine etkisi belirlenmesi önem arz etmektedir.  

 

2.4.8. Diğer Parametreler 

YaĢam kalitesi göstergeleri farklı kurum ve sektörlere göre değiĢiklik 

gösterebilmektedir. Dolayısı ile yaĢam göstergeleri arasında güvenlik kavramı da 

sektör ve faaliyetlere göre yer alabilecektir. Örneğin öğretmenler ile gerçekleĢtirilen 

yaĢam kalitesi belirleme çalıĢmasında öğretmenlerin yaĢam kalitesini etkileyen 

kavramlar arasında ilk sırada güvenlik kavramının geldiği ve gösterge bakımından 

değerlendirilmesi gerektiği belirlenmiĢtir152. Dolayısı ile yaĢam kalitesinin ölçülmesi 
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amaçlandığında bakılacak göstergelerin ilgili alandaki faaliyetler doğrultusunda 

dikkate alınması önem arz etmektedir.  

 

Ġnsanlar daha kaliteli bir yaĢam isterler. Kaliteli yaĢamı etkileyen faktörler 

arasında çevrenin de etkisi bulunmaktadır. Bireyin fiziksel çevresi, yaĢam alanlarını 

doğrudan etkilemekle birlikte bu alanlarda bulunan havadaki kirlilik, doğal 

kaynakların yeterliliği ve toplum davranıĢları kötü seviyelerde seyretmesi yakınında 

bulunan bireylerin yaĢam kalitesine etki etmektedir153. Çevrede geliĢen hemen 

hemen birçok olay bireylerin yaĢam kalitesine olumlu veya olumsuz etkide 

bulunmaktadır. Bu etki bazen sadece bireyler ile sınırlı kalmayıp örgütleri hatta diğer 

canlıları da (hayvan, bitki, vb.) yaĢam kalitesi bakımından etkilemektedir. Buna 

somut bir örnek ise 1986 yılında yaĢanan facia ile verilebilecektir. O yıllarda 

Ukrayna’da yaĢanan ve “Çernobil Kazası” olarak dünyaca bilinen radyoaktif patlama 

sonucunda binlerce insan, ağaçlık alan ve hayvanlar yaĢamını yitirmiĢ, 

kilometrekarelerce alanlar radyasyon etkisi altında kalmıĢtır154. Dolayısı ile yaĢam 

kalitesinde çevre faktörü de etkili olmaktadır.  

 

Mobbing, bireylerin olumsuz etkilendiği ve istenilmeyen kavramlar arasındadır. 

Öyle ki ülkelerde yasala bu doğrultuda önlemler alarak mobbingin bireyleri kötü 

derecede etkilediği ve tercih edilmemesi gerektiğini hüküm altına almaktadır155. 

Bireyin çeĢitli nedenlerle maruz kaldığı psikolojik Ģiddet, sıkıntı, taciz ve baskılar 

mobbingi oluĢturmaktadır. Bireylerin yaĢam kalitesini olumsuz etkileyen mobbing, 

önlem alınmadığı durumlarda sağlıksız ve güven duyulmayan yaĢam biçimine sebep 

olurken motivasyonu da azaltmaktadır156. Dolayısı ile yaĢam kalitesine doğrudan 

katkısı olan motivasyonu olumsuz etkileyen mobbingin varlığı ve görülme oranı 

yaĢam kalitesi göstergeleri arasında yer alabilecektir.  
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Mobbingten farklı olarak eğitim seviyeleri yaĢam kalitesini etkileyen bir diğer 

etken olarak görülmektedir. Eğitim seviyesinin artması üst kademelerde ve daha iyi 

gelire sahip iĢlerin elde edilmesinde rol oynayabilmektedir. Ġyi gelire sahip daha 

konforlu çalıĢmalarda yer almak bireylerin gereksinimlerini karĢılama ve tatmin 

seviyelerinde artıĢa sebep olmaktadır. Eğitimin artması ile çalıĢma hayatında yaĢam 

kalitesinin de etkilendiği ve paralel biçimde hareket ettiği çeĢitli araĢtırmalarda 

görülmektedir157. 

 

2.5. YAġAM KALĠTESĠ ÖLÇÜLMESĠ 

YaĢam kalitesi, insanların kiĢisel yaĢamının değerlendirilmesinde rol oynayan 

duygu, algı ve biliĢ sürecinin bir kapsayıcısı ve bireylerin iyilik durumlarının bir 

göstergesi olarak ortaya konulabilir. YaĢam kalitesi ölçülmesinde, bu kavramı 

etkileyen kavramların (cinsiyet, yaĢ, maddi kazanç, vd.) tespit edilerek çalıĢma 

alanları doğrultusunda (sosyal bilimler, tıp, eğitim, vd.) irdelenmesi gerekmektedir. 

Diğer bir ifade ile yaĢam kalitesi ölçümlerinde uygulanacak ölçüm yöntemlerin 

kullanıĢlı, sübjektif, çok boyutlu, güvenilir ve geçerliliğinin olması gerekmektedir158.  

 

YaĢam kalitesi ölçümleri bireylerin yanı sıra örgütlere yönelik olarakta 

gerçekleĢtirilebilmektedir. Örgütler ile ilgili ÇYK’nın ölçümüne bakıldığında 1970’li 

yıllara dayandığı ve Amerika’da otomotiv sektöründe uygulandığı görülmektedir. 

Sonraki yıllarda Mchigan Üniversitesi ile diğer kurum ve araĢtırmacıların yaptığı 

çalıĢmalar ölçüm teknikleri arasında yerini almıĢtır159. Örgütler, ÇYK’nın faaliyet ve 

hedefleri doğrultusunda tespit edilerek gerekli düzenlemeler ile gözden geçirimlerin 

sağlanması adına bu etkenin ölçümünü sağlayabilmektedir. Örgütlerde ÇYK’nın 

belirlenmesinde genellikle dört farklı yöntem kullanılabilmektedir. Bunlar; 

 Fiziki çalıĢma koĢullarının ve standartlarının belirlenmesi: ÇalıĢma 

ortamının fiziki özellikleri, gürültü, aydınlatma, ısı, sıcaklık, titreĢim, 

havalandırma, bedensel çaba ve zihinsel yoğunluk vd., 
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 Toplam Performans göstergeler: çalıĢan baĢına düĢen verimlilik, 

üretim, vd., 

 Ġstatistiksel göstergeler: çalıĢanların iĢe devamsızlık oranı, yönetimlere 

sunulan öneri sayıları, iĢ gücü devir oranı, kaza oranları (iĢ kazası), iĢe 

geç kalma, çalıĢanlar arası anlaĢmazlık vd., 

 Gözlem, GörüĢme ve Anketler: çalıĢanların çalıĢma ortamında 

düĢünceleri ve davranıĢlarının belirlenmesi amacı ile sosyo-psikolojik 

ve psikometrik analiz metodları, yazılı veya sözlü olarak 

gerçekleĢtirilen anket çalıĢmaları 

olarak ihtiyaç doğrultusunda tercih edilebilmektedir160.  

 

YaĢam kalitesi ölçümlerinin sosyal bilimler ve örgütler kadar sağlık alanında 

(klinik ve biyolojik amaçlı) kullanıldığı da görülmektedir. Bu ölçümlerin 

kullanımlarının hastaların hisleri ve tedaviden memnun olma durumlarını 

yansıtmaktadır. Bu anlamda yaĢam kalitesinin sağlığa yönelik olarak ölçülmesi 

hastaların hastalık ve tedaviye bakıĢ açılarını yansıtmaktadır161.  

 

YaĢam kalitesi ölçümü iki yönüyle araĢtırmacılar tarafından farklı düĢüncelerin 

oluĢmasına sebep olmuĢtur. YaĢam kalitesinin anlam ve ölçümü ve yaĢam 

kalitesinde meydana gelen değiĢimlerin ölçümünde uygulanacak ölçütler ile 

göstergelerin tespit edilmesidir. Güvenilir bir yapının oluĢturulması, yaĢam kalitesi 

ölçümünde gerekli olan etkendir. Bunun yanı sıra politik, sosyal ve ekonomik 

değiĢimlerin de yaĢam kalitesi doğrultusunda doğru anlaĢılması önem arz 

etmektedir. Bu doğrultuda birçok araĢtırmacı farklı sektör ve parametreler 

doğrultusunda ölçek geliĢtirmiĢtir162. Ortaya konulan parametrelerden birisi de WHO 

tarafından oluĢturulmuĢtur. WHO, yaĢam kalitesi parametrelerini; kiĢilerin 

bulundukları ortam, kültür, standart ve hedefleri doğrultusunda oluĢturarak; 

 Psikolojik Durum 

 Fiziksel Sağlık, 
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 Çevre etkenleri, 

 Bağımsızlık seviyesi, 

 Ruhsal özellikler 

 Sosyal iliĢkiler 

etkenleri ile ortaya koymuĢtur163. 

YaĢam kalitesine yönelik ölçümlerin farklı araĢtırmacılar ve kuruluĢlar 

tarafından çeĢitli sektörlere yönelik olarak gerçekleĢtirildiği görülmektedir. Bunlardan 

birisi de Van Laar vd. tarafından yapılan ölçümdür. Ölçüm, sağlık çalıĢanlarında 

ÇYK’nın belirlenmesi adına geliĢtirilen ve 61 maddeden oluĢan ölçek ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan ilk çalıĢmaya 481 sağlık çalıĢanı katılmıĢ ve ölçüm 

sonuçlarında yapılan inceleme sonrasında ölçek düzenlenerek 23 madde ve 6 alt 

boyut olarak yeniden oluĢturulmuĢtur. Yapılan bu çalıĢmadan farklı olarak 

araĢtırmacılar ilgili ölçeğin Türkçeye uyarlanmasında bir çalıĢma yürütmüĢ ve 

sağladığı geçerlilik-güvenilirlikler sonrasında ilgili ölçeğin 2017 yılında Türkçe halini 

ortaya koymuĢtur164. Böylece çağımıza uygun, güncel geliĢmeleri göz önünde 

bulunduran ve kullanıĢlı bir ölçek ortaya konulmuĢtur.   

 

2.6. ECZACILAR VE FAALĠYETLERĠ 

Eczacılığın Türkiye’de Osmanlı itibaren geliĢimi incelendiğinde farklı tarihlerde 

yapılan düzenlemeler ile günümüze kadar faaliyetlerine devam ettikleri 

görülmektedir. Osmanlı döneminden itibaren faaliyetlerini sürdüren eczacılar için  

yönetim kademeleri tarafından düzenlenen kanunlarda (1852’den 1953’e kadar 

tümünde) temel olarak eczacılık diploması Ģart koĢulmuĢtur. Dolayısı ile eczane 

açıp yönetim ve iĢletmesini yapabilmek adına eczacıların görev ve sorumlulukları 

ortaya konmuĢ toplumun ihtiyacı olan sağlığa yönelik tedavi ürünü ilaçlar ile diğer 

sağlık ürünlerinin temin edilmesi sağlanmıĢtır165. 

 

                                                           
163

 Onur Kahyaoğlu, YaĢam Memnuniyeti Ve YaĢam Memnuniyetini Etkileyen DeğiĢkenler Ġle 
Ekonometrik Uygulama: Türkiye Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonomi 
Bölümü, Ekonometri Anabilim Dalı, Ekonometri Bilim Dalı, Ġzmir, 2008, s. 13 (YayımlanmıĢ Yüksek 
Lisans Tezi) 
164

 Hüseyin Akar ve Mehmet Üstüner, “ĠĢ YaĢam Kalitesi Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve 
Güvenirlik ÇalıĢması”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 2017, ss. 159-176, s.167 
165

 Nuran Yıldırım ve Gürkan Sert, “Eczacılık Mevzuatımızın Tarihsel Sürecinde Eczane Açma / Eczacı 
Olma KoĢulları Ve Hekim - Eczacı ĠliĢkisi (1852-1953)”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 11 (1-2), 2010, 
ss. 291-303,  s. 295 
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Eczacılar ile ilgili Türkiye’de farklı tarihlerde yürürlüğe konulan yasal 

düzenlemeler eczacılar ile ilgili bir diğer toplumsal görevi ortaya koymuĢtur. Buna 

göre eczacılar toplumun sağlık konularında tüm tedarik, bakım ve diğer taleplerini 

yasal mevzuatlar doğrultusunda karĢılayarak yaĢam kalitelerinin arttırılmasını 

sağlamaktadır. Böylece toplumların sağlık ile ilgili teĢhisleri sonrasında tedavi 

süreçlerinde destekçilerinden birisi de eczacılar olmaktadır166.  

Eczacılar, sorumlusu oldukları eczanelerde çeĢitli sağlık, dermokozmetik, 

medikal, ortopedi, besin destekleri gibi ürün ve hizmetlerin sunumunu 

gerçekleĢtirmektedir. Ancak eczacılar bu faaliyetleri sırasında bir takım ulusal 

kurallara uymak durumundadır. Sağlık Bakanlığı’na bağlı olan Ġl Sağlık Müdürlükleri 

kontrolünde eczanelerin çalıĢma saatleri illere göre farklılık göstermektedir. Bu 

doğrultuda Ġstanbul’da eczaneler 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren hafta içi 09:00-

19:00 saatlerinde faaliyet göstermektedir. Resmi tatil günleri ile dini-milli bayram 

günleri ve her gün 19:00’dan sonra olmak üzere “Nöbetçi Eczane” olarak belirli 

eczaneler (Ġl Eczacı Odasınca belirlenip ilan edilen) çalıĢmalarına devam 

etmektedir167.  

 

Eczane ve eczacılar ile ilgili 2014 yılında yayınlanan “Eczacılar Ve Eczaneler 

Hakkında Yönetmelik” yürürlüğe konulmuĢ ve sorumluluklar, görev ve bağlı olunan 

kurumlar burada ayrıca düzenlenmiĢtir. Bu yönetmeliğe göre; eczanelerin açık 

olduğu saatlerde sorumlu eczacının sürekli olarak iĢinin baĢında bulunması 

gerekmekte, çeĢitli nedenler ile (sağlık sorunları, askerlik, vb.) bulanamayacağı ve 

15 günü aĢacak bu zamanlarda bu durumu faaliyet gösterdikleri illerde bulunan Ġl 

Sağlık Müdürlüğü’ne bildirmek ve yerine görev yapacak vekilin belirtilmesi zorunlu 

hale getirilmiĢtir. Yönetmelik ile eczaneler hakkında birçok düzenleme getirilmiĢtir. 

Bu düzenlemelerle ilgili olarak;  

 Eczane tabelaları Ģartları (nöbetçi eczane tabelası dahil), 

 Ġlaç takip sistemi, 

 Özel ilaçlar (psikotrop ve uyuĢturucu vb. özel ilaçlar),  

 Reçeteler (beyaz ve renkli),  

 ÇalıĢma kıyafetleri,  

                                                           
166

 Leyla Haykır, Klinik Eczacılık, Bizden Gelenler KöĢesi, Pharmetic Girişimci Eczacılar Derneği, 
2015, http://www.pharmetic.org/bizden-gelenler/klinik-eczacilik.html (EriĢim Tarihi: 25.03.2019) 
167

 Ġstanbul Ġl Sağlık Müdürlüğü, Eczane Çalışma Saatleri Hakkında Duyuru, 2018, 

https://istanbulism.saglik.gov.tr/TR,52458/eczane-calisma-saatleri-hakkinda-duyuru.html (EriĢim Tarihi: 
25.03.2019) 
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 Eczanede satılabilecek ürünler,  

 Ġnternet satıĢ yapma yasağı 

 Eczane kayıtlarının tutulması (defter ve diğer kayıtlar) 

 Eczanelerin denetlenmesi, 

 Eczacıların birbiri arasında yapabilecekleri ilaç takasları, 

 Eczacının 24 saati aĢacak eczanede bulunmama durumu sebebi ile 

birlikte Ġl yada Ġlçe Sağlık müdürlüğüne yazılı veya kayıtlı elektronik 

posta ile bildirilmesi, 

gibi birçok yasal düzenleme oluĢturulmuĢtur168. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
168

 Mevzuat, Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, Yayınlandığı RG. Tarihi: 
12.04.2014, Sayısı: 28970, 
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatIliski=0&MevzuatKod=7.5.19569&sourceXmlSearch= 
(EriĢim Tarihi: 15.04.2019) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

ECZACILARDA Ġġ STRESĠNĠN YAġAM KALĠTESĠ ÜZERĠNE ĠSTANBUL’DA BĠR 

ALAN ARAġTIRMASI  

 

Bu bölümde, araĢtırmada kullanılan yöntem, evren ve örneklem, sınırlılıklar, 

verilerin toplanma tekniği, verilerin analizine ve araĢtırma hipotezlerine yer 

verilmiĢtir. 

 

3.1. METODOLOJĠ VE BULGULAR 

AraĢtırmanın bu kısmında anket yöntemi ile elde edilen verilerin analizinde 

SPSS 25.0 paket programı kullanılmıĢtır. Örneklemi oluĢturan çalıĢanların kiĢisel 

bilgileri ile ilgili bulgular için frekans analizi uygulanmıĢtır. Ölçeklerin güvenilir olup 

olmadığı Cronbach’s Alpha katsayısı ile belirlenmiĢtir. Bağımsız Grup t testi ve Tek 

Yönlü Varyans Analizinden yararlanılmıĢtır. ANOVA sonucunda gruplar arasında 

anlamlı görülmesi durumunda farkın hangi gruplardan kaynaklandığı görmek için 

öncelikle varyansların homojenliğine bakılarak varyanslar homojen ise Tukey Testi, 

değilse Tamhane’s T2 Testi uygulanmıĢtır. ĠĢ stresi ve YaĢam Kalitesi arasındaki 

iliĢkiyi test edebilmek içinse Pearson Çarpım Moment Korelasyon Katsayısı 

kullanılmıĢtır. Sayısal geliĢmelerle ilgili veriler tablolar haline getirilip yorumlanmıĢ, 

uygulanan testler α = 0.05 düzeyinde test edilmiĢtir. 

 

3.2. ARAġTIRMANIN YÖNTEMĠ 

AraĢtırmada yöntem olarak, anket yönteminden yararlanılmıĢtır. AraĢtırmacı 

tarafından hazırlanan anket formu KiĢisel Bilgiler Formu, ĠĢ Stresi Ölçeği ve YaĢam 

Kalitesi Ölçeğinden oluĢmaktadır. 

 

Kişisel Bilgiler Formu: KiĢisel bilgiler formu, cinsiyet, yaĢ, medeni durum, 

eğitim durumu, bu iĢyerinde çalıĢma süresi, iĢ hayatında çalıĢma süresi, bir üst 

yönetici ile çalıĢma süresi ve aylık gelir değiĢkenlerinden oluĢmaktadır.  
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İş Stresi Ölçeği: Veri toplama aracı olarak Theorell ve arkadaĢlarının 17 

sorudan oluĢan anketi kullanılmıĢtır. ĠĢ stresi ölçeği Yıldırım, TaĢmektepligil ve 

Üzüm tarafından 2010 yılında Türkçeye uyarlanmıĢtır. Toplam ölçeğin Cronbach’s 

Alpha iç tutarlılık değerleri ise (α=0.79) olarak bulunmuĢtur. Sorulara verilen yanıt 

seçenekleri 1–5 puanlar arasında kodlanarak değerlendirilmiĢtir.  

 

Yaşam Kalitesi Ölçeği: ĠĢ yaĢam kalitesi ölçeği Van Laar, Edwards ve Easton 

(2007) tarafından sağlık çalıĢanlarının iĢ yaĢam kalitesini ölçmek amacıyla 

geliĢtirilmiĢtir. ĠĢ stresi ölçeği Akar ve Üstüner tarafından 2017 yılında Türkçeye 

uyarlanmıĢtır. Ölçeğin geneli için Cronbach Alfa katsayısının 0.91 olduğu rapor 

edilmiĢtir. Ölçekte yer alan 7., 9. ve 19. maddelerin ters puanlanması gerekmektedir. 

Ölçek 5’li likert tipi (1 = Kesinlikle Katılmıyorum, 2 = Katılmıyorum, 3 = Kararsızım, 4 

=Katılıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum) puanlamaya sahiptir169.  

 

3.3. ARAġTIRMANIN EVREN ÖRNEKLEMĠ 

Ġstanbul ilinde 5100 eczane araĢtırmanın evrenini oluĢturmaktadır. Bu 

eczanelerde iletiĢime geçilen ve ankete cevap veren 382 eczacının cevapladığı 

görülmüĢ ve (eksik soru, birden fazla Ģık iĢaretlemeleri vb. sebeplerle) 22 anket 

kapsam dıĢı bırakılarak 360 anket dikkate alınmıĢ ve örneklemi oluĢturmuĢtur.  

 

Evrendeki kiĢi sayısı belli olduğunda, örneklem hesabı aĢağıdaki Ģekilde 

yapılmaktadır.  

  
(     )

(  (   )      )
 

  
(                  )

(     (      )               )
 

 

n= 358 

 

 

Formülde yer alan N: anakütle büyüklüğünü,  

                                                           
169

 Akar ve Erdem, a.g.e., s. 166 
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n: örneklem büyüklüğünü,  

p: olayın görülme olasılığını,  

q: 1-p: olayın görülmeme olasılığını,  

d: kabul edilen ± örnekleme hata oranını ve  

t_(α,sd): α anlamlılık düzeyinde, serbestlik derecesine göre t kritik değerini 

ifade etmektedir. 

 

Güvenilirlik düzeyi %95 olarak alınmıĢ, d: 0,05; t: 1,96; araĢtırma hipotezinin 

her koĢulda eĢit olasılıkla gerçekleĢeceği varsayımından yola çıkarak p ve q 

değerlerinin her ikisi de 0,5 olarak kabul edilmiĢtir. 

 

3.4. ARAġTIRMANIN SINIRLILIKLARI 

ĠĢ stresi ile iĢ yaĢam kalitesi arasındaki iliĢkinin ortaya konması amacıyla 

gerçekleĢtirilen bu araĢtırma: 

a)  AraĢtırma, Ġstanbul ilindeki eczacılar ile sınırlıdır.  Bu nedenle 

genellenemez. 

b) AraĢtırma, Nisan-Mayıs 2019 tarihlerinde eczacılık yapan kiĢilerle 

sınırlandırılmıĢtır. 

 

3.5. VERĠ TOPLAMA TEKNĠĞĠ 

Bu araĢtırmada, verilerin elde edilmesi noktasında anket yöntemine 

baĢvurulmuĢtur. Anketlerin uygulanması ise, online olarak gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu 

doğrultuda hazırlanan anket formuna EKLER bölümünde yer verilmiĢtir. Anket 

formunda toplam 50 soru yer almaktadır.  
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3.6. ARAġTIRMANIN HĠPOTEZLERĠ 

AraĢtırmanın hipotezleri aĢağıdaki Ģekilde belirlenmiĢtir.  

H1: ĠĢ stresi puanlarının eczacının cinsiyetine göre farklılık göstermektedir. 

H2: ĠĢ stresi puanları eczacının medeni durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

H3: ĠĢ stresi puanlarının eczacının yaĢına göre farklılık göstermektedir. 

H4: ĠĢ stresi puanları eczacının mesleki kıdemine göre farklılık göstermektedir. 

H5: ĠĢ stresi puanları eczacının SGK anlaĢması olma durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

H6: ĠĢ stresi puanları eczacının kazancını tatmin etmesine göre farklılık 

göstermektedir. 

H7: ĠĢ stresi puanları eczacının mesleği isteyerek seçme durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

H8: ĠĢ stresi puanları eczacının mesleğinden memnuniyetine göre farklılık 

göstermektedir. 

H9: ĠĢ stresi puanları eczacının farklı bir meslek icra etmeyi isteme 

durumlarına göre farklılık göstermektedir. 

H10: ĠĢ stresi puanları eczacının gelecekte mesleğini devam ettirmesine göre 

farklılık göstermektedir. 

H11: YaĢam Kalitesi puanları eczacının cinsiyetine göre farklılık 

göstermektedir. 

H12: YaĢam Kalitesi puanları eczacının medeni durumuna göre farklılık 

göstermektedir. 

H13: YaĢam Kalitesi puanları eczacının yaĢına göre farklılık göstermektedir. 

H14: YaĢam Kalitesi puanları eczacının mesleki kıdemine göre farklılık 

göstermektedir. 

H15: YaĢam Kalitesi puanları eczacının SGK anlaĢması olma durumuna göre 

farklılık göstermektedir. 

H16: YaĢam Kalitesi puanları eczacının kazancın tatmin etmesine göre 

farklılık göstermektedir. 
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H17: YaĢam Kalitesi puanları eczacının mesleği isteyerek seçme durumuna 

göre farklılık göstermektedir. 

H18: YaĢam Kalitesi puanları eczacının mesleğinden memnuniyetine göre 

farklılık göstermektedir. 

H19: YaĢam Kalitesi puanları eczacının farklı bir meslek icra etmeyi isteme 

durumlarına göre farklılık göstermektedir. 

H20: YaĢam Kalitesi puanları eczacının gelecekte mesleğini devam 

ettirmesine göre farklılık göstermektedir. 

H21: ĠĢ stresi ile yaĢam kalitesi puanları arasında anlamlı bir iliĢki vardır. 

 

3.7. ANALĠZ SONUÇLARI 

AraĢtırmanın bu bölümünde, örneklem grubuna ait demografik bilgilerin 

açıklanması ve araĢtırmanın hipotezlerinin yanıtlanması için elde edilen verilerin 

uygun istatistiksel yöntem ile analizi sonucunda ortaya çıkan bulgulara ve bu 

bulgulara yönelik yorumlara yer verilmiĢtir. AraĢtırmanın bu kısmında, araĢtırma 

amacına yönelik hazırlanan anket formunda yer alan ve puanlama yolu ile ölçülen 

ölçekler için güvenilirlik analizi yapılmıĢtır. Anket sorularının geçerliliği ve güvenilirliği 

için Cronbach’s Alpha test istatistiği kullanılmıĢtır. 

 

Tablo 3.  ĠĢ Stresi ve YaĢam Kalitesi Ölçeğine Ait Güvenirlilik Analizi 

 Cronbach's Alpha Madde Sayısı 

ĠĢ stresi  0,718 17 

YaĢam Kalitesi 0,860 23 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi, iĢ stresi ve yaĢam kalitesi ölçeğine ait güvenirlilik 

analizi sonuçları verilmiĢtir ve Tablo 6’ya göre ĠĢ Stresi Ölçeği güvenirliğinin α=0,718 

ve YaĢam Kalitesi Ölçeği güvenirliğinin α= 0,860 olduğu saptanmıĢtır ve bu 

değerlere göre ĠĢ Stresi Ölçeğinin güvenirliliğinin iyi düzeyde ve YaĢam Kalitesi 

Ölçeğinin güvenirliliğinin çok iyi düzeyde güvenilir olduğu tespit edilmiĢtir.  
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Tablo 4.  Eczacılara Ait Demografik Özellikler Dağılımı 

 N % 

Cinsiyetiniz Kadın 187 52 

Erkek 173 48 

Medeni durumunuz Bekar 92 26 

Evli 268 74 

YaĢınız 18-25 10 3 

26-33 65 18 

34-41 43 12 

42-49 52 14 

50 yaĢ ve üzeri 190 53 

Kaç yıldır eczacılık yapmaktasınız? 0-1 15 4 

2-3 15 4 

4-6 43 12 

7-9 10 3 

10 yıl ve üzeri 277 77 

Eczanenizin SGK anlaĢması var mı? Evet 352 98 

Hayır 8 2 

Kazancınız sizi tatmin etmekte midir? Evet 188 52 

Hayır 172 48 

Mesleğinizi isteyerek mi seçtiniz? Evet 270 75 

Hayır 90 25 

Seçtiğiniz meslekten memnun musunuz? Evet 235 65 

Hayır 56 16 

Kararsızım 69 19 

Farklı bir meslek icra etmek ister miydiniz? Evet 143 40 

Hayır 142 39 

Kararsızım 75 21 

Gelecekte de bu mesleğe devam etmeyi 

düĢünüyor musunuz? 

Evet 215 60 

Hayır 63 18 

Kararsızım 82 23 

Toplam 360 100 

 

Tablo 4’e göre, araĢtırmaya katılan eczacıların %52’si kadın, %74’ü evli, 

%53’ü 50 yaĢ ve üzeri, %77’si 10yıl ve üzeri süredir eczacılık yapmakta, %98’inin 

SGK ile anlaĢması var, %52’si kazancından memnun, %75’i mesleğini isteyerek 

seçmiĢ, %65’i seçtiği meslekten memnun, %40’ı farklı bir meslek icra etmek 

istemiyor ve %60’ı gelecekte de eczacılık mesleğini yapmak istiyor olduğu 

belirtmiĢtir.  
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Tablo 5.  ĠĢ Stresi Ölçeğine Ait Tanımlayıcı Ġstatistikler 
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Toplam 

N %  N %  N %  N %  N % Ort. SS 

Çok hızlı mı çalıĢmak zorundasınız? 0 0  18 5  128 36  146 41  68 19 3,73 ,82 

Çok yoğun mu çalıĢmak zorundasınız? 2 1  16 4  127 35  157 44  58 16 3,70 ,81 

Yaptığınız iĢ çok fazla çaba gerektirir mi? 0 0  4 1  88 24  173 48  95 26 4,00 ,74 

Her Ģeyi yapmak için yeterli zamanınız 

var mı? 

51 14  106 29  137 38  61 17  5 1 2,62 ,97 

Yaptığınız iĢte sık sık istemediğiniz 

taleplerle karĢılaĢıyor musunuz? 

2 1  17 5  176 49  127 35  38 11 3,51 ,77 

ĠĢiniz yeni Ģeyler öğrenmenize imkân 

sağlıyor mu? 

12 3  67 19  113 31  111 31  57 16 3,37 1,06 

ĠĢiniz üst düzeyde beceri ve uzmanlık 

istiyor mu? 

5 1  25 7  83 23  141 39  106 29 3,88 ,96 

Yaptığınız iĢ ilk olarak senin harekete 

geçmeni gerektiriyor mu? 

0 0  17 5  97 27  186 52  60 17 3,80 ,77 

Tekrar ve tekrar aynı Ģeyleri yapmak 

zorunda kalıyor musunuz? 

0 0  9 3  44 12  226 63  81 23 4,05 ,67 

ĠĢinizde nasıl çalıĢacağınızın kararını 

kendiniz verebiliyor musunuz? 

5 1  24 7  70 19  171 48  90 25 3,88 ,91 

ĠĢinizde ne yapacağınızın kararını 

kendiniz verebiliyor musunuz? 

5 1  27 8  49 14  168 47  111 31 3,98 ,93 

ĠĢ ortamım sakin ve hoĢtur. 7 2  36 10  122 34  154 43  41 11 3,52 ,89 

ĠĢ yerinde diğer çalıĢanlarla iyi geçinirim. 2 1  0 0  31 9  200 56  127 35 4,25 ,65 

ĠĢ arkadaĢlarım beni destekler. 4 1  5 1  41 11  214 59  96 27 4,09 ,73 

Eğer kötü günümdeysem iĢ arkadaĢlarım 

beni anlar. 

4 1  26 7  80 22  181 50  69 19 3,79 ,87 

Üstlerim ile iyi geçinirim. 11 3  4 1  63 18  188 52  94 26 3,97 ,87 

ĠĢ arkadaĢlarım ile çalıĢmaktan zevk 

alırım. 

2 1  20 6  72 20  171 48  95 26 3,94 ,86 

 

Tablo 5 incelendiğinde, araĢtırmaya katılan eczacıların iĢ stresi ifadelerine 

verdikleri cevaplara iliĢkin görüĢlerinin ortaya konması için ifadelere ait ortalama ve 

standart sapma değerleri verilmiĢtir. Bu değerlere göre,  
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“Her Ģeyi yapmak için yeterli zamanınız var mı?” Ġfadesi 2,62±0,97 ortalama ile 

en düĢük ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre, araĢtırmaya katılan 

eczacıların he Ģeyi yapmak için yeterli zamanlarının olmadığı ifade edilebilir.  

 

“ĠĢ yerinde diğer çalıĢanlarla iyi geçinirim.” Ġfadesi 4,25±0,65 ortalama ile en 

yüksek ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre, araĢtırmaya katılan 

eczacıların iĢ yerinde diğer çalıĢanlarla iyi geçindikleri ifade edilebilir.  

 

Tablo 6.  YaĢam Kalitesi Ölçeğine Ait Tanımlayıcı Ġstatistikler 
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Toplam 

N % N % N % N % N % Ort. SS 

Etkin bir eczacılık yapmak için amaç ve 

hedeflerim vardır. 

6 2 10 3 69 19 185 51 90 25 3,95 ,84 

Eczanemde görüĢlerimi rahatlıkla dile 

getirebiliyor ve değiĢiklik yaparken etkili 

olduğumu düĢünüyorum. 

2 1 29 8 68 19 164 46 97 27 3,90 ,91 

Yeteneklerimi iĢime yansıtabilecek 

imkanlara sahibim. 

8 2 43 12 85 24 164 46 60 17 3,63 ,97 

Eczanemde kendimi iyi (mutlu ve 

huzurlu) hissediyorum. 

16 4 40 11 58 16 179 50 67 19 3,67 1,04 

Eczane çalıĢma hayatım, aile 

hayatımla uyum kurmaya imkan sağlar. 

28 8 61 17 79 22 152 42 40 11 3,32 1,12 

ÇalıĢma hayatım özel hayatıma zaman 

ayırmama imkân sağlar. 

37 10 90 25 61 17 134 37 38 11 3,13 1,20 

Eczanemde çoğunlukla baskı altında 

hissederim. 

21 6 77 21 89 25 139 39 34 9 3,24 1,07 

Eczacılık uygulamalarında baĢarılı 

olduğum yetkililer tarafından yapılan 

denetlemelerde dile getirilir. 

12 3 52 14 69 19 186 52 41 11 3,53 ,98 

Son zamanlarda kendimi mutsuz 

hissediyorum. 

54 15 98 27 95 26 95 26 18 5 2,79 1,14 

Hayatımdan memnunum. 26 7 46 13 97 27 156 43 35 10 3,36 1,06 
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Bağlı olduğum eczacı odası ve 

dernekler mesleki olarak geliĢmeme 

teĢvik eder. 

26 7 116 32 92 26 83 23 43 12 3,00 1,15 

Eczacılık ile ilgili yasa ve yönetmelikler 

beni etkileyen kararlara dâhil edilirim. 

81 23 117 33 72 20 74 21 16 4 2,52 1,18 

Eczacı odam ve derneklerimiz iĢimi 

etkili bir Ģekilde yapabilmem için her 

Ģeyi yapar. 

67 19 88 24 101 28 91 25 13 4 2,71 1,14 

Eczacı odaları bana esnek çalıĢma 

saatleri ve koĢulları sağlar. 

104 29 133 37 69 19 50 14 4 1 2,21 1,05 

Hayatım birçok yönden hayal ettiğime 

yakın bir hayattır. 

41 11 87 24 115 32 107 30 10 3 2,88 1,05 

Eczanem benim için güvenli bir çalıĢma 

ortamıdır. 

7 2 28 8 78 22 204 57 43 12 3,69 ,85 

Eczanemde genellikle iĢlerim yolunda 

gider. 

15 4 43 12 83 23 203 56 16 4 3,45 ,91 

Eczacılık mesleğinin sağladığı kariyer 

fırsatları beni memnun etmektedir. 

36 10 79 22 109 30 112 31 24 7 3,03 1,10 

Eczane iĢlettiğim sırasında çoğunlukla 

kendimi aĢırı stres altında hissederim. 

11 3 96 27 72 20 131 36 50 14 3,31 1,10 

Eczacılık yapmak üzere aldığım eğitim 

eğitimi yeterli buluyor ve memnunun. 

24 7 120 33 85 24 99 28 32 9 2,99 1,11 

Eczanemde gerçekleĢtirdiklerimi 

düĢündüğümde kendimi oldukça mutlu 

hissediyorum. 

6 2 49 14 84 23 183 51 38 11 3,55 ,91 

Eczanemde çalıĢma koĢulları oldukça 

tatmin edicidir. 

15 4 77 21 84 23 158 44 26 7 3,29 1,01 

Eczane çalıĢanlarımı ilgilendiren 

kararlara yetkililer tarafından dahil 

edilirim. 

22 6 68 19 72 20 165 46 33 9 3,33 1,07 

 

Tablo 6 incelendiğinde; araĢtırmaya katılan eczacıların yaĢam kalitesi 

ifadelerine verdikleri cevaplara iliĢkin görüĢlerinin ortaya konması için ifadelere ait 

ortalama ve standart sapma değerleri verilmiĢtir. Bu değerlere göre; “Eczacı odaları 

bana esnek çalıĢma saatleri ve koĢulları sağlar.” Ġfadesi 2,21±1,05 ortalama ile en 

düĢük ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Buna göre, araĢtırmaya katılan 

eczacıların eczacı odalarının esnek çalıĢma saatleri ve koĢulları sağlamadığı ifade 

edilebilir. “Etkin bir eczacılık yapmak için amaç ve hedeflerim vardır.” Ġfadesi 

3,95±0,84 ortalama ile en yüksek ortalamaya sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Buna 

göre, araĢtırmaya katılan eczacıların etkin bir eczacılık yapmak için amaç ve 

hedeflerinin olduğu ifade edilebilir.  
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Tablo 7.  ĠĢ Stresi ve YaĢam Kalitesi Puanlarının Eczacının Cinsiyetine Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğini Belirlemek Ġçin Yapılan T Testi Sonuçları 

  N Ort. SS t p 

ĠĢ Stresi Kadın 
187 3,79 ,35 

0,497 0,619 

Erkek 
173 3,75 ,37 

YaĢam Kalitesi Kadın 
187 3,19 ,51 

-1,712 0,088 

Erkek 
173 3,29 ,52 

 

Tablo 7’ye göre; eczacıların iĢ stresi ve yaĢam kalitesi ortalama puanları 

eczacının cinsiyetine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için 

Bağımsız Grup t testi uygulanmıĢtır. Test sonucunda; kadın ve erkek eczacıların iĢ 

stresi ortalama puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu 

belirlenmiĢtir (p>.05) Bu bulgu, kadın ve erkek eczacıların iĢ stresinin benzer 

düzeyde olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. Kadın ve erkek eczacıların yaĢam kalitesi 

ortalama puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlenmiĢtir 

(p>.05) Bu bulgu, kadın ve erkek eczacıların yaĢam kalitesinin benzer düzeyde 

olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.  

 

Tablo 8. ĠĢ Stresi ve YaĢam Kalitesi Puanlarının Eczacının Medeni Durum Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğini Belirlemek Ġçin Yapılan T Testi Sonuçları 

 N Ort. SS t p 

ĠĢ Stresi Bekar 
92 3,72 ,40 

-1,462 0,145 

Evli 
268 3,79 ,35 

  

ĠĢ yaĢam kalitesi Bekar 
92 3,14 ,60 

-1,717 0,087 

 Evli 
268 3,27 ,48 
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Tablo 8’e göre; eczacıların iĢ stresi ve yaĢam kalitesi ortalama puanları 

eczacının medeni durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için Bağımsız Grup t testi uygulanmıĢtır. Test sonucunda; bekar ve evli 

eczacıların iĢ stresi ortalama puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamsız 

olduğu belirlenmiĢtir (p>.05) Bu bulgu, bekar ve evli eczacıların iĢ stresinin benzer 

düzeyde olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. Bekar ve evli eczacıların yaĢam kalitesi 

ortalama puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlenmiĢtir 

(p>.05) Bu bulgu, bekar ve evli eczacıların yaĢam kalitesinin benzer düzeyde olduğu 

Ģeklinde yorumlanabilir.  

 

Tablo 9. ĠĢ Stresi ve YaĢam Kalitesi Puanlarının Eczacının YaĢına Göre Farklılık 

Gösterip Göstermediğini Belirlemek Ġçin Yapılan ANOVA Sonuçları 

 N Ort. SS F p 

Grup  

Farkları 

ĠĢ Stresi 18-25 10 3,38 ,22 

3,401 ,010 42-49 >18-25 

26-33 65 3,78 ,39 

34-41 43 3,63 ,37 

42-49 52 3,85 ,42 

50 yaĢ ve üzeri 190 3,80 ,31 

Toplam 360 3,77 ,36 

YaĢam Kalitesi 18-25 10 3,17 ,34 

1,202 ,311 

 

26-33 65 3,15 ,63  

34-41 43 3,18 ,44  

42-49 52 3,26 ,45  

50 yaĢ ve üzeri 190 3,28 ,51  

Toplam 360 3,24 ,51  

 

Tablo 9’a göre, eczacıların iĢ stresi ve yaĢam kalitesi ortalama puanları 

eczacının yaĢına göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemek için 

ANOVA uygulanmıĢtır. Test sonucunda; iĢ stresi açısından, yaĢ grupları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiĢtir (p<.05). ANOVA sonrasında 

yapılan Tukey testi sonucunda, 42-49 yaĢ arası eczacıların iĢ stresi 18-25 yaĢ arası 

eczacıların iĢ stresinden yüksek olduğu belirlenmiĢtir. Sonuç olarak yaĢ arttıkça iĢ 

stresi artmaktadır. YaĢam kalitesinin yaĢ grupları arasındaki ortalama puanlarının 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlenmiĢtir (p>.05) Bu bulgu 
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ıĢığında, iĢ stresi ile yaĢ değiĢkenleri bağımsız değiĢkenlerdir ve birbirleri ile iliĢkili 

değillerdir.   

 

Tablo 10. ĠĢ Stresi ve YaĢam Kalitesi Puanlarının Eczacının Mesleki Kıdemine Göre 

Farklılık Gösterip Göstermediğini Belirlemek Ġçin Yapılan ANOVA Sonuçları 

 N Ort. SS F p Grup Farkları 

ĠĢ Stresi 0-1 15 3,48 ,28 

2,311 ,059 

 

2-3 15 3,91 ,36  

4-6 43 3,72 ,39  

7-9 10 3,73 ,30  

10 yıl ve üzeri 277 3,79 ,36  

Toplam 360 3,77 ,36  

YaĢam 

Kalitesi 

0-1 15 3,07 ,55 

4,345 ,002 
2-3 > 4-6 

2-3 > 7-9 

2-3 15 3,61 ,40 

4-6 43 3,04 ,58 

7-9 10 2,79 ,27 

10 yıl ve üzeri 277 3,27 ,49 

Toplam 360 3,24 ,51 

 

Tablo 10’a göre; eczacıların iĢ stresi ve yaĢam kalitesi ortalama puanları 

eczacının mesleki kıdemine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek için ANOVA uygulanmıĢtır. Test sonucunda; iĢ stresi açısından, mesleki 

kıdem grupları arasındaki ortalama puanlarının arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamsız olduğu belirlenmiĢtir (p>.05) Bu bulgu ıĢığında, iĢ stresi ile mesleki kıdem 

değiĢkenleri bağımsız değiĢkenlerdir ve birbirleri ile iliĢkili değillerdir. YaĢam kalitesi 

açısından, mesleki kıdem grupları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı 

olduğu tespit edilmiĢtir (p<.05). ANOVA sonrasında yapılan Tukey testi sonucunda, 

2-3 yıldır eczacılık yapan eczacıların yaĢam kalitesi 4-6 yıl ve 7-9 yıldır eczacılık 

yapan yaĢam kalitesinden yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  
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Tablo 11. ĠĢ Stresi ve YaĢam Kalitesi Puanlarının Eczacının SGK AnlaĢması Olma 

Durumuna Göre Farklılık Gösterip Göstermediğini Belirlemek Ġçin Yapılan T Testi 

Sonuçları 

 N Ort. SS            t p 

ĠĢ Stresi Evet 352 3,77 ,35 

1,008 0,314 
Hayır 8 3,56 ,56 

YaĢam Kalitesi Evet 352 3,25 ,50 

1,432 0,153 
Hayır 8 2,68 ,96 

 

Tablo 11’e göre; eczacıların iĢ stresi ve yaĢam kalitesi ortalama puanları 

eczacının SGK anlaĢması olma durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için Bağımsız Grup t testi uygulanmıĢtır. Test sonucunda; 

SGK anlaĢması olan ve olmayan eczacıların iĢ stresi ortalama puanları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlenmiĢtir (p>.05) Bu bulgu, SGK 

anlaĢması olan ve olmayan eczacıların iĢ stresinin benzer düzeyde olduğu Ģeklinde 

yorumlanabilir. SGK anlaĢması olan ve olmayan eczacıların yaĢam kalitesi ortalama 

puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamsız olduğu belirlenmiĢtir (p>.05)  

 

Tablo 12. ĠĢ Stresi ve YaĢam Kalitesi Puanlarının Eczacının Kazancın Tatmin 

Etmesine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğini Belirlemek Ġçin Yapılan T Testi 

Sonuçları 

 N Ort. SS t p 

ĠĢ Stresi Evet 188 3,86 ,34 
4,193 0,000 

Hayır 172 3,67 ,35 

YaĢam Kalitesi Evet 188 3,40 ,41 
5,184 ,000 

Hayır 172 3,07 ,56 

 

Tablo 12’a göre; eczacıların iĢ stresi ve yaĢam kalitesi ortalama puanları 

eczacının kazancın tatmin durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için Bağımsız Grup t testi uygulanmıĢtır. Test sonucunda; 

kazancından tatmin olan ve olmayan eczacıların iĢ stresi ortalama puanları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiĢtir (t=4,193; 

p=0,000<.05) Bu bulgu, kazancından tatmin olan eczacıların iĢ stresinin (  =3,87), 
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kazancından tatmin olmayan eczacılara (  =3,68) göre daha fazla olduğu tespit 

edilmiĢtir. Kazancından tatmin olan ve olmayan eczacıların yaĢam kalitesi ortalama 

puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiĢtir (t=5,184; 

p=0,000<.05) Bu bulgu, kazancından tatmin olan eczacıların yaĢam kalitesinin ( 

=3,42), kazancından tatmin olmayan eczacılara (  =3,28) göre daha fazla olduğu 

tespit edilmiĢtir.  

 

Tablo 13. ĠĢ Stresi ve YaĢam Kalitesi Puanlarının Eczacının Mesleği Ġsteyerek 

Seçme Durumuna Göre Farklılık Gösterip Göstermediğini Belirlemek Ġçin Yapılan T 

Testi Sonuçları 

 N Ort. SS t p 

ĠĢ Stresi Evet 
270 3,81 ,34 

3,424 ,001 

Hayır 
90 3,64 ,40 

YaĢam Kalitesi Evet 
270 3,31 ,48 

3,746 ,000 

Hayır 
90 3,02 ,54 

 

Tablo 13’e göre; eczacıların iĢ stresi ve yaĢam kalitesi ortalama puanları 

eczacının mesleğini isteyerek seçme durumuna göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için Bağımsız Grup t testi uygulanmıĢtır. Test sonucunda;  

mesleğini isteyerek seçen ve seçmeyen eczacıların iĢ stresi ortalama puanları 

arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiĢtir (t=3,424; 

p=0,000<.05) Bu bulgu, mesleğini isteyerek seçen eczacıların iĢ stresinin (  =3,83), 

mesleğini istemeyerek seçen eczacılara (  =3,64) göre daha fazla olduğu tespit 

edilmiĢtir.  Mesleğini isteyerek seçen ve seçmeyen eczacıların yaĢam kalitesi 

ortalama puanları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiĢtir 

(t=3,746; p=0,000<.05) Bu bulgu, mesleğini isteyerek seçen eczacıların yaĢam 

kalitesinin (  =3,33), mesleğini istemeyerek seçen eczacılara (  =3,04) göre daha 

fazla olduğu tespit edilmiĢtir.  
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Tablo 14. ĠĢ Stresi ve YaĢam Kalitesi Puanlarının Eczacının Mesleğinden 

Memnuniyetine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğini Belirlemek Ġçin Yapılan 

ANOVA Sonuçları 

 N Ort. SS F p Grup Farkları 

ĠĢ Stresi Evet 
235 3,84 ,33 

18,952 ,000 
Evet> Hayır 

Kararsızım >Hayır 

Hayır 
56 3,46 ,37 

Kararsızım 
69 3,77 ,32 

Toplam 
360 3,77 ,36 

YaĢam Kalitesi Evet 
235 3,41 ,42 

57,314 ,000 
Evet >Hayır 

Evet> Kararsızım 

Hayır 
56 2,57 ,52 

Kararsızım 
69 3,19 ,31 

Toplam 
360 3,24 ,51 

 

Tablo 14’e göre; eczacıların iĢ stresi ve yaĢam kalitesi ortalama puanları 

eczacının mesleğinden memnuniyetine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için ANOVA uygulanmıĢtır. Test sonucunda;  iĢ stresi 

açısından, memnuniyet grupları arasındaki farkın istatistiksel olarak anlamlılığa 

neden olduğu tespit edilmiĢtir (p<.05). ANOVA sonrasında yapılan Tukey testi 

sonucunda, eczacılık mesleğinden memnun ve kararsız olanların iĢ stresi eczacılık 

mesleğinden memnun olmayan eczacılardan daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

YaĢam kalitesi açısından, memnuniyet grupları arasındaki farkın istatistiksel olarak 

anlamlılığa neden olduğu tespit edilmiĢtir (p<.05). ANOVA sonrasında yapılan Tukey 

testi sonucunda, eczacılık mesleğinden memnun olanların yaĢam kalitesi eczacılık 

mesleğinden memnun olmayan ve kararsız olan eczacılardan daha yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir.  
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Tablo 15. ĠĢ Stresi ve YaĢam Kalitesi Puanlarının Eczacının Farklı Bir Meslek Ġcra 

Etmeyi Ġsteme Durumlarına Göre Farklılık Gösterip Göstermediğini Belirlemek Ġçin 

Yapılan ANOVA Sonuçları 

 N Ort. SS F p Grup  Farkları 

ĠĢ Stresi Evet 
143 3,68 ,40 

7,147 ,001 Hayır > Evet 

Hayır 
142 3,87 ,33 

Kararsızım 
75 3,75 ,28 

Toplam 
360 3,77 ,36 

YaĢam 

Kalitesi 

Evet 
143 3,05 ,56 

16,546 ,000 Hayır > Evet 

Hayır 
142 3,46 ,46 

Kararsızım 
75 3,19 ,33 

Toplam 
360 3,24 ,51 

 

Tablo 15’e göre; eczacıların iĢ stresi ve yaĢam kalitesi ortalama puanları 

eczacının farklı bir meslek icra etmek istemesine göre anlamlı bir farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek için ANOVA uygulanmıĢtır. Test sonucunda; iĢ stresi 

açısından, farklı bir meslek icra etmek isteme grupları arasındaki farkın istatistiksel 

olarak anlamlılığa neden olduğu tespit edilmiĢtir (p<.05). ANOVA sonrasında yapılan 

Tukey testi sonucunda, farklı bir meslek icra etmek istemeyen eczacıların iĢ stresi 

farklı bir meslek icra etmek isteyen eczacılardan daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 

YaĢam kalitesi açısından, farklı bir meslek icra etmek isteme grupları arasındaki 

farkın istatistiksel olarak anlamlılığa neden olduğu tespit edilmiĢtir (p<.05). ANOVA 

sonrasında yapılan Tukey testi sonucunda, farklı bir meslek icra etmek istemeyen 

eczacıların yaĢam kalitesi farklı bir meslek icra etmek isteyen eczacılardan daha 

yüksek olduğu belirlenmiĢtir. 
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Tablo 16. ĠĢ Stresi ve YaĢam Kalitesi Puanlarının Eczacının Gelecekte 

Mesleğini Devam Ettirmesine Göre Farklılık Gösterip Göstermediğini Belirlemek Ġçin 

Yapılan ANOVA Sonuçları 

 N Ort. SS F p Grup Farkları 

ĠĢ Stresi Evet 
215 3,86 ,34 

9,258 ,000 
Evet> Hayır 

Evet > Kararsızım 

Hayır 
63 3,67 ,41 

Kararsızım 
82 3,62 ,30 

Toplam 
360 3,77 ,36 

YaĢam Kalitesi Evet 
215 3,42 ,44 

25,408 ,000 
Evet> Hayır 

Evet > Kararsızım 

Hayır 
63 2,88 ,60 

Kararsızım 
82 3,05 ,40 

Toplam 
360 3,24 ,51 

 

Tablo 16’ya göre, eczacıların iĢ stresi ve yaĢam kalitesi ortalama puanları 

eczacının gelecekte mesleğine devam etme durumuna göre anlamlı bir farklılık 

gösterip göstermediğini belirlemek için ANOVA uygulanmıĢtır. Test sonucunda; iĢ 

stresi açısından, gelecekte mesleğini icra etme durumu grupları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlılığa neden olduğu tespit edilmiĢtir (p<.05). ANOVA 

sonrasında yapılan Tukey testi sonucunda, gelecekte mesleğini icra etmek isteyen 

eczacıların iĢ stresinin gelecekte mesleğini icra etmek istemeyen ve bu konuda 

kararsız olan eczacılardan daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir. YaĢam kalitesi 

açısından, gelecekte mesleğini icra etme durumu grupları arasındaki farkın 

istatistiksel olarak anlamlılığa neden olduğu tespit edilmiĢtir (p<.05). ANOVA 

sonrasında yapılan Tukey testi sonucunda, gelecekte mesleğini icra etmek isteyen 

eczacıların yaĢam kalitesinin gelecekte mesleğini icra etmek icra etmek istemeyen 

ve bu konuda kararsız olan eczacılardan daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  
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Tablo 17. ĠĢ Stresi ve YaĢam Kalitesi Puanları Arasındaki ĠliĢkiyi Belirlemek Ġçin 

Yapılan Korelasyon Analizi Sonuçları 

 YaĢam Kalitesi 

ĠĢ Stresi r 0,594** 

p 0,000 

N 360 

 

Tablo 17’ye göre, iĢ stresi ile yaĢam kalitesi arasındaki iliĢkiyi test etmek için 

uygulanan korelasyon analizi sonucunda, iĢ stresi ile yaĢam kalitesi arasındaki 

korelasyon katsayısı (r) katsayısının değerinin 0,594 olduğu ve korelasyon 

katsayısının anlamlılık (p değeri) düzeyi de 0.000 olduğundan dolayı korelasyon 

katsayısı istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiĢtir (p < 0.05) 

 

Sonuç olarak, eczacıların iĢ stresi arttıkça yaĢam kalitesinin artmakta olduğu 

ortaya çıkmıĢtır. Buna göre, iĢ stresi ile yaĢam kalitesi birbirleri ile orta derecede ve 

pozitif bir iliĢki vardır. 
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Tablo 18: AraĢtırma hipotezleri ve kabul-ret durumu 

Hipotezler 
Kabul 

Ret 

H1: ĠĢ stresi puanlarının eczacının cinsiyetine göre farklılık 
göstermektedir. 

Ret 

H2: ĠĢ stresi puanlarının eczacının medeni durumuna göre farklılık 
göstermektedir. 

Ret 

H3: ĠĢ stresi puanlarının eczacının yaĢına göre farklılık göstermektedir. Kabul 

H4: ĠĢ stresi puanlarının eczacının mesleki kıdemine göre farklılık 
göstermektedir. 

Ret 

H5: ĠĢ stresi puanlarının eczacının SGK anlaĢması olma durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

Ret 

H6: ĠĢ stresi puanlarının eczacının kazancın tatmin etmesine göre 
farklılık göstermektedir. 

Kabul 

H7: ĠĢ stresi puanlarının eczacının mesleği isteyerek seçme durumuna 
göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

H8: ĠĢ stresi puanlarının eczacının mesleğinden memnuniyetine göre 
farklılık göstermektedir. 

Kabul 

H9: ĠĢ stresi puanlarının eczacının farklı bir meslek icra etmeyi isteme 
durumlarına göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

H10: ĠĢ stresi puanlarının eczacının gelecekte mesleğini devam 
ettirmesine göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

H11: YaĢam Kalitesi puanlarının eczacının cinsiyetine göre farklılık 
göstermektedir. 

Ret 

H12: YaĢam Kalitesi puanlarının eczacının medeni durumuna göre 
farklılık göstermektedir. 

Ret 

H13: YaĢam Kalitesi puanlarının eczacının yaĢına göre farklılık 
göstermektedir. 

Kabul 

H14: YaĢam Kalitesi puanlarının eczacının mesleki kıdemine göre 
farklılık göstermektedir. 

Kabul 

H15: YaĢam Kalitesi puanlarının eczacının SGK anlaĢması olma 
durumuna göre farklılık göstermektedir. 

Ret 

H16: YaĢam Kalitesi puanlarının eczacının kazancın tatmin etmesine 
göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

H17: YaĢam Kalitesi puanlarının eczacının mesleği isteyerek seçme Kabul 
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durumuna göre farklılık göstermektedir. 

H18: YaĢam Kalitesi puanlarının eczacının mesleğinden memnuniyetine 
göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

H19: YaĢam Kalitesi puanlarının eczacının farklı bir meslek icra etmeyi 
isteme durumlarına göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

H20: YaĢam Kalitesi puanlarının eczacının gelecekte mesleğini devam 
ettirmesine göre farklılık göstermektedir. 

Kabul 

H21: ĠĢ stresi ile yaĢam kalitesi puanları arasında anlamlı bir iliĢki vardır. Kabul 
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SONUÇ  

 

Ġnsanlarda yaĢam kalitesi, faaliyetlerin hangi Ģartlarda ve ne seviyede 

yürütüldüğünü gösteren, bireylerin yaĢam biçimine etki eden önemli kavramlardan 

birisidir. YaĢam kalitesi seviye bakımından üst seviyelerde olması ilgili tarafların 

yaĢam biçimlerinin, mutluluk ve sağlık gibi kavramlarının daha iyi olması anlamına 

gelebilir. Sağlık, yaĢam kalitesi ile birlikte toplumlarda en önem arz etmektedir. 

Sağlık koĢulları iyi olarak adlandırılabilecek bireyler daha sağlıklı yaĢamakla birlikte 

yaĢam kaliteleri de bu doğrultuda geliĢim gösterecektir.  

 

Sağlık çeĢitli dıĢ etkenlerden etkilenmekle birlikte stres bu etkilerden belki de 

ilk sırada gelen bir durumdur. Toplumun yapı taĢları olan bireyler maruz kaldıkları 

stres sonrasında olumsuz etkilenebilmektedir. Stres ortaya çıkması çeĢitli belirtiler 

sonrasında önlemlerin alınmaması bireye etki etmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

Olumsuz etkilenmeler sadece sosyal etkinlik veya psikolojik olarak sınırlı 

kalmamakla birlikte bireylerin sağlık sorunlarına da sebep olabilmektedir. Dolayısı ile 

stres ve yaĢam kalitesinin birlikte ele alınması, değerlendirmelerde önem verilmesi 

gereken yapı olarak irdelenmelidir.  

 

YaĢam kalitesi ve stres kavramına ulusal akademik çalıĢmalar incelendiğinde 

birçok çalıĢmanın gerçekleĢtirildiği görülmüĢtür. Ayrıca Türkiye’de akademik 

kaynaklardan “yaĢam kalitesi” ve “stres” kavramı içeren yüksek lisans ve doktora 

tezleri incelendiğinde, çalıĢmaların tamamına yakınının sağlık alanına yönelik 

olduğu görülmüĢtür170. Dolayısı ile gerek sosyal bilimlerde ve gerekse sağlık 

alanında eczacıların yaĢam kalitesi ve stres kavramlarının birlikte değerlendirildiği 

çalıĢmaya rastlanılmamıĢtır. Bu sebeple bu çalıĢma literatüre katkı ve elde ettiği 

bulgular bakımından ilk özelliği taĢımaktadır.  

 

 

 

 

                                                           
170

 Yüksek Öğretim Kurulu BaĢkanlığı Tez Merkezi, “Yaşam Kalitesi”, 
https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (EriĢim Tarihi: 30.03.2019), 
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GerçekleĢtirilen araĢtırmaya katılan eczane sorumlusu eczacıların; 

 %52’si kadın,  

 %74’ü evli,  

 %53’ü 50 yaĢ ve üzeri,  

 %77’si 10yıl ve üzeri süredir eczacılık yapmakta,  

 %98’inin SGK ile anlaĢması olduğu,  

 %52’si kazancından memnun,  

 %75’i mesleğini isteyerek seçmiĢ,  

 %65’i seçtiği meslekten memnun,  

 %40’ı farklı bir meslek icra etmek istemediği 

 % 60’ı gelecekte de eczacılık mesleğini yapmak istediği 

sonuçlarına ulaĢılmıĢtır.  

Cinsiyet  

H1: İş stresi puanlarının eczacının cinsiyetine göre farklılık göstermektemidir? 

Cinsiyetler incelendiğinde, kadın ve erkek eczacıların iĢ stresi ortalama 

puanları arasındaki farkın önemsiz olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Diğer bir ifade ile 

kadın ve erkek eczacıların iĢ stresinin benzer düzeyde olduğu Ģeklinde 

yorumlanabilir.  

 

H11: Yaşam Kalitesi puanlarının eczacının cinsiyetine göre farklılık 

göstermektemidir? 

Cinsiyet ile ilgili bir diğer incelemede kadın ve erkek eczacıların yaĢam kalitesi 

ortalama puanları arasındaki farkın önemsiz olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu bulgu, 

kadın ve erkek eczacıların yaĢam kalitesinin benzer düzeyde olduğu Ģeklinde 

yorumlanabilir. 

Dolayısı ile H1 ve H 11 hipotezleri ile çalıĢma bulguları karĢılaĢtırıldığında bu 

hipotezlerin kabul edilemeyeceği görülmüĢtür. 

 

BaĢka bir çalıĢma ise cinsiyet ve yaĢam kalitesi arasında anlamlı farklılığın 

olmadığını belirlemiĢtir171. Bu sonuçların yanı sıra stres ve cinsiyetle ilgili yapılan bir 

                                                           
171

 Sarı, Canoğlulları ve Yıldız, a.g.e., s. 387 
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baĢka çalıĢmada cinsiyetlerin farklılık gösterdiği ve erkeklerin daha fazla stres 

algıladığı görülmüĢtür172.ÇalıĢmanın H1 hipotezi sonuçları ile literatürde farklılıkların 

görülmesi eczacılık mesleği ile diğer çalıĢmalardaki meslek gruplarının stres ve 

yaĢam kalitelerinin farklı geliĢim gösterebildiği Ģeklinde yorumlanabilir. Ayrıca 

kadınların daha az stres algılamasında kadına yönelik mesleğini yürütmesi sırasında 

baskı ve stres oluĢturucu etkenlerin daha düĢük seviyede olduğundan 

kaynaklanabilecektir.  

Medeni Durum 

H2: İş stresi puanlarının eczacının medeni durumuna göre farklılık 

göstermektemidir? 

Medeni durum dikkate alındığında, bekar ve evli eczacıların iĢ stresi ortalama 

puanları arasındaki farkın önemsiz olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuç ilebekar 

ve evli eczacıların iĢ stresinin benzer düzeyde olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.  

 

H12: Yaşam Kalitesi puanlarının eczacının medeni durumuna göre farklılık 

göstermektemidir? 

Medeni durum ile ilgili bekar ve evli eczacıların yaĢam kalitesi ortalama 

puanları arasındaki farkın önemsiz olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bu sonuç ile bekar 

ve evli eczacıların yaĢam kalitesinin benzer düzeyde olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. 

 

Dolayısı ile çalıĢma bulguları ile hipotezler karĢılaĢtırıldığında; H 2 ve H 12 

hipotezlerinin red edileceği görülmüĢtür. 

 

Medeni durum ve stres kavramı ile ilgili olarak literatürde bekar çalıĢanların 

evlilerden daha fazla stres algıladığı elde edilmiĢtir173. Benzer bir tespitin yapıldığı 

bir baĢka çalıĢmanın % 52,8’sinievli olan çalıĢanların oluĢtururken, evli çalıĢanların 

bekar çalıĢanlara oranla daha yüksek yaĢam kalitesi algısı olduğu belirlenmiĢtir174. 

Literatürde evli çalıĢanların bekarlardan daha fazla yaĢam kalitesine sahip olduğuna 

                                                           
172

 Emine Yetim ve Derya Demirdizen Çevik, “Bir ĠĢ Sağlığı Konusu Olarak Öğretmenlerde ĠĢ Stresi Ve 
BaĢa Çıkma Yolları: Alan AraĢtırması”, Journal Of Awareness, 3 (Özel), 2018, ss. 637- 652,  s. 649 
173

 Yetim ve Çevik, a.g.e., s. 649 
174

 Didem Ata Yüzügüllü, Necdet Aytaç ve Muhsin Akbaba, “Bir Üniversite Hastanesinin Yoğun Bakım 
Ünitesi HemĢirelerinde YaĢam Kalitesi, ĠĢ Kazaları ve Vardiyalı ÇalıĢmanın Etkileri”, Sakarya Tıp 
Dergisi, 8 (1), 2018,  ss. 99-107, s. 106 
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yönelik örnekleri arttırmak mümkündür175. Literatürde evli çalıĢanların bekarlardan 

daha yüksek yaĢam kalitesi algısına sahip olduğu örneklerini arttırmak 

mümkündür176. Dolayısı ile literatürdeki bulguların birbiri ile uyum gösterdiği, stresin 

arttığı medeni durumlarda (bekarlarda) yaĢam kalitesinin daha düĢük olduğu ifade 

edilebilecektir. ÇalıĢma sonuçlarına bakılacak olursa, stresin medeni durumlarda 

değiĢmemesi sebebi ile yaĢam kalitesinde de medeni durumlarda farklılık 

görülmediği ifade edilebilecektir. Evli eczacıların evlilik sorumlulukları ve aile içi 

görevlerinin her iki kavrama etki ettiği mevcut bulgular dikkate alındığında 

söylenemeyecektir. Ayrıca çalıĢmada bekarların (% 24) evlilerden (% 76) sayıca az 

sayıda olmaları bu durumun sebepleri arasında gösterilebilir. Medeni durumların eĢit 

sayılarda olması veya birbirine yakın olması yaĢam kalitesi ve iĢ stresi ile ilgili 

farklılıkların daha net anlaĢılmasına katkı sağlayabilecektir.  

 

YaĢ 

H3: İş stresi puanlarının eczacının yaşına göre farklılık göstermektemidir? 

42-49 yaĢ arası eczacıların iĢ stresi 18-25 yaĢ arası eczacıların iĢ stresinden 

yüksektir.  

 

H13: Yaşam Kalitesi puanlarının eczacının yaşına göre farklılık göstermektemidir? 

ÇalıĢmada, eczacıların yaĢam kalitesinin yaĢ grupları arasındaki ortalama 

puanlarının arasındaki farkın önemsiz olduğu belirlenmiĢtir. 

 

Dolayısı ile çalıĢma bulguları ile hipotezler karĢılaĢtırıldığında; H 3 ve H 13 

hipotezleri red edileceği görülmüĢtür. 

 

DiĢ hekimleri ile gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada 30 ve üzeri yaĢtaki bireylerin 29 

ve altındaki yaĢlardaki bireylere göre daha fazla stres algıladıkları 

                                                           
175

 Bilal Deveci ve Cevdet Avcıkurt, “ĠĢ-Aile ÇatıĢması Ve ĠĢ Stresinin YaĢam Kalitesine Etkisi: Büyük 
Ölçekli Mutfak ÇalıĢanları Üzerine Bir AraĢtırma”, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, (40), 2017, 
ss. 313-331, s. 327 
176

 Fisun Ergün, Nazan Oran ve Catherine Bender, “Quality of Life of Oncology Nurses”, Cancer 
Nursing. 28(3), 2005, ss. 193–199; Güler Cimete, Nimet Gencalp ve Gülbahar Keskin, “Quality of Life 
and Job Satisfaction of Nurses”, Journal of Nursing Care Quality. 18 (2), 2003, ss. 151–158 
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belirlenmiĢtir177.Gerek çalıĢma bulguları ve gerekse literatürde yer alan sonuçlar 

incelendiğinde yaĢ arttıkça iĢ stresi arttığı söylenebilecektir. Bunun sebebi ise yaĢın 

ilerleyiĢi ile bireylerde reflekslerde ve hareketlerde yavaĢlama, yaĢın artması ile 

teknolojik geliĢmelerden özellikle internet özellikli geliĢmeler, yeni geliĢtirilen tıbbi 

ürün ve ilaçların takibinin zorlaĢması sebepli olduğu söylenebilecektir. 

 

Literatürde yer alan baĢka bir araĢtırma ise 44 yaĢ altındaki biyelerin 45 ve 

üstü yaĢtaki bireylere oranla daha yüksek yaĢam kalitesi olduğu 

belirlenmiĢtir178.ÇalıĢmada eczacıların % 53’ünden fazlasının 50 yaĢ üzeri olmasına 

rağmen yaĢam kalitelerinin yaĢlara göre farklılık göstermediği görülmektedir. Bunun 

sebebi ise çalıĢmadaki bireylerin % 52’sinin gelirinden memnun olmasından 

kaynaklandığı söylenebilir.  

 

Mesleki Kıdem 

H4: İş stresi puanlarının eczacının mesleki kıdemine göre farklılık göstermektemidir? 

ĠĢ stresi açısından, mesleki kıdem grupları arasındaki ortalama puanlarının 

arasındaki farkın önemsiz olduğu belirlenmiĢtir. Bu sebeple, çalıĢma iĢ stresi ile 

mesleki kıdem değiĢkenleri bağımsız değiĢkenlerdir ve birbirleri ile iliĢkili olmadıkları 

söylenebilecektir.  

 

H14: Yaşam Kalitesi puanlarının eczacının mesleki kıdemine göre farklılık 

göstermektemidir? 

Mesleki kıdem dikkate alındığında, 2-3 yıldır eczacılık yapan eczacıların 

yaĢam kalitesi 4-6 yıl ve 7-9 yıldır eczacılık yapan eczacılara göre yaĢam 

kalitesinden yüksektir. Sonuç olarak mesleki kıdem arttıkça yaĢam kalitesi 

düĢmektedir. 

 

Dolayısı ile çalıĢma bulguları ile hipotezler karĢılaĢtırıldığında; H 4 hipotezi red 

edilirken, H 14 hipotezinin kabul edileceği görülmüĢtür. 

                                                           
177

 Chen-Yi Lee, Ju-Hui Wu and Je-Kang Du, “Work stress and occupational burnout among dental 
staff in a medical center”, Journal of Dental Sciences, 14 (1), 2019, s. 5, 
https://doi.org/10.1016/j.jds.2019.01.006 (EriĢim Tariih: 22.04.2019) 
178

 Saliha Altıparmak ve Erhan Eser, “15-49 YaĢ Grubu Evli Kadınlarda YaĢam Kalitesi”, Aile ve 
Toplum, 3 (11), 2007, ss. 29-33, s. 30 
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Stres ve mesleki kıdem kavramı ile ilgili öğretmenlik mesleğinde 1 yıl ve daha 

az süre ile çalıĢan öğretmenlerin 1 yıldan daha fazla çalıĢanlara oranla daha fazla 

stres algıladıklarının belirlendiği çalıĢmalarda mevcuttur179. Literatür ve çalıĢma 

arasındaki farklılığın yürütülen iĢlerde karĢılaĢılan streslerin ve özellikle tecrübe 

karĢısında bu durumların farklılıktan kaynaklandığı söylenebilecektir. Ayrıca 

eczacıların, tecrübe sahibi olması, meslekte fazla sürelerce hizmet vermesi ile hasta 

profilleri ve hastalara yaklaĢımı daha doğru yapabilme kabiliyeti ve eczanenin 

olduğu lokasyonda tanınmıĢlık sebebi ile toplum veya diğer etkenler sebepli 

streslerin önlenmesinde ve mücadelesinin baĢarılı olduğu söylenebilecektir.  

 

Ayrıca bir H 3 hipotezi sonuçlarında ilerleyen yaĢa rağmen iĢ stresinin yaĢ ile 

değiĢmediği sonucu elde edilmesine ve H 4 hipotezindeki mesleki kıdem ile iĢ 

stresinin değiĢim göstermemesi bir birini destekleyen sonuçlar olarak ifade edilebilir.  

 

Mesleki kıdem ve yaĢam kalitesi incelendiği bir çalıĢmada, yaĢam kalitesi ile 

mesleki kıdem arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Diğer bir ifade 

ile bireylerin mesleki geçirdiği sürelerde-kıdemler dikkate alındığında yaĢam 

kalitesinin farklılaĢmadığı görülmüĢtür180. BaĢka bir çalıĢmada ise mesleki kıdem ve 

yaĢam kalitesi arasında anlamlı farklılık olduğu görülmüĢtür. Buna göre mesleki 

kıdemleri 21 ve daha fazla olan çalıĢanların yaĢam kalitesinin 21 yıldan daha az 

kıdeme sahip çalıĢanlardan daha yüksek seviyede olduğu belirlenmiĢtir181. 

 

Literatürdeki çalıĢmalar ve bu çalıĢma bulgularının mesleki kıdem ve yaĢam 

kalitesi bakımından farklılık göstermesi meslekte kazanılan bilgi ve tecrübe kaynaklı 

olduğu, gelir seviyesinin ilerleyiĢi sebepli olduğu ifade edilebilecektir. Diğer bir ifade 

ile eczacılık mesleğinin henüz ilk dönemlerinde sayılabilecek 2-3 yıllık kıdeme sahip 

eczacıların çalıĢma yaĢamına profesyonel olarak yeni girmiĢ olması ve 

karĢılaĢılabilecek sorunların tamamı ile karĢılaĢmamıĢ olması, mesleğe baĢlamadan 

önce büyük çoğunlukla öğrencilikte olması sebebi ile elde edilen gelirin meslek 

faaliyetlerinden kazanılandan düĢük olması (eczacılık faaliyetlerinin önceki yaĢama 

göre fazla gelir getirmesi) sebepli olduğu düĢünülebilir. Ayrıca ilerleyen yıllarda, 

yaĢam standartlarının değiĢmesi, evlilik veya kariyer gibi çeĢitli sorumlulukların 

                                                           
179

 Yetim ve Çevik, a.g.e.,  s. 642 
180

 Hatipoğlu ve Zengin, a.g.e., s. 415 
181

Sarı, Canoğlulları ve Yıldız, a.g.e., s. 397 
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ortaya çıkmasının eczacıların yaĢam kalitesine kıdem bakımından etki ettiği 

söylenebilir. 

 

SGK AnlaĢması 

H5: İş stresi puanlarının eczacının SGK anlaşması olma durumuna göre farklılık 

göstermektemidir? 

SGK anlaĢması olan ve olmayan eczacıların iĢ stresi ortalama puanları 

arasındaki farkın önemsiz olduğu belirlenmiĢtir. Bu bulgu, SGK anlaĢması olan ve 

olmayan eczacıların iĢ stresinin benzer düzeyde olduğu Ģeklinde yorumlanabilir.  

 

H15: Yaşam Kalitesi puanlarının eczacının SGK anlaşması olma durumuna göre 

farklılık göstermektemidir? 

SGK anlaĢması olan ve olmayan eczacıların yaĢam kalitesi ortalama puanları 

arasındaki farkın önemsiz olduğu belirlenmiĢtir. Bu bulgu, SGK anlaĢması olan ve 

olmayan eczacıların yaĢam kalitesinin benzer düzeyde olduğu Ģeklinde 

yorumlanabilir. 

 

Dolayısı ile çalıĢma bulguları ile hipotezler karĢılaĢtırıldığında; H 5 ve H 15 

hipotezlerinin red edileceği görülmüĢtür. 

 

Eczacıların kurumlar ile anlaĢması ve memnuniyetlerine yönelik literatürde yer 

alan tespitlere bakıldığında çalıĢmaya katılan eczacıların % 89,9’unun SGK ile 

anlaĢma olmasından memnun olmadıkları belirlenmiĢtir. Önceki yıllarda yapılan 

çalıĢmada ayrıca,anlaĢmalı kurumların eczacı ödemelerini zamanında yapmaması 

(120 güne varan gecikme, vb.) sebebi ile memnuniyet duymadıkları ve maddi baskı 

(kredi çekme, borçlanma, vb.) hissettikleri ve iĢle ilgili stresi yaĢadıkları 

görülmüĢtür182. ĠĢ sebebi ile baskı ve stres hisseden eczacıların yaĢam kalitesinin 

SGK anlaĢması olma durumuna göre azalım gösterdiği söylenebilecektir. ÇalıĢma 

sonucunun literatürdeki araĢtırmalardaki ile SGK bakımından farklılık göstermesi 

                                                           
182

 Zeynep Çalgan, Dilek Aslan ve Selen Yeğenoğlu, “Serbest Eczacıların ÇalıĢma KoĢulları Ve 
Mesleki Tutumlarına ĠliĢkin Değerlendirmeler: Ankara Kent Merkezi”, Ankara Eczacılık Fakültesi 
Dergisi, 37 (4), 2008,s. 262 
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SGK’nın önceki yıllarda Ģartlarının günümüze oranla daha yorucu ve maddi olarak 

yıpratıcı olması sebepli olduğu söylenebilecektir.  

 

Maddi Gelir 

H6: İş stresi puanlarının eczacının kazancın tatmin etmesine göre farklılık 

göstermektemidir? 

Kazanç ve iĢ stresi ile ilgili olarak; kazancından tatmin olan eczacıların iĢ 

stresinin, kazancından tatmin olmayan eczacılara göre daha fazla olduğu tespit 

edilmiĢtir.  

 

H16: Yaşam Kalitesi puanlarının eczacının kazancın tatmin etmesine göre farklılık 

göstermektemidir? 

Kazancından tatmin olan ve olmayan eczacıların yaĢam kalitesi ortalama 

puanları arasındaki farkın önemli olduğu belirlenmiĢtir. Bu bulgu, kazancından 

tatmin olan eczacıların yaĢam kalitesinin kazancından tatmin olmayan eczacılara 

göre daha fazla olduğu tespit edilmiĢtir. 

 

Dolayısı ile çalıĢma bulguları ile hipotezler karĢılaĢtırıldığında; H 6 ve H 16 

hipotezlerinin kabul edileceği görülmüĢtür. 

 

Literatürde geliri yüksek olan bireylerin yaĢam kalitelerinin yüksek olduğuna 

yönelik bulgular yer almaktadır183. Önceki yıllarda yapılan farklı çalıĢmalara 

bakıldığında eczacıların gelirlerinin tatmin olmadıkları ve baskı stres altında 

kalmaları sonucu iĢ streslerinin ve hissettikleri baskının arttığı belirlenmiĢtir184. 

Literatürde görüleceği üzere maddi gelirin azalması stresin artmasına ve dolayısı ile 

yaĢam kalitesini azalmasına neden olduğu söylenebilecektir. Diğer bir ifade ile geliri 

tatmin edici olmayan eczacıların yaĢam kalitelerinin düĢük olacağı söylenebilecektir. 

Gelirin düĢük olmasının ise anlaĢmalı kurum (SGK, Bağ-Kur, vd.) ödemelerinin 

süresinden geç yapılması, farklı bölgelerde gelirlerin azalabileceğinden 

kaynaklandığı söylenebilir.  

Mesleğini Ġsteyerek Seçme 

                                                           
183

 Altıparmak ve Eser, a.g.e., s. 33 

184
 Çalgan, Aslan ve Yeğenoğlu, a.g.e., s. 265 
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H7: İş stresi puanlarının eczacının mesleği isteyerek seçme durumuna göre farklılık 

göstermektemidir? 

Mesleğini isteyerek seçen eczacıların iĢ stresi; mesleğini istemeyerek seçen 

eczacılara göre daha fazladır.  

 

H17: Yaşam Kalitesi puanlarının eczacının mesleği isteyerek seçme durumuna göre 

farklılık göstermektemidir? 

Mesleğini isteyerek seçen eczacıların yaĢam kalitesi; mesleğini istemeyerek 

seçen eczacılara göre daha fazladır.   

 

Dolayısı ile çalıĢma bulguları ile hipotezler karĢılaĢtırıldığında; H 7 ve H 17 

hipotezlerinin kabul edileceği görülmüĢtür. 

 

Yapılan araĢtırmalar göz önünde bulundurulduğunda mesleğini isteyerek 

seçen bireylerin; 

 iĢ uyumu ve iĢ tatmini gerçekleĢeceği sebebiyle iĢ stresinin azalacağı, 

 yaĢam kalitesinin artacağı 

ifadeleri yer aldığı görülmektedir185. ÇalıĢmada elde edilen bulgularda stres kavramı 

ve mesleği isteyerek seçmenin farklılaĢtığı, mesleği isteyerek seçme ile yaĢam 

kalitesi bulgularının uyumlaĢtığı görülmüĢtür. Burada meydana gelen farklılığın 

eczacılık mesleğini tercih eden eczacıların mesleğe baĢlamadan önceki beklentileri 

(toplum davranıĢı, sorumluluklar, tecrübe, vb.) ile mesleğe girmeleri ile karĢılaĢtıkları 

durumların farklılık göstermesinden kaynaklandığı ifade edilebilir. Diğer bulgu ise 

mesleğin isteyerek seçilmesi durumunda yaĢam kalitesinin arttığını göstermiĢtir. 

Burada temel etkenin bireylerin mesleğe olan yaklaĢım ve isteklerinden 

kaynaklanması ve eczacılık mesleğini severek yürütmelerinden kaynaklandığı ifade 

edilebilir.  

 

 

                                                           
185

 Sema Polatcı ve Zümral Gültekin,  “Meslek Yüksekokulunda Okuyorum Seçtiğim Mesleğe Uygun 
Muyum?”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (21), 2017, ss. 
384-396, s. 387 
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Mesleki Memnuniyet 

H8: İş stresi puanlarının eczacının mesleğinden memnuniyetine göre farklılık 

göstermektemidir? 

Eczacılık mesleğinden memnun ve kararsız olanların iĢ stresi eczacılık 

mesleğinden memnun olmayan eczacılardan daha yüksektir. 

 

H18: Yaşam Kalitesi puanlarının eczacının mesleğinden memnuniyetine göre 

farklılık göstermektemidir? 

Eczacılık mesleğinden memnun olanların yaĢam kalitesi eczacılık 

mesleğinden memnun olmayan ve kararsız olan eczacılardan daha yüksektir.  

 

Dolayısı ile çalıĢma bulguları ile hipotezler karĢılaĢtırıldığında; H 8 ve H 18 

hipotezlerinin kabul edileceği görülmüĢtür. 

 

Eczacılık mesleği ile ilgili stres kavramının incelendiği bir çalıĢmaya katılan 

eczacıların yarısından fazlasının (% 56,1) mesleklerini yürütüm sırasında stres 

algıladıkları belirlenmiĢtir186. ÇalıĢma sonuçlarında mesleğinden memnun ve 

kararsız olan eczacıların algıladıkları stresin meslekten memnun olmayan eczacılara 

göre daha fazla olmasının daha farklı nedenleri olabilir. Bunlardan bazıları bir önceki 

hipotezlerin değerlendirilmelerinde (H 7 ve H 17) belirtilen sebepler ile 

iliĢkilendirilebilir. Eczacılar ile ilgili bu farklılıkların; mesleğin isteyerek seçilmemesi, 

sadece kolay, rahat ve fazla para kazandıran iĢ olarak görülmesi ve sonrasında 

mesleğe severek yaklaĢılmaması gibi önyargılardan kaynaklandığı söylenebilecektir. 

Literatür ve çalıĢma sonuçları ile ilgili olarak eczacıların stres kavramlarındaki 

farklılıkların çalıĢmaların farklı tarihlerde farklı ülke Ģartlarında gerçekleĢtirilmiĢ 

olması, ilgili ülkelerdeki eczaneye gelen hasta sayılarındaki yetersizlik, Türkiye’de 

eczacılara yönelik yaklaĢımlar ile Ģartlarda iyileĢtirmelerin yapılmıĢ olabileceğinden 

kaynakladığı düĢünülebilir. 

 

                                                           
186

 Dragana Jocic, Dusanka Krajnovic, Dragana Lakic ve Ljiljana Tasic, “PIH39 Occupational Stress 
and Burnout: Impact on the Attitudes of Pharmacists in Providing Pharmaceutical Services”, Value in 
Health, 15 (7), 2012, s. A453, https://doi.org/10.1016/j.jval.2012.08.1911 (EriĢim Tarihi: 18.05.2019)  
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Literatürde, çalıĢanlara yönelik gerçekleĢtirilen bir çalıĢmada iĢinden memnun 

olan çalıĢanların yaĢam kalitelerinin; iĢinden memnun olmayan ve kararsız olan 

çalıĢanlara göre daha yüksek olduğu görülmüĢtür187.Dolayısı ile çalıĢma ve 

literatürdeki araĢtırma bulgusu bir biri ile örtüĢmektedir. Bu sebeple, yapılan 

meslekten memnuniyetin artması ile yaĢam kalitesinin de buna paralel olarak arttığı 

söylenebilir. Diğer bir ifade ile mesleğinden memnun olanların yaĢam kalitesinin 

yüksek olduğudur. Bu sonuç ise eczacıların mesleğe olan bakıĢ açıları ile meslekten 

elde ettiklerinin uyumlu olması ve mesleği severek yapmalarından kaynaklanması 

olabilir.  

 

Mesleğin Ġcra Edilmesinin Ġstenme Durumu 

H9: İş stresi puanlarının eczacının farklı bir meslek icra etmeyi isteme durumlarına 

göre farklılık göstermektemidir? 

ĠĢ stresi açısından, farklı bir meslek icra etmek istemeyen eczacıların iĢ stresi; 

farklı bir meslek icra etmek isteyen eczacılardan daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

 

H19: Yaşam Kalitesi puanlarının eczacının farklı bir meslek icra etmeyi isteme 

durumlarına göre farklılık göstermektemidir? 

YaĢam kalitesi açısından, farklı bir meslek icra etmek istemeyen eczacıların 

yaĢam kalitesi farklı bir meslek icra etmek isteyen eczacılardan daha yüksek olduğu 

belirlenmiĢtir. 

 

Dolayısı ile çalıĢma bulguları ile hipotezler karĢılaĢtırıldığında; H 9 ve H 19 

hipotezlerinin kabul edileceği görülmüĢtür. 

 

Mesleğin icra edilmesi ile ilgili olarak stres kavramının incelendiği bir 

çalıĢmada bireylerin iĢ ortamında stres yaĢamaları durumunda iĢe olan yaklaĢımları 

olumsuz olarak değiĢmekte ve mesleğin yürütülmesine olumsuz etki yaptığı ifade 

edilmektedir188. Dolayısı ile iĢ stresi ve mesleği içre etme isteğinin literatürdeki diğer 

bulguları çalıĢma bulgularını destekler niteliktedir. Diğer bir ifade ile yürüttüğü 

                                                           
187

 Hakan Gülmez, “ÇalıĢanların YaĢam Kalitesini Etkileyen Faktörler”, Turkish Journal of Family 
Medicine and Primary Care, 7 (4), 2013, ss. 74-82, s. 76 
188

  Abdullah Soysal, “ĠĢ YaĢamında Stres”, Çimento İşveren Dergisi, 23 (3), 2009, ss. 17-40, s. 27 
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iĢlerden memnun olmayanların ve iĢi sevmemelerinin iĢe olan ilgilerini azaltma ve 

istenmeyen bir faaliyetin yürütülmesi sebebi ile stresin ortaya çıktığı 

söylenebilecektir.  

 

YaĢam kalitesi ve farklı meslek icra etmek isteyen eczacılar ile ilgili sonuçların 

ise stres kavramında olduğu gibi sonuçlandığı anlaĢılmaktadır. Eczacılığın çalıĢma 

bakımından istemeden gerçekleĢtirilmesi ve farklı mesleklere yönelme zaman ile 

mevcut iĢe olan pozitif yaklaĢımları azaltmakta ve yeni iĢ arayıĢlarına yönelimin 

baĢlaması olarak değerlendirilebilir. 

 

Mesleği Gelecekte Devam Ettirme 

H10: İş stresi puanlarının eczacının gelecekte mesleğini devam ettirmesine göre 

farklılık göstermektemidir? 

ĠĢ stresi açısından, gelecekte mesleğini icra etmek isteyen eczacıların iĢ 

stresinin; gelecekte mesleğini icra etmek istemeyen ve bu konuda kararsız olan 

eczacılardan daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

 

H20: Yaşam Kalitesi puanlarının eczacının gelecekte mesleğini devam ettirmesine 

göre farklılık göstermektemidir? 

YaĢam kalitesi açısından, gelecekte mesleğini icra etmek isteyen eczacıların 

yaĢam kalitesinin gelecekte mesleğini icra etmek icra etmek istemeyen ve bu 

konuda kararsız olan eczacılardan daha yüksek olduğu belirlenmiĢtir.  

 

Dolayısı ile çalıĢma bulguları ile hipotezler karĢılaĢtırıldığında; H 10 ve H 20 

hipotezlerinin kabul edileceği görülmüĢtür. Gelecekte mesleğini icra etmek isteyen 

eczacıların stres algısının daha yüksek çıkmasının  

 

H21: İş stresi ile yaşam kalitesi puanları arasında anlamlı bir ilişki varmıdır? 

Eczacıların iĢ stresi arttıkça yaĢam kalitesinin artmakta olduğu ortaya 

çıkmıĢtır. Buna göre, iĢ stresi ile yaĢam kalitesi birbirleri ile doğrusal olarak iliĢkilidir. 
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Dolayısı ile çalıĢma bulguları ile hipotezler karĢılaĢtırıldığında; H 21 

hipotezinin kabul edileceği görülmüĢtür. 

 

Literatürde yer alan sonuçlara bakıldığında stresin artması durumunda yaĢam 

kalitesinin azalmasının kaçınılmaz olduğu ifade edilmektedir189. Diğer bir ifade ile 

çalıĢma yaĢamına bağlı olarak stresin oluĢması, yaĢam kalitesinde negatif etkiye 

sebep olmaktadır190.Literatürdeki çalıĢmalar ile bu çalıĢma sonuçlarında iĢ stresi ve 

yaĢam kalitesi arasındaki etkileĢim farklılık göstermektedir. Bunun sebebi olarak 

eczacılara yönelik iĢ stresi ve yaĢam kalitesinin farklı çalıĢmalarda kıyaslanmamıĢ 

olması ve eczacılık mesleği ile ilgili karĢılaĢtırılma yapılamamıĢtır. Dolayısı ile 

literatüre göre farklılık gösteren bu sonuçların mesleki faaliyetler, eğitim 

seviyelerindeki farklılık, çalıĢma ortamlarındaki farklılık, çalıĢma yürütümü sırasında 

anket sorularının cevaplama aĢamasında eczacıların dikkat eksikliği olması ve 

sorulara farklı cevaplar verme ihtimalleri veya sorulara verilen cevapların farklı 

düĢünceler doğrultusunda verilmesinden kaynaklandığı söylenebilir.  

 

Eczacılar toplum adına sağlık kurumlarının tamamlayıcı niteliğini taĢımaktadır. 

Dolayısı ile eczacıların faaliyetleri önemi bu denli önem arz etmektedir. Eczacıların 

ilgili hizmetleri yürütmesi sırasında ise karĢı karĢıya kaldıkları çeĢitli etkenler stresin 

ortaya çıkmasına ve sonrasında yaĢam kalitelerinin etkilenmesine sebep 

olabilmektedir. Bu etkenlerin belirlenmesi ise araĢtırmacıların bu alana yönlenmesi 

ile gerçekleĢebilecektir.  

 

AraĢtırmacıların, eczacılara ve eczanelere yönelik benzer çalıĢmalara 

yönelmesi bazı zorlukları da beraberinde getirebilecektir. Bunlardan en önemlisi 

eczanelerde çoğunlukla yalnız bir eczacı olmasıdır. Eczacıya yönelik çalıĢmalar 

adına her eczanede sadece bir eczacının çalıĢmaya dahil olması ve yeterli sayının 

elde edilmesi adına birden fazla eczanenin farklı lokasyonlarda kurulu yapılara 

ulaĢım gerekmektedir. Zaman ve ulaĢım imkanları bakımından ve bu kavrama 
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 Vesile Ayça Yamuç ve Duygu Türker, “Örgütsel Stres Kaynaklarının Analizi:Bir Üretim ĠĢletmesinde 
Kadın Ve ErkekÇalıĢanlar Üzerine Ġncelemesi”. Yönetim Bilimleri Dergisi, 13 (25), 2015, ss. 389-423, 
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 ġermin DemirtaĢ ve R. Nesrin DemirtaĢ,“Mutfak ÇalıĢanlarında ÇalıĢma Ortamı, Psikososyal Stres 
Ve YaĢam Kalitesinin Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve 
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maddi harcamalarında dahil olması eczane ve eczacılara yönelik çalıĢmaların 

zorlukları arasındadır.  

 

Sağlık bilimlerinde ve sosyal bilimlerin birçok alanında yaĢam kalitesinin daha 

fazla kullanılması da bunun tam tersi etkenden dolayıdır. Örneğin Sağlık bilimi 

çalıĢmalarında yaĢam kalitesini inceleyen çalıĢmalara bakıldığında çoğunlukla tek 

bir lokasyondaki birden fazla hasta veya hasta yakınının görüĢleri-gözlemleri 

değerlendirilmektedir. Benzer bir durum sosyal bilimler alanında gerçekleĢtirilmek 

üzere örgütlerde gerçekleĢtirilen çalıĢmalar örgütte çalıĢan birden fazla çalıĢan ile 

gerçekleĢtirilmekte ve böylece çalıĢmanın evren örnekleminde önemli seviyeye 

gelmektedir. Bu sebeple eczaneler ve benzer Ģekilde farklı konumlarda olan 

yapılarda (mağaza, market, banka, vb. Ģubeli yapılar) benzer çalıĢmaların 

yapılmasında araĢtırma kurumları tarafından da desteklerin sağlanması yararlı 

olabilecektir. AraĢtırma kurumlarının araĢtırmacılara sağlayabilecek destekler 

gözlem, röportaj veya anket gibi çalıĢmaların uygulama aĢamalarına yönelik olabilir. 

Bu alanda maddi destekler, organizasyon, taraflar ile koordinenin ve çalıĢmaya 

katılımların sağlanması bazı destekler arasında yer almaktadır.  

 

ÇalıĢma sonuçlarının literatürdeki diğer çalıĢmalar ile gerek benzer sonuçlar 

ve gerekse farklı sonuçlar ortaya koymasının eczacılar ile ilgili ne anlam ifade 

ettiğinin ve konumunun somut biçimde belirlenebilmesi adına eczacılara yönelik 

daha fazla çalıĢmaların gerçekleĢtirilmesi ve stres ile yaĢam kalitesinin birlikte ele 

alınması daha yararlı olacaktır.  

 

ÇalıĢma sonuçları, eczacılar ile ilgili genelleme yapılabilmesini sağlar nitelikte 

değildir. Bu genellemenin yapılabilmesi adına Türkiye’de eczane ve eczacılara 

yönelik benzer araĢtırmaların yaygınlaĢması ve ileri ki yıllarda gerçekleĢtirilecek 

analizler ile (meta analizi) ortak bir potada değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece 

Türkiye’de eczacıların eczanelerde çalıĢmaları sırasında ne gibi zorluklar ile 

karĢılaĢtığı, yaĢam kaliteleri ve ilgili göstergelerinin (stres, gelir, yaĢ, vb.) nasıl 

değiĢtiğinin, etki seviyesinin ne derecede olduğunun belirlenmesi sağlanabilecektir.  
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Eczaneler veya eczacılara yönelik yapılabilecek genel çalıĢmaların evreninin 

geniĢletilmesi ve baĢarılı sonuçların elde edilmesi adına eczacılara yönelik 

düzenlenen çalıĢtay, kongre, konferans ve diğer geniĢ katılımlı organizasyonların 

tercih edilmesi çalıĢmaların maliyet, zaman ve ayrılan süre bakımından daha 

ekonomik Ģartlarda gerçekleĢtirilmesini sağlayabilecektir.  

 

ĠĢ stresi ve yaĢam kalitesinin bir biri ile bağlantılı olması sebebi ile eczacıların 

iĢ stresini azaltan kavramlara yönelmesi oldukça yararlı olacaktır. Böylece eczacılar 

iĢ stresini azaltan kavramlar ile yaĢam kalitelerinin artmasını da sağlayacaktır. ĠĢ 

stresini azaltmaya yönelik tercihler ise hobiler edinme (kitap okuma, film izleme, 

gezi, spor, vb.), gezi ve çalıĢma arkadaĢları ile sosyal aktivitelerin gerçekleĢtirilmesi, 

stres ile mücadele ve önleme yönelik eğitimlerin tercih edilmesi oldukça yararlı 

olacaktır. Unutulmamalıdır ki stres birçok farklı etkenden ortaya çıkabilecektir 

(müĢteri davranıĢı, çalıĢma ortamı geliĢmeleri, ailevi sebepler vb.). Dolayısı ile stres 

ile daha baĢarılı ve bilinçli mücadele adına eğitim yanı sıra danıĢmanlık 

hizmetlerinin de göz ardı edilmemesi gerekmektedir. DanıĢmanlık hizmetleri ile stres 

konusunda uzmanlardan bu konuda destek alınması stresin daha bilinçli biçimde 

azalması ve yaĢam kalitesinde iyileĢmeyi sağlayacaktır.  
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