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ÖZ
Savaşlar, siyasi çatışmalar, ekonomik krizler, salgın hastalıklar insanları ekonomik, sosyal, psikolojik olarak
derinden etkileyen olağanüstü süreçlere işaret etmektedir. Bu olumsuz şartların neden olduğu zor çalışma
koşullarının, bireylerin çalışma disiplinleri, işe bakış açıları, iş tatminleri ve mutlulukları üzerinde olumsuz etkileri
olurken, tükenmişlik durumunu da tetikleyici etkileri bulunmaktadır. Nitekim son dönemlerde insanlığın yakından
tecrübe ettiği COVID-19 salgını birçok sektörü olumsuz etkilemiştir ve bu sektörlerin başında hiç şüphesiz uzaktan
çalışmanın mümkün olmadığı havacılık sektörü gelmektedir. Pandeminin kendisinin ve beraberinde getirdiği
çalışma koşullarının tükenmişliği tetikleyen bir durum oluşturması, hâlihazırda zaten iş yükünün ve stresin yoğun
olduğu havacılık sektöründe bu durumun daha da artmış olması ve hava yolu ulaşımının pandemilerin
yaygınlaşmasında önemli bir payının olması nedeniyle bu çalışmada havacılık sektöründe çalışanların tükenmişlik
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durumu incelenmiştir. Çalışmada havacılık sektöründe yer hizmetlerinde ve uçuş ekibinde çalışan on altı kişiyle yarı
yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiş ve MAXQDA Programı aracılığıyla içerik analizi yapılmıştır. Çalışmanın
sonucunda, havacılık sektöründe pandeminin çalışma koşullarına etkileri nedeniyle çalışanların tükenmişlik
hissettikleri görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: COVID-19, Küresel salgın, Pandemi, Tükenmişlik, Havacılık sektörü, MAXQDA
ABSTRACT
Wars, political conflicts, economic crises, and pandemics point to extraordinary processes that deeply affect
people economically, socially, and psychologically. The difficult working conditions resulting from these situations
have detrimental effects on working disciplines, work perspectives, job satisfaction, and the happiness of individuals,
and can also contribute to burnout. The difficult working conditions brought on by the COVID-19 pandemic, which
humanity has experienced very acutely, have adversely affected a multitude of sectors. One of the most affected is
undoubtedly the aviation industry, where it is not possible to work remotely. In this study, the burnout of employees
in the aviation sector was examined because the pandemic and working conditions, increased the workload and
stress, and air transport also contributed to the spread of the pandemic. In-depth interviews (semi-structured) were
conducted with sixteen people working in the aviation industry (ground services workers and flight crew) and the
content analysis was conducted through the MAXQDA program. As a result of the study, it was found that the effects
of the pandemic on the working conditions in the aviation sector caused employees to experience burnout.
Keywords: COVID-19, Pandemic, Burnout, Aviation industry, MAXQDA

Extended Abstract
The Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic, which first appeared in Wuhan, China,
was declared by the World Health Organization (WHO) in January 2020. The pandemic has
had a significantly negative social, psychological, and economic effect all over the world, and
some industries, such as the aviation industry, have been moreadversely affected. This study
examined the burnout among employees because of the pandemic, the working conditions,
increased workload and stress, and the spread of Covid through air transport.
A qualitative research method was used to ensure a more in-depth analysis after structured
interviews, which were prepared and conducted by researchers. Although other burnout
inventories were examined, the Maslach Burnout Inventory (MBI), developed by Maslach
and Jackson in 1981, was used extensively to measure the concept of burnout and was the
basis for the interview questions that were prepared. According to the burnout approach of
Maslach et al., burnout is a syndrome consisting of three structures: emotional exhaustion,
depersonalization, and decreased personal achievement; thus, these dimensions were
emphasized in the interviews. Even though the aviation industry was stagnating, and flights
decreased due to new restrictions during the pandemic, a question regarding workload was
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added to the interview about increased precautions, procedures, extra work to make up for
infected colleagues, and so on.
In this study, the interviews were conducted with sixteen people working in-ground
services and as flight crew in the aviation industry, and content analysis was conducted using
the MAXQDA program. The results demonstrated that, with the increase in the measures
taken because of the pandemic, as well as the quarantine of employees who caught the disease
during the period, there was an increase in the workload of employees who continued to work
and an extension of work hours. There was also an increase in stress factors caused by the risk
of getting COVID-19, anxiety about possible job loss, and a decrease in social relationswhich
resulted in emotional exhaustion. Moreover, depersonalization in the workplace manifested
as harsh behavior to customers, alienation from work, lack of empathy, discrimination, and
so on. The last dimension of burnout, the feeling of low personal accomplishment, was also
seen in the aviation industry. For instance, the process of checking customer documents was
more difficult in this period due to the different rules put in place by countries as well as
the rapid changes in rules. Consequently, it was determined that these dimensions caused
employees to feel burnout with all sub-dimensions (emotional exhaustion, depersonalization,
personal accomplishment) according to Job Demands/Resources Theory. Although there was
an increase in job demands (for the reasons listed above), job resources decreased because,
instead of rewarding employees for extra performance, employers engaged in psychological
harassment toward employees in order to drive them to resign, as the pandemic negatively
affected the industry economically.
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Giriş
Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19 virüsü nedeniyle, Dünya Sağlık Örgütü
tarafından 2020 yılının Ocak ayında tüm dünyada pandemi ilan edilmiştir. Pandeminin
fizyolojik etkilerinin yanı sıra ekonomik, sosyal ve psikolojik olmak üzere birçok alanda
etkileri olmuştur ve bu durumdan en fazla etkilenen sektörler arasında ulaşım sektörü
bulunmaktadır (Tayar, Gümüştekin, Dayan ve Mandi, 2020). Pandeminin yayılmasında ise
diğer ulaşım alternatiflerine göre daha hızlı ve güvenli olduğu için tercih edilen hava yolu
ulaşımının daha büyük bir payı olduğu bilinmektedir. Tam da bu nedenle pandeminin etkilerini
azaltabilmek için ülkeler arasında sınırların kapatılması dolayısıyla uçuşların azaltılması
ve hatta durdurulması söz konusu olmuştur. Bu durum sektörde durgunluk oluşmasına, en
önemli maliyet kalemlerinden biri olan ücretlerin ödenmesinde zorluk yaşanmasına ve bu
nedenle işten çıkarmaların gündeme gelmesiyle (Kırpık, 2020) birlikte çalışanların işini
kaybetme kaygısı hissetmelerine yol açmıştır. Nitekim Türkiye’de THY, Pegasus gibi önde
gelen hava yolu şirketleri personel ücretlerinin işsizlik fonundan ödenebilmesi amacıyla kısa
çalışma ödeneği için devlet desteğine başvurmuşlardır. Uçuşlar serbest hale geldiğinde ise
birçok sektör gibi uzaktan çalışma olanağının olmaması, diğer bir ifadeyle çalışanların fiilen
işyerinde olunması gerekliliği, pandemi koşulları ile artan iş yükü, her ülkenin farklı politikalar
benimsemesi nedeniyle prosedürlerin artması, bulaşın önlenebilmesi için ekstra tedbirlerin
alınması ve hizmet verilirken sürekli maske, eldiven, dezenfektan gibi ürünlerin kullanılmak
zorunda olunması, kendisine ve sevdiklerine virüsü bulaştırma kaygısı, virüs bulaşan çalışma
arkadaşlarının karantinaya girmeleri nedeniyle onların yerine de çalışmak zorunda kalınması,
kısaca çalışan sayısının azalmasına rağmen yapılacak işlerin artması ve çalışma sürelerinin
uzaması; stres ve iş yoğunluğunun artmasına neden olmuştur. Tüm bu koşulların yanı sıra
diğer insanlarla duygusal açıdan yoğun ve uzun süren etkileşim halinde olmanın çalışanlarda
tükenmişlik yaşama olasılığını artırdığı (Cordes, Dougherty ve Blum,1997; Tuğrul ve Çelik,
2002) düşünülürse, havacılık sektöründeki mesleklerde çalışanların da tükenmişlik yaşamaya
eğilimli hale gelebilecekleri tahmin edilebilir.
Türkiye’de sivil havacılık sektöründe tükenmişlik konusunda yeterince çalışma olmaması
(Zincirkıran, 2016) göz önüne alınarak bu araştırmada; pandemi öncesi dönemde de yüksek
düzeyde tükenmişlik hissettiği tespit edilen yer hizmetleri çalışanlarının ve uçuş ekibinin
(Özaslan Çalışkan, 2016) pandemi dönemindeki tükenmişlik ve iş yoğunluklarının incelenmesi
hedeflenmiştir. Araştırmadaki veriler, havacılık sektöründe yer hizmetlerinde ve uçuş ekibinde
çalışan 16 kişi ile nitel araştırma yöntemlerinden biri olan derinlemesine mülakatlar yapılarak
elde edilmiştir. Mülakat soruları; araştırmacılar tarafından tükenmişlik konusundaki ölçekler
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incelendikten sonra en çok başvurulan Maslach ’ın Tükenmişlik Envanteri baz alınarak ve bu
dönemde daha da ağırlaşan çalışma koşullarının tükenmişliğin temel nedenlerinden biri olması
nedeniyle, iş yükünü irdeleyen bir soru eklenerek hazırlanmıştır. Mülakat sonrasında elde
edilen veriler MAXQDA programı kullanılarak içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir.
Bölümde önce konunun teorik alt yapısı incelenmiş, sonra kullanılan nitel araştırma yöntemine
ve elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Bölüm araştırmacılara ve havacılık sektörüne olan
önerileri içeren bir sonuç kısmı ile sonlandırılmıştır.
Tükenmişlik
Tükenmişlik kavramı, ilk kez Graham Greene’nin 1961’de yazmış olduğu “A BurntOut Case” adlı eserinde bir mimarın ruhsal bir travma sonrasında işinden ayrılıp Afrika
ormanlarına gidişini konu edindiği romanında dile getirilmiş ve “aşırı derecede bitkinlik
ve bireyin işi için hissettiği öfke duygusu ile birlikte idealizmini kaybetmesi” şeklinde ifade
edilmiştir (Derin ve Demirel, 2012). Alanyazına ise ilk defa 1974’te Freudenberger tarafından
“işyerinde enerji, güç ve kaynaklara ilişkin aşırı düzeyde oluşan taleplerin sonucunda
yorgun/bitkin düşmek” şeklinde tanımlanmıştır. Freudenberger’e göre, tükenmişliğin fiziksel
belirtileri yorgunluk, baş ağrıları, gastrolojik bozukluklar, uykusuzluk ve nefes darlığı iken;
davranışsal belirtileri hayal kırıklığı, kızgınlık, sinizm ve depresyon belirtileri şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Freudenberger sadece tükenmişlik belirtilerini incelemekle kalmamış
tükenmişliğe yatkın olan bireylerin daha çok örgütlerine kendilerini adamış ve bağlılık
hissedenler olduğunu belirtmiştir (Freudenberger,1974) Kavramla ilgili farklı tanımlamalar
da mevcuttur. Tükenmişlik, Maslach ve Jackson tarafından 1981’de; uzun süreli olarak diğer
insanlarla yoğun bir iletişim içinde olunduğunda, özellikle de çalışan-müşteri ilişkilerinde
müşterilerin psikolojik, sosyal veya fiziksel problemleri ve talepleri yoğunlaştığında oluşan
kızgınlık, mahcubiyet, çaresizlik veya korku gibi duyguların zamanla duygusal tükenmeye
yol açması ile birlikte diğer insanlara karşı olumsuz davranışların dışavurumu şeklinde ifade
edilmiştir (Maslach ve Jackson, 1981). Hekimlik, hemşirelik, eğitim başka insanlara yardım
sunmaya yönelik sektörlerde çalışanların daha yoğun tükenmişlik hissettikleri tespit edilmiştir
(Keser,2012). Tükenmişliğin orantısız bir şekilde gösterilen çaba, memnuniyetsizlik ve stresli
çalışma koşullarının sonucu olarak ortaya çıktığı da belirtilmiştir (Demirel, 2014; Iacovides
ve ark., 2003).
Tükenmişlik modelleri arasında en yaygın olarak kabul edilen ve bu araştırmada esas
alınan Maslach’ın modelinde; tükenmişlik; duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel
başarı hissi olmak üzere üç alt boyuttan oluşmaktadır (Maslach ve Jackson, 1981). Modelin en
belirgin boyutu duygusal tükenmedir; çalışma koşulları, özellikle doğrudan yüksek düzeyde
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iş talebi ve stres ile ilişkilidir. Çalışanların duygusal kaynakları tükendiğinde, diğer insanlara
karşı daha fazla verici olamayacaklarını düşündükleri duyarsızlaşma boyutu; yapılan işe karşı
yabancılaşmaya ve ilişki içerisinde olunan diğer bireylere karşı olumsuz, sert veya alaycı bir
yaklaşım sergilemeye eğilimli hale gelme ile ifade edilebilir. Son olarak düşük kişisel başarı
hissi boyutu ise bireyin kendisini olumsuz değerlendirmesi/yargılaması ile ilgilidir. Diğer bir
ifadeyle, tükenmişlik yaşayan bireylerin kendilerini iş konusunda başarısız görme eğilimi söz
konusudur (Cordes ve ark.,1997; Maslach ve Jackson, 1981; Uyav, 2019).
Tükenmişlik konusu incelenirken sıklıkla başvurulan “İş Talepleri ve Kaynakları
Teorisi”ne göre çalışma ortamları veya işin tüm özellikleri; kategorik olarak iş talepleri
ve kaynakları olarak ikiye ayrılmaktadır. İş talepleri; işin sürekli fiziksel ve ruhsal çaba
gerektirmesi sonucunda fiziksel ve ruhsal sağlığın olumsuz şekilde etkilenmesine neden
olurken; iş kaynakları bu taleplerin olumsuz etkilerini azaltan, çalışanların hedeflerine
ulaşmasına yardımcı olan, kişisel gelişim ve ilerlemelerini sağlayan koşullardır. İş taleplerini;
iş yükü, müşterilerle gerçekleşen duygusal açıdan talepkâr etkileşimler, zaman baskısı,
olumsuz fiziksel çevre, vardiyalı çalışma vb. oluştururken; iş kaynaklarını sosyal destek,
otonomi, performansa ilişkin geri bildirim, ödüller, katılım, iş güvenliği, danışman desteği vb.
durumlar oluşturmaktadır. Taleplerin aşırı düzeyde artması durumunda kaynaklar bu talepleri
karşılamakta yetersiz kalıyorsa işten kopma ve tükenmişlik gerçekleşmektedir (Bakker ve
Demerouti, 2014; Demerouti, Bakker Nachreiner ve Schaufeli, 2001). Nitekim Tayvan’da
uluslararası hava yolu şirketlerinde uçuş ekipleri üzerine yapılan bir çalışmada iş talepleri
tükenmişlikle olumlu yönde ilişkilendirilirken, iş kaynaklarının tükenmişlikle olumsuz yönde,
işe bağlılıkla ise pozitif yönde ilişkilendirildiği görülmektedir. Bir başka çalışmada ise uçuş
ekiplerinin vardiyalı çalışmasının, iş yaşam dengelerini kuramamalarına ve strese neden
olduğu için çalışanların tükenmişlik hissetmesine neden olduğu saptanmıştır (Chen ve Chen,
2010).
Tükenmişliğe Neden Olan Bireysel-Örgütsel Faktörler ve Tükenmişliğin
İş yaşamında tükenmişlik sendromuna etki eden faktörler bireysel ve örgütsel faktörler
olmak üzere iki ana grupta toplanacak olursa; bireysel faktörler arasında; yaş, cinsiyet, medeni
durum, çocuk sayısı, eğitim vb. unsurlar yer alırken; örgütsel faktörler arasında iş yükü,
kontrol, baskı, aidiyet, adalet vs. bulunmaktadır.
Tükenmişlik ilk önce bireysel faktörler bakımından değerlendirildiğinde şunlar
söylenebilir: Genç çalışanların tecrübe eksikliği nedeniyle başarısız olma olasılığının yüksek
olması, çok kısa sürede başarılı olma isteği ve işle ilgili beklentilerinin daha yüksek olması

Neşe ÇAKI, Çiğdem ULUDAĞ GÜLER, Ezgi ÜNAL

739

nedeniyle yaşayabilecekleri hayal kırıklığı daha yoğun tükenmişlik hissetmelerine neden
olabilmektedir (Erdoğan, 2014). Diğer taraftan kıdemli üyelerden oluşan uçuş ekiplerinin,
iş talepleriyle kendi kişisel psikolojik durumları arasında denge kurabildikleri için gençlere
oranla daha düşük düzeyde tükenmişlik hissettikleri belirlenmiştir (Chen ve Chen, 2010). Bu
tespitlerin aksine, genç çalışanların daha az iş tecrübesi olduğu için tükenmişlik düzeylerinin
diğer çalışanlara göre daha düşük çıktığı bir araştırma da mevcuttur. (Özaslan Çalışkan, 2016).
Diğer demografik değişkenlerden olan cinsiyet açısından değerlendirildiğinde; kadınların
erkeklere oranla daha fazla duygusal tükenme yaşadıkları tespit edilmiştir. Medeni durum
açısından bakıldığında; genç ve bekâr bireylerin evlilere, çocuk sahibi olmayanların çocuk
sahibi olanlara göre tükenmişlik hissetme olasılığı artmaktadır (Erdoğan, 2014; Matin,
Kalali ve Anvari, 2012). Eğitim düzeyi arttıkça da tükenmişliğin arttığı da saptanmıştır
(Erdoğan, 2014). Bunun nedeni olarak eğitim düzeyinin daha fazla sorumluluk almaya yol
açarak stres düzeyini yükseltmesi gösterilmiştir. Diğer yandan İran’da yapılan bir çalışmada
tükenmişliğin eğitim ile ilişkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır (Ekore ve ark., 2020).
Görüldüğü üzere tükenmişliğin bireysel demografik değişkenlerle olan ilişkisi karmaşık bir
tablo sergilemektedir.
Tükenmişlik, bireysel açıdan değerlendirildiğinde kısa ya da uzun süreli sonuçlarının
olduğu gözlemlenmiştir. Tükenmişliğin neden olduğu duygusal yorgunluk, fiziksel yorgunluğu
da tetiklemektedir. Diğer bir ifadeyle, psikosomatik rahatsızlıklar ortaya çıkmakta ve vücut
direncinin düşmesi sonucunda iyileşme süresi uzamaktadır. Ayrıca enerjinin düşmesi, benlik
saygısında ve kişisel başarı hissinde azalma, kendisini yetersiz hissetme gibi durumları ortaya
çıkarmaktadır (Uyav, 2019).
Tükenmişlik örgütsel açıdan değerlendirildiğinde ise şunlar söylenebilir: Çalışma ortamı,
tükenmişlik üzerinde bireysel etmenlerden daha etkili olabilmektedir. Çalışanların kendi
aralarındaki ilişkiler ve yönetici ile olan ilişkileri, örgüt politikaları, uzun çalışma saatleri,
düşük düzeyde ücret ve olumsuz çalışma koşullarının neden olduğu stres tükenmişliğe neden
olan önemli faktörler arasında görülmektedir. Yöneticilerin çalışanlarına karşı sürekli negatif
geribildirimde bulunmaları, takdir edilmeme, sosyal destekten yoksun kalma; çalışanların
motivasyonlarını, öz güvenlerini ve performanslarını olumsuz yönde etkileyerek ve streslerini
artırarak tükenmişliğe neden olabilmektedir (Erdoğan, 2014; Pelit ve Türkmen, 2008). Örgüt
politikaları, çalışana hiçbir şekilde özerklik tanımayacak kadar katı kurallarla oluşturulduğunda
yani çalışan yaptığı iş ile ilgili olarak karar verme ve seçim yapma olanaklarından yoksun
kaldığında iş üzerindeki kontrolünü kaybedeceği için birçok olumsuz sonucuyla birlikte
tükenmişlik yaşanmaktadır (Sağlam Arı ve Çına Bal, 2008). Tükenmişliğin en önemli
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nedenlerinden birini oluşturan aşırı iş yükü de; işin belirli bir süre içerisinde bitirilmesinin
gerekmesi, çalışanın yaptığı işle ilgili olarak yeterlilik bakımından uygun olmaması, diğer bir
deyişle işin yüksek standartlar gerektirmesi ile açıklanabilir. Çalışan sayısının az olması ile
birlikte bürokratik işlemlerin fazlalığı, iş yükünün artmasına neden olmaktadır.
Tükenmişlik; aynı zamanda çalışanların motivasyonlarının azalması dolayısıyla işin
sonucuyla ilgilenmemeye, başarılı olmak gibi bir gayenin olmamasına, çabanın azalmasına
ve dolayısıyla da mesleki başarının düşmesine neden olmaktadır. Tükenmişliğin diğer bir
sonucu da dikkat dağınıklığı yaşanması dolayısıyla işin gereğince yerine getirilmemesidir.
Bu durum hizmet verilen bireylere karşı da ilgisizlik, göz teması kurmama, sorulara isteksiz
yanıtlar verme, mola sürelerini uzatma, devamsızlık yapma, örgütsel bağlılığın azalması, işten
ayrılma niyetinin artması gibi sorunlara yol açmaktadır (Uyav, 2019). Nitekim yapılan bir
çalışmada işten ayrılma niyetinin, tükenmişliğin alt boyutlarından ikisiyle (duygusal tükenme
ve duyarsızlaşma) olumlu yönde ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Mengenci, 2015).
Pandemiden önce havacılık sektöründe yapılan bir çalışmada kabin ekibinin tükenmişlik
nedenleri; şirketin ve yolcuların baskıları, çalışma ortamlarının dar olması, yoğun ve uzun
süreli çalışma, söz konusu koşulların psikolojik, fizyolojik ve zihinsel açıdan yorgunluk ve
kaygıya neden olması, hizmet odaklı sektörlerde sosyal statünün düşük olmasının çalışanlar
üzerindeki olumsuz etkisi, kişiler arası çatışmalar ve kişisel başarı hissi eksikliği olarak
tespit edilmiştir (Jun, 2019). Pandemi ile birlikte bu nedenlere; virüsle enfekte olma ve
sevdiklerine bulaştırma kaygısı, çaresiz ve yetersiz hissetme, sosyal destekten yoksun kalma,
stigmatizasyon ve ayrımcılığa maruz kalma, sıklıkla değişen kurallara adapte olma zorluğu
ve kendini bu konuda yetersiz hissetme, iş üzerinde kontrol kaybı, işini kaybetme korkusu,
geleceğin belirsizliğine yönelik kaygı durumları eklenmiştir (Kordalı, 2020). Uzaktan eğitim
uygulandığı sürece küçük çocukların bakımları ile ilgili sorumlulukların artması da çalışırken
yaşanan sorunların daha yoğun hissedilmesine neden olabilir.
COVID-19 Küresel Salgını Döneminde Havacılık Sektöründe İş Yükü Algısı ve
Tükenmişlik Sendromuna Yönelik Niteliksel Bir Araştırma
Küresel salgın dönemlerinde yayılımı kolaylaştıran en önemli faktörlerden biri ulaşım
sektöründe yaşanan gelişmelerle hava yolunda ulaşım süresinin kısalması sonucunda insanların
coğrafi yer değişiminin kolaylaşması olarak görülmektedir (Bowen Jr ve Laroe, 2006; Majic,
Jukic ve Pavlin, 2009). Diğer yandan bu olağanüstü dönemlerde yolcu hareketliliği ve ürün
tedariklerinde sınırlamalar da gündeme geldiği için salgınların ve ulaşımın karşılıklı olarak
birbirlerini etkilediği bilinmektedir (Bakırcı, 2020; Bowen Jr ve Laroe, 2006). Nitekim
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2020 senesinin Mart ayında ülkelerin sınırlarını kapatması ve kısıtlamalar dolayısıyla uçuş
sayılarının da azalması, yolcu sayısının çok kısa sürede %70-95 oranında düşmesi, terminal ve
yer hizmetlerinin gelir kaybına uğraması, çok fazla sayıda hava yolu şirketinin faaliyetlerine
ara vermesi gibi nedenlerle genel olarak havacılık sektörünün olumsuz yönde etkilenmesi
söz konusu olmuştur (Akça, 2020; Bakırcı; 2020; Taşdemir, 2020). Bahsedilen olumsuz
koşullar dikkate alındığında; hava yolu işletmeleri maliyetleri arasında yakıt maliyetlerinden
sonra en büyük paya sahip olan iş gücü maliyetleri, şirketleri zorlamaya başlamıştır (Akça,
2020). Nitekim Türkiye’de de THY, Pegasus ve OnurAir şirketleri, ücretlerin devletin işsizlik
fonundan karşılanması maksadıyla kısa çalışma ödeneği için başvuruda bulunduklarını
belirtmişlerdir (Macit ve Macit, 2020). Hükümet müdahaleleri ve sermaye piyasalarının
etkileriyle havacılık sektörünün uğradığı zararların bir kısmının karşılanmasına ve iflasların
yaygınlaşmasının önlenmesine rağmen, 2021’de özellikle istihdam destek programları
aracılığıyla daha fazla destek alınması gerektiği belirtilmiştir (International Air Transport
Association [IATA], 2021). Bu durum küresel salgın nedeniyle havacılık sektöründe çok
fazla sayıda kişinin işini kaybetme olasılığının artması anlamına gelmektedir (Kordalı, 2020).
Ayrıca dünyada olduğu gibi Türkiye’de de turizm sektöründe yaşanan kriz nedeniyle de uçak
kullanım oranlarının önemli oranda azalmasına (Durak, 2020) rağmen, küresel salgına uygun
uçuş kriterleri, COVID-19 aşı ve test politikaları, uçuş kapasitelerindeki değişiklikler vb.
gibi alınması gereken tedbirler ve izlenmesi gereken prosedürler söz konusudur (Taşdemir,
2020). Kısacası uçuş öncesinde-esnasında-sonrasında küresel salgın ile birlikte ek tedbirlerin
getirildiği görülmektedir (Bakırcı, 2020: 47). Nitekim Türkiye’de Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü’nün; T.C. Sağlık Bakanlığı, Avrupa Havacılık Emniyet Ajansı (EASA), Avrupa
Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı (EUROCONTROL) ve Dışişleri Bakanlığı’nın COVID19’a ilişkin raporlarını esas alarak hazırladığı uçuş operasyon emniyet bülteninde; uçuş
öncesinde şüpheli durumlarda sağlık raporu istenmesi, uçuş sırasında hastalık belirtisi fark
edildiyse tüm ekip tarafından gerekli önlemlerin alınması, enfeksiyonun yaygın olduğu
bölgelerden gelenlerin farklı girişleri kullanması ve buraların sıklıkla havalandırılması, termal
kapılardan girişlerin sağlanması, şüpheli durumlardaki kişilere tıbbi maske verildikten sonra
havalimanındaki sağlık denetleme merkezlerine yönlendirilmesi, mümkün olduğunca az
personel ile uçuş yapılması, yolcularla yakın temasta olan görevlilerin sürekli olarak maske
ve eldiven takmak zorunda olması, ellerin çok sık bir şekilde yıkanması ya da dezenfekte
edilmesi, uçakta salgına yönelik ekstra anonslar yapılması, ekipteki personel sayısının en az iki
katı kadar koruyucu ekipman bulundurulması, uçuş ekibinin toplu bir şekilde şirket tarafından
sağlanan dezenfekte edilmiş özel bir araçla hava alanından kalacakları yere transfer edilmesi
ve gerekli olmadıkça otelden ayrılmaması, salgının yaygın olarak görüldüğü bölgelerden
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dönüşte belirli koşullar sağlandıktan sonra eve gidilebilmesi, gerekli olmadıkça gidilen yerde
konaklama yapılmaması, personelde hastalık belirtisi olduğunda uçuşlardan izinli sayılması
ve testi negatif olana kadar çalışmaması, havalimanında güvenlikten sorumlu personelin tıbbi
maske, eldiven ve tek kullanımlık siperlik kullanması; güvenlik cihazları, taşıyıcı bantlar
ve kullanılan sepetlerin sürekli dezenfekte edilmesi, sosyal mesafenin korunmasına dikkat
edilmesi, özellikle pasaport kontrol işi yapanların yolcu ile yüz yüze gelmesinin engellenmesi
için çalışma ortamlarının yeniden dizayn edilmesi ya da bu personelin hizmet esnasında
kesintisiz bir şekilde maske, siperlik ve eldiven kullanması gibi pandemiye özgü olarak ekstra
yapılacak işler ortaya çıkmıştır. Bunların yanı sıra sürekli doldurulan bilgi formlarının kontrol
edilmesi, salgının yoğun görüldüğü yerlere ilişkin önlemlerin artması, uçuş sırasında şüpheli
durumlarda yolcular ve uçuş ekibinin tespit edilebilmesi için takip algoritması düzenlenmesi
söz konusudur. Diğer taraftan salgına yakalanan çalışanların işinin diğer çalışanların işlerinin
üzerine eklenmesi de zaten artan iş yükünün daha da artmasına neden olmuştur (Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü [SHGM], 2020).
Bu araştırmanın amacı, COVID-19 pandemi sürecinde havacılık sektöründe artan iş yükü,
iş yerinde maruz kalınan zorluklar, sıkı kontroller ve yoğun tedbirlerle çalışmak zorunda
kalan bireylerin yaşadığı tükenmişlik durumunu (duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük
kişisel başarı hissi alt boyutlarıyla birlikte) incelemektir. Ayrıca ortaya çıkan temaların
araştırmanın demografik değişkenlere (yaş, kıdem, cinsiyet ve eğitim durumu) göre farklılaşıp
farklılaşmadığı da ortaya konmak istenmiştir.
Araştırmanın yöntemine ilişkin bilgiler araştırmanın örneklemi, mülakat soruları ve işlem
başlığı altında aşağıda aktarılmıştır.
Araştırmanın Örneklemi
Uzaktan çalışma imkânının olmaması nedeniyle tüm dünyayı etkisi altına alan virüse
maruz kalma ihtimali yüksek olan uçuş ve yer hizmetlerinde görevli havacılık sektörü
çalışanları bu alanda çalışılması gereken özel bir kitleyi temsil etmektedir. Bu nedenle bu
araştırmada yurt dışından gelen yolcularla temas kuran vize pasaport birimi çalışanları başta
olmak üzere İstanbul’da bir havalimanında hizmet veren yer hizmetleri çalışanları ve uçuş
ekibi (hostes ve host) oluşan 16 kişi örneklem olarak seçilmiştir. Araştırma kapsamında
görüşme yapılan bireylerin demografik özelliklerine göre dağılım incelendiğinde; toplam 16
kişi içerisinde 12 erkek ve 4 kadın, 9 evli ve 6 bekâr, ağırlıkla lisans mezunu olmak üzere
(10 kişi), önlisans (3 kişi) ve lise mezunu (3 kişi) bulunmaktadır. Mesleki kıdem süresi
açısından 2-11 yıl arasında değişen katılımcıların çoğunluğu vize-pasaport birimi çalışanları
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(9 kişi) olmak üzere toplam 12 dış hatlar personeli ve kabin memuru ve amirlerinden (4
kişi) oluşmaktadır.
Mülakat Soruları
Mülakatta öncelikle yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, çocuk sayısı, evde
bakımından sorumlu olunan birinin olup olmaması, görev, kıdem, gelir durumu, çalışma
saatleri gibi demografik bilgilere ilişkin sorular sorulmuştur. Mülakattaki diğer sorular
ise araştırmacılar tarafından tükenmişlik konusundaki ölçekler incelendikten sonra en çok
başvurulan Maslach’ın Tükenmişlik Envanteri baz alınarak ve çalışma koşullarının bu
dönemde daha da ağırlaşması nedeniyle iş yükü ile ilgili bir soru eklenerek hazırlanmıştır.
Sorular aşağıda belirtildiği gibidir:
1. Pandemi sürecinde, mevcut görev tanımınız haricinde işler yapmaya başladınız mı? Böyle
bir durum söz konusu ise neler yaptınız? Pandemiye karşı alınan önlemler iş yükünüzü
ağırlaştırdı mı? Yeni iş düzenine adapte olmak zor oldu mu? Bu durum sizi nasıl hissettirdi?
2. Pandemi döneminde “normal” döneme kıyasla işinize giderken, işinizi yaparken veya iş
yerinden ayrılırken bıkkınlık yaşadığınızı, işinizden soğuduğunuzu ya da yolun sonuna
geldiğinizi hissettiğiniz oldu mu? İşinizde fiziksel ya da zihinsel olarak gereğinden fazla
yorulduğunuzu ve işe daha fazla devam edemeyeceğinizi düşündünüz mü? Bu durumun
kaynağı sizce neydi? Pandemi sürecinde kendi işinizi yaparken “stresli” hissettiğiniz
oldu mu? Bu durumda yöneticilerinizden bir destek aldınız mı? Stres kaynağınız neydi?
3. Pandemi döneminde “normal” döneme kıyasla işinizi icra ederken hizmet sunduğunuz
insanların ya da diğer çalışanların istek ya da ihtiyaçlarına karşı sert, soğuk ve duyarsız/
umursamaz davranmaya başladığınızı düşünüyor musunuz? Bu pandemi dönemi, sizi
işyerinizdeki ilişkilerinizde katılaştırdı mı? Aksine onları anlayıp yardımcı olmak için
elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor musunuz?
4. Pandemi döneminde “normal” döneme kıyasla işinizi icra ederken artık çok
yorulduğunuzu, işinizi başarıyla tamamlamak için gücünüzün kalmadığını, ortaya
çıkan sorunları eskisi gibi kolaylıkla çözemediğinizi, çaresiz kaldığınızı düşündüğünüz
oldu mu? Bu dönemde yaptığınız işin kurumunuza ya da hizmet verdiğiniz insanlara
katkısının olmadığını hiç düşündünüz mü? Onların yaşadıkları sorunların sizden
kaynaklandığını hiç düşündünüz mü? Yaptığınız yeni işlere “adapte olabildiğinizi”
düşünüyor musunuz? Bu süreçte kendinizi hiç “yetersiz” hissettiğiniz oldu mu? Bu
yeni işler için bir eğitim aldınız mı?
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İşlem
Bu araştırmada bireylerin duygularını, düşüncelerini ve tutumlarını derinlemesine
anlamayı hedefleyen ve keşfedici araştırma türlerinden biri olan yarı yapılandırılmış
derinlemesine mülakat yöntemi kullanılmıştır (Guion, Diehl ve McDonald, 2001). Bir nitel
araştırma yöntemi olan derinlemesine mülakatın kaç kişilik bir örneklem grubu üzerinde
uygulanması gerektiğine dair kesinleşmiş bir sayı olmamakla birlikte araştırmaya göre
değişkenlik göstermektedir (Baker ve Edwards, 2012). Bazı araştırmacılar elde edilen
yanıtların yinelenmeye başladığı aşamaya (doyum noktası) kadar görüşmelerin sürdürülmesi
gerektiğinden bahsetmektedir (West, 2001). Bu kapsamda, araştırmada elde edilen
yanıtların benzer kod ve temalarda kümelendiği sayı olan, İstanbul’da bir havalimanında
görevli 12’si Erkek 4 ‘ ü kadın olmak üzere havacılık sektöründe görevli 16 personel ile
1-15 Ocak 2021 tarihleri arasında derinlemesine mülakat yapılmıştır. Mülakatlar, yüz yüze
ve telefon destekli olmak üzere karma yapılı veri toplama teknikleri ile tek mülakatçı ile
gerçekleştirilmiştir.
Görüşmeler, katılımcıların izinleri doğrultusunda kayıt altına alınmış ve elde edilen
yanıtların deşifre edilmesi sağlanarak bir nitel veri analiz programı olan MAXQDA ile
analiz edilmiştir. Analiz sürecinde, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan “içerik analizi” ve
“kodlama” tekniği kullanılmıştır.
Nitel araştırmaların araştırmacının değerlendirmelerindeki subjektif yönü nedeniyle
nicel yöntemlere kıyasla güvenilirliği konusunda kimi zaman eleştirildiği görülmektedir. Bu
sebeple bu araştırmada nitel verilerin kodlama ve analizinde bir dizi güvenilirlik yaklaşımı
uygulanmıştır. Nitekim nitel araştırmalarda güvenilirlik katsayısının belirlenmesi, nitel
araştırmaların subjektif yorumlamaya bağlı ortaya çıkabilecek olası hataları önlemek için
sıklıkla tavsiye edilmektedir (O’Connor ve Joffe, 2020). Bu çalışmada da, açık uçlu verilerin
kodlanması sürecinde güvenilirliğin sağlanması adına Miles ve Huberman’a göre, aynı veri
seti üzerinden birden fazla kodlayıcının eş zamanlı kodlama yaparak kodlama sonuçlarının
karşılaştırılması ve uyumlu kodların oranının belirlenmesi uygulaması önerisi baz alınmıştır
(Arastaman, Fidan ve Fidan, 2018). Buna göre, içerik analizi ve kodlama süreci tüm araştırma
ekibinin dâhil olduğu katılımcı bir yapıda hazırlanarak olası kodlama hatalarının önlenmesi
sağlanmış ve yalnızca mutabık kalınan içerikler kodlanmıştır.
Buna göre, tükenmişliğin boyutları olan “duygusal tükenme, duyarsızlaşma, düşük kişisel
başarı hissi” olmak üzere üç temel temanın yanı sıra iş yükü boyutunun öne çıkmasından
ötürü çalışma dört tema olarak kurgulanmıştır. Bu dört temanın yanı sıra mesleki özellikler,
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demografik bilgiler, duygular ve ortak kümelenme yapılamamış diğer başlıklar ile toplamda
287 ifadenin kodlaması yapılmıştır. Elde edilen kodlar, alt kodların istatistiği, kelime
frekansı, kod ilişkileri tarayıcısı gibi farklı fonksiyonlar ile incelenerek havalimanı uçuş ve
yer hizmetleri çalışanlarının COVID-19 pandemisi sürecinde tükenmişlik kavramının alt
boyutlarına ve iş yükü algısına ilişkin duygu ve düşünceleri ortaya konulmuştur.
Araştırmanın Bulguları
Araştırmanın bulguları iş yükü, duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel başarı
hissi olmak üzere dört alt başlık altında sunulmuştur.
İş yükü
İş yükü teması altında altı farklı kod ifadesinin oluştuğu görülmüştür. Belirtilen kodların
frekans dağılımı Şekil 1’deki gibidir:

Şekil 1. Katılımcıların İş Yükü Artış Nedenleri

Söz konusu frekans dağılımı doğrultusunda, iş yükü teması altında katılımcıların ağırlıkla
iş yükü artışı yaşadıklarını belirten ifadelerin önemli düzeyde öne çıktığı görülmüştür.
COVID-19 ile birlikte birçok ülke tarafından “ülkeye kabul kriterleri” getirilmiş ve bu
kriterleri takip etmek ve uygulamak; iş yükünü artıran en önemli durum olarak tespit edilmiştir.
Bunu, artan prosedürler, eldiven, maske ve siperlik gibi koruyucu ekipman kullanımında
zorluklar ve kontrol edilen evrak sayısında artış gibi sorunların izlediği görülmüştür. Bu
kapsamda, COVID-19 sürecinde çalışanların birçok farklı sebeplerle iş yüklerinde artış
olduğu anlaşılmıştır. Aşağıda verilen alıntıların hemen sonrasında parantez içinde sırasıyla
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katılımcının protokol numarası, cinsiyeti (E=Erkek, K=Kadın) ve görev alanına (U=Uçuş
ekibi, Y=yer hizmetleri) ilişkin bilgiler kodlanmıştır.
İş yükünün artışı ile ilgili olarak katılımcılardan biri bu durumun sebebini çalışan sayısının
azalması olarak izah etmiştir. Katılımcının ifadesine göre;
“Coronadan önce 135 kişilik bir ekiptik. Şimdi izinliler ve raporlular olduğu için 50
kişi kısa çalışma ödeneği alıyor işe gelmiyor dönüşümlü olarak, kalan 85 kişi ile bütün
işi yapıyoruz.”(04/E/Y)
Bazı katılımcılar ise iş yüklerinin artışı ile ilgili olarak kendi birimleri dışında başka
birimlerde çalışıyor olmayı sebep olarak göstermiştir.
“Corona ilk çıktığında kendi vatandaşlarımıza çağrı yaptığımız zaman bir sürü
vatandaş ve hacılar gelmişlerdi. O dönemde uçuş sayısı arttığı için başka birimlere
de takviyede bulunduk. Bu süreçte yüksek tempoda çalıştık.” (01/E/Y)
Uçuş personeli olarak çalışan grup ise iş yoğunluğunun daha çok eş zamanlı yemek
yeme yasağı ile ilişkili olduğunu ifade etmişlerdir. Uçak içindeki görev dağılımının yeniden
düzenlenmiş olması iş yükünü artıran bir durum olmuştur. Bu konu ile ilgili olarak uçuş
personelinden biri şunları ifade etmiştir.
“İş saatlerimiz azaldı fakat işte yoğunluğumuz arttı. Sosyal mesafe hayatımızın her
alanında var fakat maalesef uçarken yok. Yine yolcular eski düzendeki gibi yan yana
oturuyorlar. Uçuş boyunca dört saatte bir maske eldiven değişimi sağlıyoruz. Eskiden
uçuşa çıktığımızda dört kişinin ikisi uçağın ön kısmından sorumluydu. Diğer iki kişi
de arka kısmından. Şu anda iki kişi hijyen kısmı ile ilgileniyor. Diğer iki kişi de sadece
ikramlıklarla ilgileniyor. Kural gereği artık yolcular eş anlı maskelerini indirip bir
şeyler yiyip içemiyorlar. O yüzden yolcuların önce yarısına yemek servisi yapıyoruz,
sonra diğer yarısına servis yapıyoruz. Durum böyle olunca bize iki iş çıkmış oluyor.
Devamlı ekipmanlarla uçak içinde hareket etmek ve devamlı servis yapmak ya da
maske vs. kontrolü yapmak oldukça zor.” (07/ E/U)
Çalışanların, iş yoğunluğu artışının yanı sıra kullanmak zorunda oldukları ekipmanlar da
eskiye nazaran yaptıkları işi daha uzun sürede tamamlamalarına neden olmaktadır. Bu durum
yorgunluğun da artışına neden olmuştur. Bu hususta katılımcılardan birisi;
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“İş yoğunluğumuz tabii ki arttı, eskiden ekip olarak 8 tane uçağın evraklarını 4 saatte
tamamlıyorduk. Fakat şimdi evrak yoğunluğumuz arttığı için 4 tane uçağı 7 saatte
yapıyoruz. Yeni süreçte ekipmanlar bizi çok yavaşlattı. Eldiven özellikle işimizi çok
yavaşlattı. Adapte olmakta oldukça zorlandık.”demiştir (13/E/Y).
İş yükü temasında cinsiyet bazında dağılım incelendiğinde, mülakat yapılan erkek
katılımcıların tümü (%100) yeni ekipman kullanımında zorlandıklarını belirtirken ve artan
prosedürler konusunda daha çok görüş belirtirken, kadın katılımcıların yarısı (%50) yeni
ekipman kullanımını sorun olarak dile getirmiştir.
İş yükü kodlarının duygularla kesişimi incelendiğinde en belirgin faktörlerin yorgunluk,
stres ve kaygı olduğu göze çarpmakta ve bireylerin iş yükü nedeniyle duygu durumlarına bazı
atıflarda bulunduğu görülmektedir. Örneğin, 16 kişiden 8’i “Artan prosedürler”i “yorgunluk”
duygusu ile birlikte ifade etmiştir. Buna göre, COVID-19 sürecinde bireylerin uyması gereken
kural ve kriterler gibi yeni prosedürlerin çalışanları yorduğu çıkarımı yapılabilir.
Bedensel yorgunluklar dışında hastalık bulaşma riski, işsiz kalma korkusu, işyerinde
değişen kriterlere adapte olamama kaygısı, hatalı işlem yapma korkusu gibi durumlar
çalışanlardaki stresi artırmıştır. Nitekim katılımcılardan birisi;
“Özellikle pandemi döneminde hiçbir yolcu mağdur olsun istemiyorum. Eskiden de
istemiyorduk ve elimizden geleni yapıyorduk. Ama eskiden sahte pasaport olmadıkça ya da
vizesi ile ilgili bir sıkıntı olmadıkça gönderiyorduk şu anda neredeyse bazı ülkelerde uçaktaki
yolcunun yarısı uçmak için uygun olmuyor. İndiriyorsun uçaktan bu durum küçük çaplı kaosa
sebep oluyor. Yolcularla devamlı gergin çalışma ortamı stresimizi artırıyor.” (13/E/Y)
İş yükü artışına sebep olarak belirtilen nedenlerin ise, kontrol edilen evrak sayısının
artması, maske ve siperlik gibi yeni ekipmanların kullanımı ile artan prosedürlerin olduğu
görülmüştür. Bu konuda katılımcılardan birisi;
“…Siperlikle özellikle çalışmak oldukça zor. Devamlı buğu oluyor ve yolcuların yüzünü
seçerken zorlanabiliyoruz. Bizim işimizde en önemli husus pasaportta ve kimlikteki kişi
ile yolcu olarak uçacak kişinin aynı kişi olması ama bu şartlarda bunun kontrollerini
yapmak daha da güçleşti.”(11/ E/ Y).
Duygusal Tükenme
Duygusal tükenme temasına baktığımız zaman dokuz farklı kod karşımıza çıkmaktadır.
Bunlar içinde en büyük oran hastalık kapma riski olup akabinde işsiz kalma korkusu ve
ağır karantina koşulları gelmektedir. Bunun yanı sıra hava yolu çalışanları duygusal
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tükenmelerinin sebepleri arasında iş hayatında maruz kaldıkları ayrımcılık, iş yaşam
dengesini sağlayamama, virüs kaynaklı başka sağlık problemlerine maruz kalma ve yoğun
çalışma temposunda izinlerini kullanamama gibi sebepleri ifade etmiştir. Bu sebeplere yönelik
dağılımlar Şekil 2’de sunulmaktadır.

Şekil 2. Nedenleri ve Sonuçları Bakımından Duygusal Tükenme Kaynakları

İşsiz kalma korkusu ve hastalık kapma riskinin bireylerin stres seviyesini yükselttiği;
ağır karantina koşullarının çalışanlarda “bıkkınlık” hissi oluşturduğu; adaptasyon zorluğu
ile yorgunluk yaşadıkları anlaşılmıştır. Duygusal tükenme ile farklı birçok tükenmişlik
duygusunun belirtildiği tabloda, pandemi sürecinde stres ve yorgunluğun öne çıkan duygu
durumları olduğu anlaşılmıştır. COVID-19 pandemisi döneminde bedensel olarak aşırı
düzeyde yorulmanın yanı sıra duygusal olarak da ciddi düzeyde yıprandıklarını ifade
etmişlerdir.
Katılımcılardan birisi duygusal yorgunluklarına yönelik olarak;
“Her gün insan trafiğinin yoğun olduğu bir alanda çalışıyoruz. Virüsü taşımak ya da
hasta olmak kaçınılmaz. Bu dönemde corona olmaktan fazlaca korktum ve bu durum
beni duygusal olarak oldukça yordu.” şeklinde ifade etmiştir (01/ E/ Y).
Kod kesişimleri ile duygusal tükenmenin cinsiyet kırılım durumuna bakıldığında ise,
hastalık kapma riski hem kadın hem de erkek katılımcılarda duygusal tükenme üzerinde aynı
oranda önemli bir etkenken, kadınlarda karantina koşullarının, erkeklerde ise işsiz kalma
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endişesinin daha baskın olduğu olduğu anlaşılmıştır. Nitekim duygusal tükenme kodları
içerisinde yer alan hastalık kapma endişesine ait ifadeleri erkeklerin %41,2’si kullanırken
kadınların ise %100’ünün belirttiği görülmüştür. Erkek katılımcıların toplam görüşmeci
kitlesi içerisindeki ağırlığı göz önüne alındığında bu dağılımın önemli bir oran olduğunu
söylemek mümkündür. Karantina koşullarını tanımlayıcı ifadeler incelendiğinde ise kadınların
%50’sinin, erkeklerin ise %33,3’ünün bu alanda ifadeler kullandığı görülmüştür. Covid-19’un
havacılık sektöründe yarattığı etkiler göz önüne alındığında işten çıkarılma korkusunun erkek
katılımcılarda %50 olduğu dolayısıyla her iki erkek görüşmeciden birinin işsiz kalma endişesi
içerisinde olduğu görülmüştür. Kadınlarda ise işten çıkarılma korkusu bir katılımcı ile sınırlı
kalmıştır. Mesleki kıdem süresi ve görev tanımı özelliklerinin ise duygusal tükenme ile
farklılık göstermediği görülmüştür.
Duygusal tükenmeye yönelik olarak uçuş personelinden birisi;
“Pandemiden önce işimize severek gidiyorduk. Açıkçası bizim işimiz çok keyifliydi.
Gittiğimiz yerleri gezerdik. Gittiğimiz ülkelerde otelden çıkmak yasak. Gidiyoruz orada
yalnız vakit geçiyoruz buraya geliyoruz. Risk var mı diye endişeliyiz karantinada
kalıyoruz. Ailemiz ile mesafeliyiz. Duygusal olarak çok zor bir dönemdeyiz.” (02/ K/
Y) şeklinde bir serzenişte bulunmuştur.
Duygusal tükenme, zor çalışma şartlarına adapte olma güçlüğü, stresle mücadele etmede
yetersizlik durumuna cinsiyet bağlamında bakıldığında; kadınlarda daha olumsuz bir tablo
ortaya çıkmaktadır. Görüşülen bütün katılımcı kadınlar pandemiden sonra karşılaştıkları zor
çalışma şartları, hastalık bulaşma ve bulaştırma korkusu, işsiz kalma kaygılarından ötürü bu
dönemde tıbbi destek aldıklarını ve ilaç kullandıklarını belirtmişlerdir.
Katılımcılardan biri de iş yükünün üzerinde baskıya sebep olduğunu ifade etmiştir.
“Kısıtlamalar var. Bazı ülkeler tamamen kapılarını kapattı. Son durumda şu anda 135
ülkeye uçuşumuz var, bu demek oluyor ki 135 farklı kriter var. Biz her gün başka bir
ülkenin uçağına bakıyoruz. Otomatikman devamlı başka kuralları aklımızda tutuyoruz
ya da devamlı bilgilerimizi güncellememiz gerekiyor. Sabah konulan kural öğlen
değişmiş oluyor. Devamlı bilgi güncellemek fazlaca baskı oluşturuyor.” (05/ E/ Y)
Bazı katılımcılar, streslerinin kaynağını iş güvencesi ile ilişkilendirmişlerdir. Bu dönemde
yoğun şekilde işlerini kaybetme korkusu yaşamışlardır. Buna yönelik olarak katılımcılardan
biri;
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“Stresli hissettiğim zamanlarım çok oldu. Bunun sebebi sanırım iş yerinde olan
dedikodulardı. İster istemez insanların gündeminde devamlı işten mi çıkarılırız ya da
ücretsiz izin verirler mi gibi konular oluyor bu da kaygımızı her geçen gün artırıyor.”
şeklinde stresinin kaynağını dile getirmiştir. (16/ E/ Y)
Çalışanlar içerisinde özellikle uçuş esnasında hizmet veren host ve hosteslerin duygusal
tükenmelerine yönelik sorular sorulduğunda, iş yükü ve ekipman (maske, eldiven, siperlik)
kullanımı zorunluluğun aksine belirli sebeplerden dolayı bir süre koruyucu ekipman
kullanamamanın, çalışanlarda stresi artırıp hastalık bulaşma ya da bulaştırma kaygısını
dolayısıyla duygusal tükenmeyi artırdığı gözlemlenmiştir. Bu konuda katılımcılardan biri
içinde bulunduğu durumu şöyle özetlemiştir.
“Tabii ki stresli olduğumuz zaman olmaz olur mu, oldu... Mart’ın 10’undan sonra
vakaların görüldüğü açıklandı ama biz nerdeyse Nisan ayına kadar maskesiz çalıştık.
Çünkü bizim işimizde çalışanlar bu işin vitrini ve estetik kaygılardan dolayı maskeye
sıcak bakmadılar ve maskesiz çalıştık ve hastalık bulaşma riski çok yüksekti… Bu
durum stresimizi artırdı.” (09/E/U)
Host ve hosteslere stres kaynakları ile ilgili sorular sorulduğunda; havalimanı içinde
uygulanan kuralların birçoğunun uçak içinde sağlanamamasına yönelik sıkıntılar yaşadıklarını
ve sosyal mesafenin korunamadığını, havalandırma imkânlarının kısıtlı olduğunu,
hastalığın kolayca bulaşabileceği bir alanda kuralları sağlamaya çalışmanın oldukça güç ve
zorlayıcı olduğunu vurgulamışlardır. Uçuşların azalmasına rağmen iş detaylarının artması,
havalimanlarında ve sosyal yaşamın her alanında yoğun kontrol ve tedbir varken yolcuları
aynı uçağın içinde yan yana seyahat ettirmenin memnuniyetsizlikleri artırması ve tartışma
ortamına zemin hazırlaması gündeme gelmektedir. Bu gibi sebeplere bağlı olarak duygusal
tükenme yaşadıkları göze çarpmaktadır. Bu konuda katılımcılardan birisi;
“Uçak içinde düzeni sağlamak oldukça zor. Yolcu maskeyi çıkarmak istiyor. ‘Takmanız
gerekiyor’ deyince ‘sosyal mesafeye de uymak gerekiyor ama bakıyoruz ki uyulmamış’
gibi cevaplar veriyor. Bu durumda düzeni sağlamak sağlıklı bir şekilde yolculuğu
tamamlamak zaten başlı başına stres kaynağı…” şeklinde ifade etmiştir. (09/E/U)
Katılımcıların bazıları ise duygusal tükenmelerini sık sık yaşadıkları değersizlik hissi ile
ilişkilendirmişlerdir. Bu konuda katılımcılardan birisi şunları ifade etmiştir:
“Kişisel olarak başarısızlık hissi yaşamadım ama son dönemde şirket tarafından
fazlaca değersizmişiz, yaptığımız işin hiçbir katma değeri yokmuş hissine kaptırıldık.
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Bu dönem bizi duygusal olarak olumsuz etkiledi. Sağlık çalışanları kadar olmasa da
bir takdir görebilirdik ya da gündeme gelebilirdik ama en zor dönemlerde vakaların
en yüksek olduğu zamanlarda bile bir kere gündem olmadık, öyle ki şimdi aşı bulundu
fakat aşı uygulanacak öncelikli gruplarda mıyız ondan bile emin değiliz”. (13/ E/ Y)
Başka bir katılımcı ise yaşadığı duygusal tükenmeyi bu dönemde ekonomik zorlukların
getireceği işsizlik kaygısı ile ilişkilendirmiştir. Katılımcıya göre;
“Açıkçası yolun sonuna geldiğimizi düşünüyorum Corona başlayalı çok uzun zaman oldu
fakat onu bitirmeye yönelik ciddi bir çözüm bulunamadı. Süreç uzadıkça sistem sıkışmaya
başladı buna bağlı olarak ücretsiz izine ayırmalarından ya da işten çıkarılmaktan çok
korktum. Benim eğitimim bu iş üzerine, burada işsiz kalmam demek başka sektörlerde ya da
nitelik gerektirmeyen işlerde çalışmaktan başka alternatifim yok demekti. Bunu düşünmek beni
gerçekten ciddi anlamda duygusal olarak yordu” ifadelerini kullanmıştır. (16/ E/Y)
Duyarsızlaşma
Tükenmişliğin bir diğer boyutu olan duyarsızlaşma teması incelendiğinde; havacılık
sektörü çalışanlarının duyarsızlaşma durumunu; kuralları uygularken gösterdikleri katı/sert
duruş, işten soğuma hissi, empati eksikliği, yolcuların kaba davranışlarına maruz kalma,
işyerinde yaşadıkları ayrımcılık ve yıldırma (mobbing) ile ilişkilendirdikleri görülmüştür.
Duyarsızlaşmanın nedenlerine ilişkin yapılan atıflar Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3. Duyarsızlaşmanın Nedenleri

Katılımcıların çoğu, milletlere göre davranışlarının değiştiğini, bazı ülke vatandaşlarının
işlerini ciddiye alıp eksiksiz evrakla geldikleri için onlara daha toleranslı davrandıklarını,

752

COVID-19 KÜRESEL SALGINI (PANDEMİ) DÖNEMİNDE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE İŞ YÜKÜ ALGISI
VE TÜKENMİŞLİK SENDROMU: TÜRKİYE’DE NİTELİKSEL BİR ARAŞTIRMA

bazı ülkelerdeki vatandaşların ise esnek davranıp eksik evrakla geldikleri için daha katı tutum
sergilediklerini ifade etmişlerdir. Bu konuda katılımcılardan birisi;
“Toplum kodları insanların davranışlarına sirayet ediyor. Bazı toplumlar çok
kuralcı olurken, bazı ülkelerin vatandaşları çok esnek, kuralsız ve işine geldiği gibi
davranabiliyor. O kuralsız işine geleni yapan milletler için işler sistemli yürüsün diye
mecburen sert ya da katı davranıyoruz.” demiştir. (10/ E/ Y)
Çoğu katılımcı pandemi öncesinde ve sonrasında işlerini severek yaptıklarını ve işlerinin
hızlı tempolu bir iş olduğunu ifade ederken katılımcılardan bazıları pandemi sonrasında
yıldırmaya (mobbing) uğradıklarını ve bu nedenle de işten soğuduklarını ve duyarsızlaştıklarını
ifade etmişlerdir. Bir erkek katılımcı pandemi sonrası için;
“Son dönemde yaptığımız işte takdir görmüyoruz. Corona öncesinde oturmuş bir
sistemimiz vardı fakat bu son dönemde işten çıkarma yasakları olduğu için bizleri
işten çıkaramıyorlar fakat çalıştırmak da istemiyorlar… Açıkçası bizleri maliyet
olarak görüyorlar, o bakımdan son dönemde mobbinge uğruyoruz, biz istifa etsek çok
memnun olacaklar. Bu durum da fazlaca duyarsızlaşmamıza ve işimizden soğumamıza
sebep oluyor.” şeklinde kendisini ifade etmiştir. (13/E/Y)
Katılımcılar yoğun olarak bu süreçte yorulduklarını, strese girdiklerini, işsiz kalmaktan
korktuklarını, iş yerinde hoşnut olmadıkları bir düzen söz konusu olduğundan yıldırmaya
(mobbing) maruz kaldıklarını ve tüm bu durumların işlerine ya da müşterilere karşı
duyarsızlaşmalarına sebep olduğunu ifade etmişlerdir. Katılımcılardan birisi; yöneticisinin
kendisine sergilediği vurdumduymaz davranışı, müşterilerine yansıtarak tepki verdiğini
ifade etmiştir. Çalışanlar iş tatminlerindeki düşüş veya işten ayrılma niyetlerinin artmasından
bahsetmiştir. Bu konuda katılımcılardan biri;
“İşe devam etmemeyi düşünsem bile başka alternatifin yok mecbur çalışmaya devam
edeceğiz. Aslında ben bu işin okulunu okudum ve ilk zamanlar sevdiğim işi yapıyordum.
Fakat şimdi daha iyi bir alternatifim olsa bu işte kalmam.” demiştir. (14/E/Y)
Katılımcılardan bazıları ise çalışma alanlarında virüsle karşılaşma ihtimali yüksek
olduğu için sosyal yaşamlarında izole olarak yaşadıklarını ve bu durumun yalnızlık hissinin
arttırdığını, işten soğuduklarını ve işi bırakmayı bile düşündüklerini ifade etmişlerdir.
“Bu süreçte bizi en çok yoran şey yaşadığımız yalnızlık duygusu. Uçuş esnasında
koronadan dolayı çalışanların hepsi birbiri ile mesafeli, gittiğimiz ülkede otelde dört
duvar arasında kalıyoruz. Buraya gelince ailemiz bize vebalıymışız gibi davranıyor
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karantinada kalıyoruz. Bazen çocuklarımıza bile sarılmadan tekrar uçuşa gidiyoruz.
Marttan beri ciddi yalnızlık duygusu yaşıyoruz. Yaptığım işten soğudum bırakmayı
düşündüğüm çok zaman oldu…”(07/E/ U)
Düşük Kişisel Başarı Hissi
Katılımcıların yarısı, küresel salgın döneminde düşük kişisel başarı hissi yaşadığını ifade
etmiştir. Bu duygunun kaynakları incelendiğinde, kadınlarda düşük kişisel başarı hissinin
daha yoğun olduğu, eğitim, kıdem süresi ve görev tanımının yetersizlik duygusu üzerinde
etkisinin olmadığı anlaşılmıştır. Düşük kişisel başarı hissinin kaynaklarını öğrenmek amacıyla
“iş yükü teması” ile etkileşimi incelendiğinde ise, artan prosedürler (kurallar, kriterler vb.)
kodu ve yeni ekipman kullanma kodlarının kısmen de olsa kesiştiği görülmüştür. Buna göre,
Covid-19 sürecinde uyulması gereken iş prosedürlerinin artması ile maske ve siperlik gibi
yeni ekipmanların kullanımının bireylerde düşük başarı hissine neden olduğu anlaşılmıştır.
Katılımcılardan biri düşük başarı hissini şu şekilde ifade etmiştir.
“Kişisel başarımızın düşük olduğunu düşündüğümüz zamanlar tabii ki oluyor. Bunun
temel sebebi işler yoğunlaştı, uçağın kalkış saati geliyor, bazen evraklar yığılıyor,
amirler bizi sıkıştırıyor bitsin diye, biz yanlış yapmak istemiyoruz, bu zaman baskısı
beni oldukça yordu. Hata yapmaktan korktuğum için çalışırken gergin oluyorum ister
istemez.” (12/ K/ Y)
Başka bir katılımcı ise düşük kişisel başarı hissinin, kendi yeterlilikleri ve tecrübesinden
kaynaklı olmayıp pandemi döneminde artan kriterler ve devamlı bunları kontrol etme
ihtiyacından kaynaklandığını dile getirmiştir.
Bu konuda bir katılımcı;
“Pandemi öncesinde iş tanımımız çok netti. Bu sebeple öncesinde hiç kendimi yetersiz
hissettiğim olmamıştı fakat son düzenlemelerle birlikte her bilgiye haiz olmak oldukça
zor, devamlı telefonda online olmak zorundayız. Elektronik cihazlara bağımlılığımız
arttı. Bazen öyle oluyor ki sabah konulan kural öğleden sonra değişiyor ya da olmayan
bir şey kural olarak karşımıza çıkabiliyor. Bu kadar bilgiyi takip etmekte kendimi
yetersiz ya da eksik hissettiğim zamanlar olabiliyor.” (14/ E/ Y)
Yer hizmetleri personeli dışında uçuş personeline düşük kişisel başarı hissi, mevcut
sorunların çözümünde zorlandıkları durumlar ve geçmişe göre daha fazla zorlayan unsurlar
hakkında sorular sorulduğunda katılımcılardan biri;
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“Bu dönem, diğer zamanlara baktığımızda olağanüstü bir dönemdi. Bizim işimizde
işlerimizi kolaylaştıran en önemli araçlardan birisi jestler ve mimikler. Ses tonu
ile birçok şeyi çözemiyorsunuz. Bu dönemde maske ile çalışıyor olmak bu avantajı
elimizden almış oldu. Ekipmanla çalışmak bu hususta yetersiz olmamıza sebep oldu.”
şeklinde cevap vermiştir. (15/ K/U)
Başka bir katılımcı ise; yetersizliğini pandemi döneminin getirdiği zor şartları yolculara
izah ederken ya da artan prosedürler noktasında ikna etmeye çalışırken dil problemleri
yaşadığını ve bu sebeple düşük kişisel başarı hissine kapıldığını aşağıdaki gibi ifade etmiştir.
“Açıkçası bu dönem ister istemez eski döneme göre daha çok yolcu ile diyaloğa
girdiğimiz bir dönem. Buna bağlı olarak bazen dil problemleri yaşayabiliyoruz. Bazen
karşıdaki kişinin dili yeterli olmuyor. Durum böyle olunca olmazı ya da olumsuzluğu
karşı tarafa anlatmak daha güç oluyor. Bu durumda kendimi yetersiz gördüğüm
anlarım oluyor…” (16/ E/ Y)
Başka bir katılımcı ise düşük kişisel başarı hissi ile ilgili olarak;
“Kişisel yetersizlik duyduğum tek konu ülkeler bazen kural koyuyor fakat bu kuralların
mantıklı bir dayanağı yok. Yolcuya bunu açıklıyorum mantıklı bulmuyor ki haklı da.
Bu konuda o kişiyi ikna etmek biraz zorlayıcı oluyor. Bu durumlarla karşılaştığımda
kendimi yetersiz hissediyorum” şeklinde ifade etmiştir. (03/ E/ Y)

Sonuç ve Öneriler
İlk kez Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan COVID-19 kısa süre içerisinde diğer ülkelerde
de görülmeye başlamış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm dünyada resmi olarak küresel
salgın, bir başka deyişle pandemi ilan edilmiştir. Virüsle mücadele sürecinde birçok ülkede,
ülkeye giriş-çıkış yasakları, salgının tespit edildiği bölgelerde karantina uygulamaları, seyahat
kısıtlamaları, ulusal ve uluslararası çapta spor, bilimsel kongre ve sanat etkinliklerinin iptali
gibi önlemler alınmıştır. Bu süreçte birçok sektör, kurum ve kuruluş; kısmi çalışma, uzaktan
çalışma ya da esnek çalışma gibi uygulamalara geçerken sağlık sektörü ve havacılık sektörü
gibi sektörler bütün risklere rağmen yüksek tempoda fiilen işyerinde çalışmaya devam
etmiştir.
Bu araştırmada, İstanbul’da bir havalimanında yer hizmetlerinde ve uçuş ekipleri içerisinde
hizmet veren çalışanların, pandemi sürecinde maruz kaldıkları iş yükleri, çalışma yaşamında
karşılaştıkları zorluklar ve tükenmişlik durumları (duygusal tükenme, duyarsızlaşma, düşük
kişisel başarı hissi) incelenmiştir. Araştırmada 16 kişi ile derinlemesine mülakat yapılmış ve
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mülakat görüşmeleri nitel veri analiz programı olan MAXQDA ile analiz edilmiştir. Analiz
sürecinde, nitel araştırmalarda sıklıkla kullanılan “içerik analizi” ve “kodlama” tekniği
kullanılmıştır. Mülakat sonuçlarına göre çalışma; iş yükü, duygusal tükenme, duyarsızlaşma,
düşük kişisel başarı hissi olmak üzere dört tema altında kurgulanmıştır.
İş yükü teması altında katılımcıların ağırlıkla “iş yükü artışı” yaşadıklarını belirten
ifadelerin önemli düzeyde öne çıktığı görülmüştür. Bunu, artan prosedürler, eldiven, maske
ve siperlik gibi koruyucu ekipman kullanımındaki zorluklar ile kontrol edilen evrak sayısında
artış gibi sorunların izlediği saptanmıştır. COVID-19 ile birlikte birçok ülke “ülkeye kabul
kriterleri” getirmiştir. Katılımcılar tarafından ülkelerin belirledikleri kriterleri takip etmek
ve uygulamak ilk sırada iş yükünü artıran faktörler olarak ifade edilmiştir. İş yükü temasında
cinsiyet bazında dağılım incelendiğinde, erkek katılımcıların ekipman kullanımına yönelik
şikâyetleri daha yoğunken kadınların daha çok iş yükü artışı noktasına odaklandıkları tespit
edilmiştir.
Katılımcılara, tükenmişliğin alt boyutlarından biri olan duygusal tükenme ile ilgili sorular
sorulduğunda, bireylerin COVID-19 virüsüne bağlı olarak “hastalık kapma (bulaş) riski”
duygusal yönden tükenmelerinde en önemli etken olarak görülmüştür. Craig, Heywood ve
Hall tarafından yapılan çalışmaya göre de, son dönemde oldukça popüler olan ve yolculara
zaman, hız, konfor ve güven sağlayan hava yolu taşımacılığının aslında virüslerin de
taşınmasını ve dağılmasını kolaylaştırdığı vurgulanmıştır. Yolcu popülasyonuna bağlı olarak
havalimanlarının kalabalık olması ve uçak gövdesinin dar olmasından dolayı sosyal mesafenin
sağlanamaması ve solunum yolu hastalıklarının kolayca bulaşması hava yolu çalışanlarının
temel stres kaynakları arasında görülmektedir (Craig, Heywood ve Hall, 2020).
Bulaş riskini, işten çıkarılma korkusu izlerken; uçakta sosyal mesafenin korunamaması,
uçuş yapılan ülkelerde karantinada kapalı kalma gibi sebepler; duygusal tükenmenin diğer
nedenleri olarak ifade edilmiştir. Kod kesişimleri ile duygusal tükenmenin cinsiyet kırılım
durumuna bakıldığında ise, hastalık kapma riski hem kadın hem de erkek katılımcılarda
baskın ifadelerken, kadınlarda karantina koşullarının, erkeklerde ise işsiz kalma endişesinin
duygusal tükenmede daha çok etkili olduğu ifade edilmiştir. Mesleki kıdem süresi ve görev
tanımı özelliklerinin ise duygusal tükenme açısından farklılık göstermediği görülmüştür. Zorlu
çalışma şartlarına adapte olma güçlüğü, stresle mücadele etmede yetersizlik durumuna cinsiyet
bağlamında bakıldığında kadınlarda duygusal tükenmenin daha yoğun olduğu görülmektedir.
Görüşülen bütün kadın katılımcılar, COVID-19’dan sonra karşılaştıkları zorlu çalışma şartları,
hastalık bulaşma ve bulaştırma korkusu, işsiz kalma kaygılarından ötürü bu dönemde tıbbi
destek aldıklarını ve antidepresan kullandıklarını ifade etmişlerdir. Katılımcıların iş yerinde
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sosyal mesafe kuralını uygulamaya bağlı olarak yaşadıkları irtibatsızlık, maske kullanımına
bağlı olarak mimikleri gösterememe düşüncesi, virüs bulaştırma endişesinden ötürü
yaşadıkları yalnızlık hissi, çalışanların duygusal tükenmelerini artırmaktadır. Benzer bir sonuç
Chen ve Chen tarafından 2012 yılında yapılan çalışmada da gösterilmiştir. Buna göre çalışan
müşteri ilişkilerinin yoğun kurulduğu hizmet kollarında, işin doğası dışında çalışmak, çalışan
duyguları üzerinde olumsuz etkilere neden olmakta, bu uyumsuzluk da duygusal tükenmeye
yol açmaktadır (Chen ve Chen, 2012).
Tükenmişliğin diğer alt boyutu olan “duyarsızlaşma” ya ilişkin soru sorulduğunda
kurallara uymayan müşterilere karşı katı bir tutum sergilendiği ancak genel olarak
duyarsızlaşmanın olmadığı, bunun dışında sınırlı sayıda bazı gruplara karşı duyarsız
davranma, yöneticinin uyguladığı yıldırma davranışını (mobbing) müşteriye yansıtma, empati
eksikliği ve işten soğuma gibi ifadelerin kullanıldığı belirtilmiştir. Katılımcılardan bazıları
ise; duyarsızlaşmalarını özellikle son dönemde artan iş yükünün getirdiğini, başka bir sebep
olarak ise iş yerinin getirdiği katı kurallar ve artan talepler olarak ifade etmiştir. Vatansever
Durmaz (2019) tarafından yapılan çalışmada benzer sonuçlar elde edilmiştir. Dünyanın birçok
ülkesinden gelen farklı kişilik, kültür, dil, din ve ırka sahip yolculara iyi hizmet vermeye
çalışan hava yolu çalışanlarının; hakaret boyutuna varan yolcu tartışmalarına, herhangi bir
sorun çıktığında yaşanan abartılı gerginliklere maruz kalması, strese girmelerine neden
olmuştur.
Tükenmişliğin bir diğer alt boyutu olan “düşük kişisel başarı hissi”ni katılımcıların
yarısının yaşadığı görülmüştür. Kadınlarda düşük başarı hissinin daha yoğun olduğu, eğitim,
kıdem süresi ve görev tanımının yetersizlik hissi üzerinde farklılık göstermediği anlaşılmıştır.
Düşük kişisel başarı hissinin kaynakları öğrenilmek istenerek, “iş yükü teması” ile olan
etkileşimi incelendiğinde ise, artan prosedürler (kurallar, kriterler vb.) kodu ve yeni ekipman
kullanma kodları ile kısmen de olsa kesiştiği görülmüştür.
Malezya’daki hava yolu şirketlerinde hizmet veren kabin ekibi üzerinde yapılan
çalışmada da duygusal tükenme ve düşük kişisel başarı hissi arttığında iş doyumunun
azaldığı görülmüştür. Bu durum çalışanlarda işi bırakma ya da devam etmeme fikrini
ortaya çıkarmıştır (Ng, Sambasivan ve Zubaidah, 2011). Tükenmişlik konusu tüm alt
boyutları ile değerlendirildiğinde ise bu çalışmada olduğu gibi; Mengenci tarafından yapılan
araştırmada da stres ile duyarsızlaşma, düşük kişisel başarı hissi, duygusal tükenme arasında
pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur. Bu çalışmaya göre tükenmişlik hissi yaşayan bir hava
yolu çalışanının hata yapma ihtimalinin artığı ve olumsuz sonuçlar doğurabileceği ileri
sürülmüştür (Mengenci, 2014).
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İş Yükü Talepleri-Kaynakları Teorisi açısından bakıldığında ise, pandeminin havacılık
sektöründe çalışma koşullarını olumsuz yönde etkilemesi (artan iş yükü, stres, koruyucu
ekipmanlar kullanma zorunluluğu, artan prosedürler vs.) ve aynı zamanda bunun karşılığında
hiçbir takdir görmeme, iş güvencesi kaygısı, sektörün ekonomik açıdan zor bir dönem içinde
olması nedeniyle işgücü maliyetlerini düşürmek istemesi ancak işten çıkarmanın yasak
olması nedeniyle çalışanın kendisinin istifa ederek ayrılması için yöneticiler tarafından
yıldırmaya (mobbing) maruz kalması gibi durumlar; iş kaynaklarının, taleplerin ortaya
çıkardığı olumsuzlukları ortadan kaldıracak düzeyde olmadığını, dolayısıyla da havacılık
sektörü personelinde bu koşullar altında tükenmişliğin kaçınılmaz olduğunu göstermektedir.
Böyle bir durumun sonucunda da nitelikli personel işten ayrılmaya veya erken emekli olmaya
karar verebilecektir. Nitekim 2011 yılında Chen ve Kao tarafından Tayvan Hava yolları kabin
ekipleri üzerinde iş yaşam dengesi, iş doyumu, iş stresi, örgütsel bağlılık, takdir görme ve işten
ayrılmayla ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre; aile iş çatışması, iş doyumsuzluğu, iş stresi
ve düşük örgütsel bağlılığın işten ayrılma fikrini tetiklediği görülmüştür (Chen ve Kao, 2011).
Bu araştırmada, yurt dışından gelen yolcularla temas kuran vize pasaport birimi
çalışanları başta olmak üzere İstanbul’da bir havalimanında yer hizmetlerinde çalışanlar
ve uçuş ekibinden (hostes ve host) oluşan kişiler katılımcı olarak yer aldığı için sonuçların
havacılık sektöründe yer alan diğer birimlere ve diğer havalimanları çalışanlarına genelleme
yapılması hatalı olacaktır. Nitekim pilotlar, idari personel gibi yolcularla doğrudan ilişkisi
olmayanlar veya pandemi döneminde uçuşların durdurulması ile birlikte faaliyetlerine ara
veren havalimanı çalışanları için bu sonuçlar genellenemeyecektir.
Araştırmacılara Öneriler
Gelecek araştırmalarda daha kapsamlı sonuçlar elde etmek için; nicel ve nitel araştırmaların
birleştirildiği karma yöntemlere başvurulup, hem daha fazla birimle çalışılıp hem de daha
derinlemesine bilgiler alınabilir. Diğer taraftan faaliyetlerine devam eden İstanbul şehri
dışındaki havalimanları örneklem seçilerek karşılaştırmalı analizler yapılabilir. Bu çalışmada
pandeminin neden olduğu iş yükünün kayda değer şekilde artması nedeniyle iş talepleri ön
plana çıkmış olsa da iş taleplerinin olumsuz etkilerinin tolere edilebilmesini sağlayan iş
kaynaklarını da vurgulayan araştırma soruları eklenebilir. Ayrıca moderatör ya da mediatör
değişken içeren araştırma modelleri kurularak daha spesifik çalışmalar yapılabilir.
Havacılık Sektörüne Öneriler
Araştırmanın bulgularına göre; sağlık çalışanları gibi sürekli sahada olmalarına rağmen
halkın ya da yönetimin havacılık sektöründeki çalışanları takdir etmediği ya da ödüllendirme
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yapmadığı, artan iş yüküne karşın bir gelir artışının olmadığı, işten çıkarmaların yasak olması
nedeniyle çalışanlara yıldırma (mobbing) uygulayarak istifaya zorlandıkları, virüs kapma ve
işten çıkarılma endişesi taşıdıkları görülmüştür. Ayrıca tükenmişliğin; örgütsel performans,
iş tatmini ve bağlılık gibi örgüt içi psikolojik unsurları olumsuz yönde etkilediği bilgisinden
yola çıkılarak havacılık sektöründe yaşanan bu sorunların “gözden kaçamayacak” boyutlara
ulaşması yöneticilerin acilen koşulların iyileştirilmesine yönelik tedbirler alması gerekliliğini
ortaya çıkarmıştır. Örneğin; koşullar elverdiği ölçüde yıllık izinlere ek izinler, prim desteği,
yıpranma ödeneği, iş yeri hekim sayısının artırılması, pandeminin psikolojik etkilerine
ilişkin olarak psikolojik destek birimlerinin kurulması ya da ödeneğin ayrılması, pandemi
hakkında daha bilinçli olunması adına eğitim-geliştirme faaliyetleri düzenlenmesi ve iş sağlığı
ve güvenliği önlemlerinin artırılması gibi faaliyetler örgütsel destek olarak algılanacağı ve
çalışanı değerli hissettireceği için havacılık sektöründeki çalışanların tükenmişlik duygularını
azaltabilecektir.
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