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DDUUYYGGUUSSAALL  EEMMEEKK  KKAAVVRRAAMMII::  SSÜÜRREECCĐĐ  VVEE  SSOONNUUÇÇLLAARRII  
  

DDrr..MMeelltteemm  GGÜÜNNGGÖÖRR  
ĐĐssttaannbbuull  ÜÜnniivveerrssiitteessii  ĐĐkkttiissaatt  FFaakküülltteessii  

ÇÇaallıışşmmaa  EEkkoonnoommiissii  vvee  EEnnddüüssttrrii  ĐĐlliişşkkiilleerrii  BBööllüümmüü  
  

  
  
ÖÖzzeett  
  

ÇÇaallıışşmmaa  yyaaşşaammıınnddaa  dduuyygguussaall  eemmeekk;;  ççaallıışşaannllaarrıınn  hhiizzmmeett  
vveerrddiikklleerrii  ssüürree  iiççiinnddee,,  kkeennddiilleerriinnddeenn  bbeekklleenneenn  dduuyygguullaarrıı  sseerrggiilleemmeellee--
rriiddiirr..  ÇÇaallıışşaannllaarrıınn  eemmeekk  ssüürreecciinnee  kkaattaabbiilleecceekklleerrii  ssoonn  oollgguu  dduuyygguullaarrııddıırr..  
ÖÖzzeelllliikkllee  hhiizzmmeett  sseekkttöörrüü  ççaallıışşaannllaarrıınnddaann,,  mmüüşştteerriilleerree  kkaarrşşıı  bbiirr  ttaakkıımm  
dduuyygguullaarrıı  sseerrggiilleemmeelleerrii  bbeekklleennmmeekktteeddiirr..  KKuurruummllaarr,,  ççaallıışşaannllaarrıınn  bbuu  
bbeekklleennttiilleerrii  yyeerriinnee  ggeettiirrmmeelleerrii  iiççiinn,,  ççaallıışşaannllaarr  iissee  bbuu  bbeekklleennttiilleerrii  
kkaarrşşııllaammaakk  iiççiinn  bbiirr  ttaakkıımm  ffaarrkkllıı  yyöönntteemmlleerr  bbeenniimmsseemmeekktteeddiirr..  BBiirr  dduuyygguu  
yyöönneettiimmii  ssüürreeccii  oollaann  dduuyygguussaall  eemmeekk,,  sseerrggiilleenneenn  dduuyygguullaarrllaa,,  ggeerrççeekkttee  
hhiisssseeddiilleenn  dduuyygguullaarr  aarraassıınnddaakkii  iilliişşkkiiyyee  bbaağğllıı  oollaarraakk  ççaallıışşaannllaarr  vvee  kkuurruumm  
aaççııssıınnddaann  bbiirr  ttaakkıımm  oolluummlluu  vveeyyaa  oolluummssuuzz  eettkkiilleerr  yyaarraattaabbiillmmeekktteeddiirr..  

  

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr::  DDuuyygguussaall  eemmeekk,,  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıı,,  
dduuyygguussaall  uuyyuummssuuzzlluukk  

  
TTHHEE  PPHHEENNOOMMEENNOONN  ooff  EEMMOOTTIIOONNAALL  LLAABBOOUURR::  PPRROOCCEESSSS  aanndd  

OOUUTTCCOOMMEESS  
  
AAbbssttrraacctt  
  
EEmmoottiioonnaall  llaabboouurr  iinn  wwoorrkkiinngg  lliiffee  iiss  tthhee  ddiissppllaayy  ooff  eexxppeecctteedd  

eemmoottiioonnss  bbyy  wwoorrkkeerrss  dduurriinngg  sseerrvviiccee  iinntteerraaccttiioonnss..  EEmmoottiioonnss  aarree  tthhee  llaasstt  
pphheennoommeennoonn,,  wwoorrkkeerrss  mmaayy  iinnccoorrppoorraattee  ttoo  tthhee  llaabboouurr  pprroocceessss..  
DDiissppllaayyiinngg  ssoommee  aapppprroopprriiaattee  eemmoottiioonnss  ttoo  tthhee  ccuussttoommeerrss  aarree  eexxppeecctteedd  
eessppeecciiaallyy  ffrroomm  tthhee  wwoorrkkeerrss  iinn  sseerrvviiccee  sseeccttoorrss..  OOrrggaanniizzaattiioonnss  aaddoopptt  
vvaarriioouuss  mmeetthhooddss  ffoorr  eennaabblliinngg  wwoorrkkeerrss  ttoo  mmeeeett  tthheessee  eexxppeeccttaattiioonnss  aanndd  
wwoorrkkeerrss  ttoo  ccoorrrreessppoonndd  tthheessee..  EEmmoottiioonnaall  llaabboouurr  wwhhiicchh  iiss  aann  eemmoottiioonn  
rreegguullaattiioonn  pprroocceessss,,  hhaass  nneeggaattiivvee  aanndd  ppoossiittiivvee  eeffffeeccttss  oonn  wwoorrkkeerrss  aanndd  
oorrggaanniizzaattiioonnss,,  ddeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  rreettiioonnsshhiipp  bbeettwweeeenn  tthhee  ddiissppllaayyeedd  
ffeeeelliinnggss  aanndd  ggeennuuiinnee  ffeeeelliinnggss..  

  

KKeeyywwoorrddss::  EEmmoottiioonnaall  llaabboouurr,,  ddiissppllaayy  rruulleess,,  eemmoottiioonnaall  
ddiissssoonnaannccee  
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GGiirriişş  
  
HHiizzmmeett  sseekkttöörrüünnddeekkii  ggeelliişşmmeeyyllee  bbiirrlliikkttee,,  aarrttaann  rreekkaabbeett,,  

mmüüşştteerriilleerrii  kkuurruumm  aaççııssıınnddaann  ooddaakk  nnookkttaassıı  hhaalliinnee  ggeettiirrmmiişşttiirr..  HHiizzmmeett  
ssuunnuummuu  ssıırraassıınnddaa  ççaallıışşaannllaarr  mmüüşştteerriilleerrllee  ççookk  ddaahhaa  yyaakkıınn  bbiirr  eettkkiilleeşşiimm  
iiççiinnee  ggiirrmmeekktteeddiirr..  BBuu  eettkkiilleeşşiimm,,  ççaallıışşaannllaarrddaann  iişşlleerriinnee  dduuyygguussaall  
eemmeekklleerriinnii  ((eemmoottiioonnaall  llaabboouurr))  ddee  kkaattmmaallaarrıı  yyöönnüünnddeekkii  bbeekklleennttiilleerrii  
aarrttıırrmmaakkttaa,,  öözzeelllliikkllee  iinntteerraakkttiiff  hhiizzmmeett  aallaannllaarrıınnddaa  dduuyygguussaall  eemmeeğğiinn  
rroollüünnüü  öönn  ppllaannaa  ççııkkaarrmmaakkttaaddıırr..  

  
ÇÇaallıışşaannllaarrddaann,,  hhiizzmmeett  ssuunnaarrkkeenn  dduuyygguullaarrıınnıı  kkuurruumm  ppoolliittiikkaallaarrıı  

vvee  ssttrraatteejjiilleerriiyyllee  uuyyuummlluu  bbiirr  şşeekkiillddee  yyöönneettmmeelleerrii  bbeekklleennmmeekktteeddiirr..  
MMüüşştteerriilleerrllee  eemmppaattii  kkuurrmmaakk,,  bbeelliirrlleennmmiişş  rroolllleerr  üüssttlleennmmeekk  vvee  
iinnaannmmaassaallaarr  ddaa  vveeyyaa  ççookk  ddaahhaa  ffaarrkkllıı  hhiisslleerr  iiççiinnddee  oollssaallaarr  ddaa,,  
kkeennddiilleerriinnddeenn  bbeekklleenniilleenn  şşeekkiillddee  ddaavvrraannmmaallaarrıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  BBuu  
kkaavvrraammıı  iillkk  kkeezz  kkuullllaannaann  yyaazzaarrllaarrddaann  bbiirrii  oollaann  HHoocchhsscchhiilldd,,  ççaallıışşaannllaarrıınn  
mmüüşştteerriilleerrllee  kkuurrdduukkllaarrıı  iilliişşkkiilleerrddee,,  mmüüşştteerriilleerrii  sseeyyiirrccii,,  ççaallıışşaannllaarrıı  aakkttöörr,,  
iişşyyeerriinnii  iissee  ssaahhnnee  oollaarraakk  ttaannıımmllaammaakkttaa  vvee  bbuu  iilliişşkkii  ssüürreecciinnii  ssaahhnneelleenneenn  
bbiirr  ooyyuunn  oollaarraakk  nniitteelleemmeekktteeddiirr..  ÇÇaallıışşaannllaarrıınn  sseerrggiilleeddiikklleerrii  dduuyygguullaarr,,  
aassllıınnddaa  kkuurruummuunn  oonnllaarrddaann  ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeelleerriinnii  bbeekklleeddiikklleerrii  hheeddeefflleerrddiirr..  
BBuu  hheeddeefflleerrddeenn  ssaappmmaallaarrıı  iissee  kkeennddii  ppeerrffoorrmmaannssllaarrıınnıı  vvee  ddoollaayyllıı  oollaarraakk  
ddaa  kkuurruummuunn  ppeerrffoorrmmaannssıınnıı  oolluummssuuzz  eettkkiilleeyyeecceekkttiirr..  ÇÇaallıışşaannllaarr,,  
kkeennddiilleerriinnddeenn  bbeekklleenneenn  bbuu  ttuuttuummllaarrıı  vvee  dduuyygguullaarrıı  oorrttaayyaa  kkooyyaarrkkeenn  
ffaazzllaaddaann  bbiirr  ççaabbaa  ssaarrff  eettmmeekkttee,,  bbuu  ççaabbaa  ddaa  oonnllaarrıınn  yyııpprraannmmaassıınnaa  nneeddeenn  
oollmmaakkttaaddıırr..  BBaazzıı  dduurruummllaarrddaa  bbiilliinnççllii  oollaarraakk  bbuu  ooyyuunnaa  kkaattııllssaallaarr  ddaa,,  
kkiimmii  zzaammaann  bbuu  ççaabbaayyıı  bbiilliinnççssiizz  bbiirr  şşeekkiillddee  ggöösstteerrmmeekktteeddiirrlleerr((GGrraannddeeyy;;  
22000000,,  pp..9966))..  BBuu  ddaa  ssöözz  kkoonnuussuu  dduurruummuunn  ççaallıışşaannllaarr  ttaarraaffıınnddaann  ddaa  
iiççsseelllleeşşttiirriillmmiişş  oolldduuğğuu  aannllaammıınnaa  ggeellmmeekktteeddiirr..  DDoollaayyııssııyyllaa,,  hhiizzmmeett  
sseekkttöörrüünnddee  dduuyygguussaall  eemmeeğğee  iilliişşkkiinn  ttaalleepp  ggiiddeerreekk  aarrttmmaakkttaa  vvee  
mmeettaallaaşşmmaa  ssüürreecciinnee  ggiirreenn  dduuyygguussaall  eemmeekk  yyaayyggıınnllaaşşmmaakkttaaddıırr..  

  
DDuuyygguussaall  eemmeeğğee  yyöönneelliikk  bbeekklleennttiilleerr  zzaammaannllaa  kkuurruumm  kküüllttüürrüünnüünn  

bbiirr  ppaarrççaassıı  hhaalliinnee  ggeellmmeekktteeddiirr..  BBööyyllee  bbiirr  yyaappııyyıı  oolluuşşttuurrmmaayyaa  vvee  
ggüüççlleennddiirrmmeeyyee  ddöönnüükk  ggiirriişşiimmlleerr  ççooğğuunnlluukkllaa  iişşyyeerriinnddee  ççaallıışşaannllaarrıınn  
dduuyygguullaarrıınnıınn  yyöönnlleennddiirriillmmeessii  vvee  kkoonnttrroollüünnüü  ggeerreekkttiirrmmeekktteeddiirr..  SSoonnuunnddaa  
kkuurruumm  kküüllttüürrüü  ssaaddeeccee  ççaallıışşaannllaarrıınn  ddaavvrraannıışşllaarrıınnıı  ddeeğğiill  aayynnıı  zzaammaannddaa  
hhiisslleerriinnii  ddee  kkoonnttrrooll  eettmmeeyyee  yyöönneellddiikklleerrii  bbiirr  yyaappııyyaa  ddöönnüüşşmmeekktteeddiirr  
((BBooyydd;;  22000022,,  115544))..  

  
KKuurruummuunn  ççaallıışşaannllaarrddaann  bbeelliirrllii  kkuurraallllaarr  ddaahhiilliinnddee  ddaavvrraannmmaallaarrıı  

vveeyyaa  bbeelliirrllii  dduuyygguullaarrıı  sseerrggiilleemmeelleerriinnee  iilliişşkkiinn  ttaalleepplleerrii  aassllıınnddaa  yyeennii  bbiirr  
oollgguu  ddeeğğiillddiirr..  YYöönneettiimmiinn  ççaallıışşaannllaarrddaann,,  kkuurruumm  iiççiinnddeekkii  iilliişşkkiilleerriinnddee  ddee  
bbuu  ttüürr  bbeekklleennttiilleerrii  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  FFaakkaatt  ssöözz  kkoonnuussuu  oollgguu,,  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kamu-Đş; C:11, S:1/2009 

 

 
 

169 

ççaallıışşmmaammıızzddaa  eemmeekk  ssüürreeccii  ççeerrççeevveessiinnddee  iinncceelleenneecceeğğiinnddeenn,,  kkuurruumm  iiççii  
iilliişşkkiilleerr  bbooyyuuttuu  eellee  aallıınnmmaayyaaccaakkttıırr..  

  
II..  DDuuyygguussaall  EEmmeekk  KKaavvrraammıı  
  
GGüünnüümmüüzzddee  iişşvveerreennlleerriinn,,  ççaallıışşaannllaarrıınn  dduuyygguullaarrıınnıı  vvee  dduuyygguussaall  

ggöösstteerriimmlleerriinnii    şşeekkiilllleennddiirrmmee  ççaabbaallaarrıı,,  dduuyygguussaall  eemmeekk  kkaavvrraammıınnıınn  
öörrggüüttsseell  ddaavvrraannıışş  aallaannıınnddaa  öönneemm  kkaazzaannmmaassıınnaa  nneeddeenn  oollmmuuşşttuurr..  
ĐĐşşvveerreennlleerr  ttaarraaffıınnddaann  ggeerrççeekklleeşşttiirriilleenn  bbuu  yyöönneettiimm,,  şşeekkiilllleennddiirrmmee  vveeyyaa  
kkoonnttrrooll  ççaabbaassıı,,  yyaazzııllıı  kkuurraallllaarr  şşeekklliinnddee  oollaabbiilleecceeğğii  ggiibbii,,  ddaahhaa  eennffoorrmmeell  
bbiirr  şşeekkiillddee  pprroottookkooll  vveeyyaa  bbeekklleennttiilleerr  bbiiççiimmiinnddee  vveeyyaa  kkuurruumm  kküüllttüürrüünnüünn  
bbiirr  ppaarrççaassıı  oollaarraakk  ddaa  oorrttaayyaa  kkoonnaabbiillmmeekktteeddiirr  ((MMaannnn;;  22000077,,  555533))..  
ÇÇaallıışşaannllaarr  iissee  kkeennddiilleerriinnddeenn  bbeekklleenneenn  şşeekkiillddee  ddaavvrraannaabbiillmmeekk  iiççiinn,,  
bbiilliinnççllii  vveeyyaa  bbiilliinnççssiizz  oollaarraakk,,  ççeeşşiittllii  dduuyygguu  yyöönneettiimmii  mmeettoottllaarrıı  
kkuullllaannmmaakkttaaddıırrllaarr  

  
11..  KKaavvrraammssaall  ÇÇeerrççeevvee  
  
DDuuyygguussaall  eemmeekk  kkaavvrraammıı,,  iillkk  ddeeffaa  11998833  yyııllıınnddaa  AArrlliiee  HHoocchhsscchhiilldd  

ttaarraaffıınnddaann  kkuullllaannııllmmıışşttıırr..  HHoocchhsscchhiilldd’’iinn  ““TThhee  MMaannaaggeedd  HHeeaarrtt””  iissiimmllii  
kkiittaabbıınnddaa  eellee  aallıınnaann  dduuyygguussaall  eemmeekk,,  aassllıınnddaa  ssoossyyaall  aakkttöörrlleerriinn  ggüünnllüükk  
yyaaşşaammllaarrıınnddaakkii  ppeerrffoorrmmaannssllaarrıınnaa  aattııff  yyaappmmaakkttaaddıırr..  GGeenneell  aannllaammddaa  
dduuyygguullaarr  kkoonnuussuunnddaa  iikkii  yyaakkllaaşşıımm  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr;;  oorrggaanniizzmmaall  vvee  
iinntteerraakkttiiff  yyaakkllaaşşıımm..  ĐĐllkkiinnddee  dduuyygguu;;  iiççggüüddüü  vvee  ddüürrttüülleerree  bbaağğllıı,,  aannii  bbiirr  
rreefflleekkss  oollaarraakk  oorrttaayyaa  ççııkkaann  bbiirr  dduurruumm  oollaarraakk  ggöörrüüllüürr..  BBuu  iillkk  yyaakkllaaşşıımmaa  
ssoossyyaall  ffaakkttöörrlleerr  ssaaddeeccee  dduuyygguullaarrıınn  ggöösstteerriillmmeessii,,  yyaannssııttııllmmaassıı  
aaşşaammaassıınnddaa  ddaahhiill  eeddiillmmeekktteeddiirr..  SSoossyyaall  ffaakkttöörrlleerriinn,,  dduuyygguullaarrıınn  oorrttaayyaa  
ççııkkıışşıınnddaa  vveeyyaa  mmeeyyddaannaa  ggeelliişşiinnddee  eettkkiillii  oollmmaaddıığğıı  vvaarrssaayyııllıırr..  DDoollaayyııssııyyllaa  
dduuyygguullaarr  bbiirr  bbaaşşkkaassıı  ttaarraaffıınnddaann  yyöönneettiilleemmeezzlleerr..  ĐĐkkiinnccii  eekkoollddee  dduuyygguullaarr  
ddaahhaa  ssoossyyaall  bbiirr  bbooyyuuttttaa  eellee  aallıınnmmaakkttaaddıırr..  ĐĐnnssaannllaarr  bbüüyyüüddüükkççee  
dduuyygguullaarrıınnıı  kkoonnttrrooll  eettmmeeyyee  vvee  yyöönneettmmeeyyee  bbaaşşllaarrllaarr  ((HHoocchhsscchhiilldd;;  11997799,,  
555533--555555))..  BBuunnaa  ggöörree,,  ssoossyyaall  yyaaşşaamm  bbiirr  ddiizzii  iilliişşkkiilleerr  aağğıınnaa  ssaahhiippttiirr  vvee  bbuu  
ssüürreeççttee  dduuyygguullaarrıınnıı  bbeelliirrllii  kkuurraall  vvee  rriittüüeelllleerrllee  yyöönneettmmeeyyee  bbaaşşllaayyaann  
bbiirreeyylleerr,,  dduurruummaa  uuyygguunn  ddaavvrraannıışşllaarrıı  sseerrggiilleemmeelleerriinnii  ssaağğllaayyaann  bbeecceerriiyyii  
ggeenneelllliikkllee  ffaarrkkıınnddaa  oollmmaaddaann  ggeelliişşttiirreebbiillmmeekktteeddiirrlleerr..  DDoollaayyııssııyyllaa  
dduuyygguussaall  yyöönneettiimm,,  öözzüünnddee  ggüünnllüükk  ssoossyyaall  iilliişşkkiilleerriinn  ddooğğaall  yyaannssıımmaassıınnaa  
iişşaarreett  eettmmeekktteeddiirr  ((PPaayynnee;;  22000066,,  77))..  

  
ÇÇaallıışşmmaa  hhaayyaattıınnddaa  iissee,,  ççaallıışşaannllaarrıınn  mmüüşştteerriilleerr  üüzzeerriinnddee  yyaarraattttıığğıı  

iimmaajj  vvee  ççaallıışşaannllaarr  iillee  mmüüşştteerriilleerr  aarraassıınnddaakkii  eettkkiilleeşşiimmiinn  kkaalliitteessii  bbüüyyüükk  
ööllççüüddee  iişşlleettmmee  yyöönneettiimmiinniinn  kkoonnttrroollüü  aallttıınnaa  ggiirrmmiişşttiirr..  BBiirr  ddiiğğeerr  iiffaaddeeyyllee  
iişşlleettmmee  yyöönneettiimmii  ççaallıışşaannllaarrıınn  kkeennddiilleerriinnii  bbaaşşkkaallaarrıınnaa  iiffaaddee  eettmmee  
bbiiççiimmlleerriinnii  kkoonnttrrooll  eettmmee  vvee  yyöönnlleennddiirrmmee  kkoonnuussuunnddaa  oolldduukkççaa  iisstteekkllii  
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hhaallee  ggeellmmiişşlleerrddiirr  ((MMoorrrriiss&&FFeellddmmaann;;  11999966,,  998866--998877’’ddeenn  HHoocchhsscchhiilldd,,  
11998833))..  ĐĐşşlleettmmee  yyöönneettiimmiinniinn  ttaalleepplleerrii  ddooğğrruullttuussuunnddaa  bbeelliirrllii  dduuyygguullaarrıı  
sseerrggiilleemmeekk  zzoorruunnddaa  kkaallaann  ççaallıışşaannllaarrıınn  bbuu  kkoonnuuddaa  ççaabbaa  ssaarrff  eettmmeessii  
ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  BBuu  ddaa  ççaallıışşaannllaarrddaa  ttüükkeennmmeeyyee  vvee  iişş  ssttrreessiinnee  nneeddeenn  
oollmmaakkttaaddıırr  ((GGrraannddeeyy;;  22000000,,  9966))..  KKuuşşkkuussuuzz  ççaallıışşaannllaarr  iişşlleerriinnii  yyaappaarrkkeenn,,  
tteemmeell  ddüüzzeeyyddee  bbiirr  ttaakkıımm  ddaavvrraannıışşllaarr  sseerrggiilleemmeekk  vvee  bbaazzıı  dduuyygguullaarrıı  kkaarrşşıı  
ttaarraaffaa  yyaannssııttmmaakk  dduurruummuunnddaaddıırrllaarr..  FFaakkaatt  dduuyygguussaall  eemmeekk,,  bbuu  tteemmeell  
ddüüzzeeyyiinn  ddaahhaa  üüzzeerriinnddee  vvee  ssüürreekklliilliikk  aarrzz  eeddeenn  bbiirr  oollgguuyyuu  iiffaaddee  
eettmmeekktteeddiirr..  

  
DDuuyygguussaall  eemmeekk;;  hhiizzmmeettiinn  ssuunnuullmmaassıı  eessnnaassıınnddaa  mmüüşştteerriilleerrllee  

yyaaşşaannaann  eettkkiilleeşşiimmddee  kkuurruumm  ttaarraaffıınnddaann  ttaalleepp  eeddiilleenn  dduuyygguullaarrıınn  
sseerrggiilleennmmeessii  dduurruummuudduurr..  BBuu  ttaannıımmddaa  ddöörrtt  tteemmeell  nnookkttaa  öönnee  
ççııkkmmaakkttaaddıırr..  ĐĐllkk  oollaarraakk,,  dduuyygguullaarr  eettkkiilleeşşiimmccii  mmooddeell  üüzzeerriinnddeenn  eellee  
aallıınnmmaakkttaaddıırr..  YYaannii,,  kkiişşiilleerr  dduuyygguullaarrıınnıı  ssoossyyaall  ççeevvrreeyyii  aallggııllaayyıışş  
bbiiççiimmlleerriinnee  ggöörree  şşeekkiilllleennddiirriirrlleerr..  ĐĐkkiinnccii  nnookkttaa,,  yyiinnee  eettkkiilleeşşiimmccii  mmooddeell  
ççeerrççeevveessiinnddee,,  bbiirreeyyiinn  hhiisssseettttiiğğii  dduuyygguullaarr  iillee  kkuurruumm  ttaarraaffıınnddaann  ttaalleepp  
eeddiilleenn  dduuyygguullaarr  aarraassıınnddaa  bbiirr  uuyyuumm  oollssaa  bbiillee,,  bbiirreeyyiinn  yyiinnee  ddee  bbuu  
dduuyygguullaarrıı  sseerrggiilleemmeekk  iiççiinn  bbeelliirrllii  bbiirr  ççaabbaa  ssaarrff  eettmmeekk  zzoorruunnddaa  oollmmaassııddıırr  
((MMoorrrriiss&&FFeellddmmaann;;  11999966,,  998877--998888))..  ÜÜççüünnccüü  oollaarraakk,,  bbiirr  kkeezz  sseerrggiilleenneenn  
dduuyygguu  aarrttııkk  bbiirr  ppiiyyaassaa  mmaallıı  ((mmeettaa))  hhaalliinnii  aallmmıışşttıırr  vvee  hhiizzmmeett  vveerreenn  
ççaallıışşaann  aarrttııkk  ssuunnuullaann  hhiizzmmeettiinn  bbiirr  ppaarrççaassıı  hhaalliinnee  ggeellmmiişşttiirr  
((MMoorrrriiss&&FFeellddmmaann;;  11999966,,  998888’’ddeenn  WWiicchhrroosskkii,,  11999944))..  DDöörrddüünnccüü  vvee  ssoonn  
nnookkttaa,,  dduuyygguullaarrıınn  nnee  zzaammaann  vvee  nnaassııll  sseerrggiilleenneecceeğğiinnee  ddaaiirr  bbeelliirrlleennmmiişş  
kkuurraallllaarr  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  HHoocchhccsscchhiilldd  bbuu  kkuurraallllaarrıı  ““hhiisssseettmmee  kkuurraallllaarrıı””  
((ffeeeelliinngg  rruulleess))  oollaarraakk  ttaannıımmllaammıışşttıırr..  HHiisssseettmmee  kkuurraallllaarrıı  ssoossyyaall  yyaappıınnıınn  
şşeekkiilllleennddiirrddiiğğii  kkuurraallllaarrddıırr..  PPeekk  ççookk  dduurruummddaa  nnaassııll  ddaavvrraannaaccaağğıımmıızzıı  
vveeyyaa  bbiizzddeenn  nnaassııll  ddaavvrraannmmaammıızzıınn  bbeekklleennddiiğğiinnii  bbiilliirriizz;;  öörrnneeğğiinn,,  nnee  
zzaammaann  bbiirriinnee  kkıızzmmaa  hhaakkkkıımmıızz  oolldduuğğuunnuu,,  yyaakkıınnllaarrıımmıızzıı  kkaayybbeettttiiğğiimmiizzddee  
üüzzüüllmmeemmiizz  vveeyyaa  şşaannssllıı  oolldduuğğuummuuzzaa  sseevviinnmmeemmiizz  ggeerreekkttiiğğiinnii  bbiillddiiğğiimmiizz  
ggiibbii((HHoocchhsscchhiilldd;;  11997799,,  556633--556644))..  BBuu  kkuurraallllaarr  bbeelliirrllii  bbaazzıı  dduurruummllaarraa  vvee  
mmeesslleekklleerree  ggöörree  ddeeğğiişşeebbiillmmeekktteeddiirr..  

  
EEkkmmaann  iissee  uuyygguunn  dduuyygguussaall  iiffaaddeelleerree  iilliişşkkiinn  bbuu  nnoorrmmllaarrıı  

““ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıı””  ((ddiissppllaayy  rruulleess))  oollaarraakk  ttaannıımmllaammıışşttıırr..  EEkkmmaann’’aa  ggöörree  
ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıı;;  ssaaddeeccee  hhaannggii  dduuyygguunnuunn  uuyygguunn  oolldduuğğuu  iillee  iillggiillii  ddeeğğiill,,  
aayynnıı  zzaammaannddaa    bbuu  dduuyygguullaarrıınn  nnaassııll  sseerrggiilleenneecceeğğii  vvee  kkaarrşşıı  ttaarraaffaa  nnaassııll  
iilleettiilleecceeğğii  iillee  iillggiillii  ddaavvrraannıışş  ssttaannddaarrttllaarrııddıırr((MMoorrrriiss&&FFeellddmmaann;;  11999966,,  
998888’’ddeenn  EEkkmmaann;;  11997733))..  AAsshhffoorrtthh  vvee  HHuummpphhrreeyy  ddee  dduuyygguussaall  eemmeeğğiinn,,  
dduuyygguullaarrıınn  yyöönneettiimmiinnddeenn  ççookk  ggöözzlleemmlleenneebbiilliirr  ddaavvrraannıışşllaarrddaann  mmeeyyddaannaa  
ggeellddiiğğiinnii  oorrttaayyaa  kkooyymmaakkttaaddıırr((AAsshhffoorrtthh&&HHuummpphhrreeyy;;  11999933,,  8899))..  DDoollaayyıı--
ssııyyllaa  kkiişşiilleerriinn  nnee  ttüürr  dduuyygguullaarr  iiççiinnddee  oolldduukkllaarrıı  bbeelliirrllii  bbiirr  nnookkttaayyaa  kkaaddaarr  
öönneemmlliiddiirr,,  ffaakkaatt  bbuu  dduuyygguullaarrıınn  nnee  ttüürr  ddaavvrraannıışşllaarraa  ddöönnüüşşttüüğğüü,,  
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ddaavvrraannıışşllaarrıınn  ggöözzlleenneebbiilliirr  oollmmaassıı  sseebbeebbiiyyllee,,  ddaahhaa  bbüüyyüükk  bbiirr  öönneemmee  
ssaahhiippttiirr..  BBuu  nneeddeennllee  ççaallıışşmmaammıızzddaa  bbuunnllaarr  iiççiinn  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıı  
kkaavvrraammıı  kkuullllaannııllaaccaakkttıırr..    

  
GGöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıı;;  ssoossyyaall  yyaappııyyaa  iilliişşkkiinn  nnoorrmm  vvee  kkuurraallllaarr,,  

mmeesslleekkii  kkuurraallllaarr  vvee  kkuurruummssaall  kkuurraallllaarrıınnıınn  bbiirr  ffoonnkkssiiyyoonnuudduurr..  ÖÖnncceelliikkllee  
ttoopplluummddaa  iiyyii  bbiirr  hhiizzmmeettiinn  nnaassııll  oollaaccaağğıınnaa  ddaaiirr  ggeenneell  bbiirr  kkaannıı  
bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  DDiiğğeerr  ttaarraaffttaann  ssoossyyaall  nnoorrmmllaarr  bbiirr  kküüllttüürrddeenn  ddiiğğeerriinnee  
ddeeğğiişşiikklliikk  ggöösstteerreebbiillmmeekktteeddiirr..  ÖÖrrnneeğğiinn,,  hhiizzmmeett  ssuunnuummuu  eessnnaassıınnddaa  bbaazzıı  
kküüllttüürrlleerrddee  yyaakkıınn  vvee  ssaammiimmii  ddaavvrraannıışşllaarr  bbeekklleenniirrkkeenn,,  bbiirr  bbaaşşkkaa  
kküüllttüürrddee  bbuu  ttüürr  ddaavvrraannıışşllaarr  cciiddddiiyyeettssiizzlliikk  oollaarraakk  ttaannıımmllaannaabbiillmmeekktteeddiirr..  
SSoossyyaall  kkuurraallllaarrllaa  uuyyuummlluu  oollmmaakkllaa  bbiirrlliikkttee,,  iilleerriikkii  bbööllüümmlleerrddee  iirrddeelleennee--
cceeğğii  ggiibbii,,  mmeesslleekk  ggrruuppllaarrıınnaa  iilliişşkkiinn  ffaarrkkllıı  kkuurraallllaarr  ddaa  bbuulluunnaabbiill--
mmeekktteeddiirr..  SSaattıışş  eelleemmaannllaarrıınnddaann  mmüüşştteerriilleerree  kkaarrşşıı  ttoolleerraannssllıı  oollmmaallaarrıı  vvee  
oolluummlluu  ddaavvrraannıışşllaarr  sseerrggiilleemmeelleerrii  bbeekklleenniirrkkeenn,,  ttaahhssiillddaarrllaarrddaann  mmeessaaffeellii  
vvee  kkiimmii  zzaammaann  oolluummssuuzz  ddaavvrraannmmaallaarrıı  ttaalleepp  eeddiilleebbiillmmeekktteeddiirr..  AAyynnıı  
şşeekkiillddee  kkuurruummssaall  kkuurraallllaarr  ddaa  ssoossyyaall  kkuurraallllaarrllaa  bbüüyyüükk  ööllççüüddee  uuyyuumm  
hhaalliinnddeeddiirr((AAsshhffoorrtthh&&HHuummpphhrreeyy;;  11999933,,  9911--9922))..  TTüümm  bbuunnllaarr  bbiirr  aarraaddaa  
ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıınnıı,,  yyaannii  ççaallıışşaannllaarrddaann  sseerrggiilleemmeelleerrii  bbeekklleenneenn  
ddaavvrraannıışş  kkaallııppllaarrıınnıı,,  oolluuşşttuurrmmaakkttaaddıırr..  

  
22..  DDuuyygguussaall  EEmmeeğğiinn  BBooyyuuttllaarrıı  
  
DDuuyygguussaall  eemmeekk  kkaavvrraammıınnıınn  ddaahhaa  iiyyii  aannllaaşşııllmmaassıı  aaççııssıınnddaann  ssöözz  

kkoonnuussuu  oollgguunnuunn  bbooyyuuttllaarrıınnıınn  ttaannıımmllaannmmaassıı  ddaa  öönneemm  aarrzz  eettmmeekktteeddiirr..  
TTeemmeell  oollaarraakk  dduuyygguussaall  eemmeeğğiinn  ddöörrtt  bbooyyuuttuu  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr;;  dduuyygguussaall  
ggöösstteerriimm  ((eemmoottiioonnaall  ddiissppllaayy))  ssııkkllıığğıı,,  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıı  iiççiinn  ssaarrff  eeddiilleenn  
ddiikkkkaatt,,  sseerrggiilleennmmeessii  ttaalleepp  eeddiilleenn  dduuyygguullaarrıınn  ççeeşşiittlliilliiğğii  vvee  dduuyygguussaall  
uuyyuummssuuzzlluukk..  

  
aa..  DDuuyygguussaall  GGöösstteerriimm  SSııkkllıığğıı  
  
DDuuyygguussaall  ggöösstteerriimm  ssııkkllıığğıı;;  ççaallıışşaannllaarrddaann  ttaalleepp  eeddiilleenn  dduuyygguullaarrıı,,  

ççaallıışşaannllaarrıınn  hhaannggii  ssııkkllııkkllaa  sseerrggiilleemmeekk  zzoorruunnddaa  kkaallddııkkllaarrııddıırr..  BBuu  bbooyyuutt  
dduuyygguussaall  eemmeekk  aaççııssıınnddaann  eenn  ffaazzllaa  iinncceelleenneenn  vvee  üüzzeerriinnddee  dduurruullaann  
aallaannllaarrddaann  bbiirriiddiirr..  KKuuşşkkuussuuzz  kkoonnuu  aaççııssıınnddaann  öönneemmllii  ggöösstteerrggeelleerrddeenn  bbiirrii  
oollmmaassıınnaa  kkaarrşşıınn,,  oollgguunnuunn  kkaarrmmaaşşııkkllıığğıınnıı  ttaamm  aannllaammııyyllaa  aaççııkkllaayyaammaa--
mmaakkttaa,,  dduuyygguussaall  iiffaaddeelleerr  iiççiinn  ggeerreekkllii  oollaann  ppllaannllaammaa,,  kkoonnttrrooll  vvee  tteeccrrüü--
bbeenniinn  ddüüzzeeyyiinnii  aannllaammaaddaa  ttaamm  oollaarraakk  yyaarrddıımmccıı  oollaammaammaakk--
ttaaddıırr((WWhhaarrttoonn&&EErriicckkssoonn;;  11999933,,  446655))..  DDuuyygguussaall  eemmeeğğiinn  bbooyyuuttllaarrıınnddaann  
bbiirrii  oollaann  eettkkiilleeşşiimm  ssııkkllıığğıı,,  mmeesslleekklleerree  ggöörree  ddeeğğiişşiimm  ggöösstteerrmmeekktteeddiirr..  
ÖÖrrnneeğğiinn  bbiirr  rreesseeppssiiyyoonniisstt  ssaaaattttee  bbiirr,,  bbiirr  mmüüşştteerriiyyllee  eettkkiilleeşşiimmee  
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ggiirrmmeekktteeyykkeenn,,  bbiirr  kkaassiiyyeerr  ssaaaattttee  oonn,,  oonn  bbeeşş  mmüüşştteerriiyyllee  iillggiilleennmmeekk  
zzoorruunnddaa  kkaallaabbiillmmeekktteeddiirr..    

  
bb..  GGöösstteerriimm  KKuurraallllaarrıı  ĐĐççiinn  SSaarrff  EEddiilleenn  DDiikkkkaatt  
  
DDuuyygguussaall  eemmeeğğiinn  iikkiinnccii  bbooyyuuttuu,,  iişşiinn  ggeerreekkttiirrddiiğğii  kkuurraallllaarrıı  

sseerrggiilleerrkkeenn  ggöösstteerriilleenn  ddiikkkkaatt  sseevviiyyeessiiddiirr..  DDiikkkkaatt  ggeerreekkttiirreenn  iişşlleerr,,  ddaahhaa  
ffaazzllaa  ppssiikkoolloojjiikk  vvee  ffiizziikksseell  ççaabbaa  ggeerreekkttiirrddiiğğiinnddeenn  bbuu  iişşlleerrddee  ddaahhaa  ffaazzllaa  
dduuyygguussaall  eemmeekk  ssaarrff  eeddiillddiiğğii  ssööyylleenneebbiilliirr..  TTaalleepp  eeddiilleenn  dduuyygguullaarrıı  sseerrggii--
lleemmeekk  iiççiinn  iihhttiiyyaaçç  dduuyyuullaann  ddiikkkkaatt,,  dduuyygguullaarrıınn  sseerrggiilleenneecceeğğii  ssüürree  vvee  
dduuyygguullaarrıınn  ddeerriinnlliiğğii  iillee  yyaakkıınnddaann  iillggiilliiddiirr..  SSuuttttoonn  vvee  RRaaffaaeellllii’’nniinn  ççaallıışş--
mmaallaarrıınnddaa,,  mmüüşştteerriilleerrllee  kkııssaa  ssüürree  eettkkiilleeşşiimmddee  bbuulluunnaann  mmaağğaazzaa  ggöörreevvll--
iilleerriinniinn  ssaaddeeccee  bbeelliirrllii  ddaavvrraannıışşllaarrıı  sseerrggiilleeddiikklleerrii  vvee  ddaahhaa  sseennaarryyoollaaşş--
ttıırrııllmmıışş  ((öönncceeddeenn  bbeelliirrlleennmmiişş,,  ssppoonnttaannee  oollmmaayyaann))  bbiirr  eettkkiilleeşşiimm  bbiiççiimmlleerrii  
bbuulluunndduuğğuu  tteessppiitt  eeddiillmmiişşttiirr..  BBuu  ççaallıışşaannllaarr  iiççiinn,,  bbaassiitt  bbiirr  tteeşşeekkkküürr  vveeyyaa  
bbiirr  ggüüllüümmsseemmee  yyeetteerrllii  oollaabbiillmmeekktteeddiirr..  DDoollaayyııssııyyllaa  bbuu  ttüürr  kkııssaa  eettkkiillee--
şşiimmlleerrddee  sseerrggiilleenneenn  dduuyygguussaall  eemmeekk  iiççiinn  ggeerreekkeenn  ççaabbaa  ddaahhaa  aazzddıırr..  FFaakkaatt  
ddaahhaa  uuzzuunn  bbiirr  eettkkiilleeşşiimmiinn  kkuurruullmmaassıı  ggeerreekkeenn  mmeesslleekklleerr  ddaahhaa  ffaazzllaa  ççaabbaa  
vvee  dduuyygguussaall  eemmeekk  ggeerreekkttiirrmmeekktteeddiirr..  ÇÇüünnkküü  eettkkiilleeşşiimmiinn  ssüürreessiinniinn  
uuzzaammaassıı  hhaalliinnddee  sseerrggiilleenneecceekk  dduuyygguullaarr,,  sseennaarryyoollaaşşttıırrııllmmıışş,,  yyaannii  
bbeelliirrlleennmmiişş  vvee  ttaannıımmllaannmmıışş,,  dduuyygguullaarrıınn  ddıışşıınnaa  ççııkkmmaakkttaa  vvee  ççaallıışşaannıınn  bbuu  
dduuyygguullaarrıı  ddeevvaamm  eettttiirreebbiillmmeekk  iiççiinn  ddaahhaa  ffaazzllaa  ççaabbaa  ssaarrff  eettmmeessii  
ggeerreekkmmeekktteeddiirr((MMoorrrriiss&&FFeellddmmaann;;  11999966,,  999900’’ddaann  HHoocchhccsscchhiilldd,,  11998833))..    

  
SSeerrggiilleennmmeessii  bbeekklleenneenn  dduuyygguullaarrıınn  yyooğğuunnlluuğğuu  iissee  tteeccrrüübbee  eeddiilleenn  

vveeyyaa  iiffaaddee  eeddiilleenn  dduuyygguullaarrıınn  nnee  kkaaddaarr  ggüüççllüü  vveeyyaa  nnee  kkaaddaarr  öönneemmllii  
oolldduuğğuuyyllaa  iillggiilliiddiirr..  ÇÇaallıışşaannllaarr  dduuyygguussaall  eemmeekklleerriinnii  iikkii  şşeekkiillddee  
sseerrggiilleemmeekktteeddiirrlleerr;;  ““yyüüzzeeyysseell  rrooll  yyaappmmaa””  ((ssuurrffaaccee  aaccttiinngg))  vvee  ““ddeerriinnllee--
mmeessiinnee  rrooll  yyaappmmaa””  ((ddeeeepp  aaccttiinngg))..  YYüüzzeeyysseell  rrooll  yyaappmmaa  ggeerrççeekkttee  hhiisssseeddiill--
mmeeyyeenn  dduuyygguullaarrıınn  sseerrggiilleennmmeessiiddiirr..  DDeerriinnlleemmeessiinnee  rrooll  yyaappmmaa  iissee,,  kkiişşiinniinn  
kkeennddiissiinnddeenn  ggöösstteerrmmeessii  bbeekklleenneenn  dduuyygguullaarrıı  ggeerrççeekktteenn  hhiisssseettmmeeyyee,,  
tteeccrrüübbee  eettmmeeyyee  ççaallıışşmmaassııddıırr..  DDeerriinnlleemmeessiinnee  rrooll  yyaappmmaa,,  ddaahhaa  ffaazzllaa  ççaabbaa  
ggeerreekkttiirrmmeekktteeddiirr..  BBuurraaddaa  kkiişşii  bbiirr  ttaakkıımm  ddüüşşüünncceelleerr,,  ccaannllaannddıırrmmaallaarr  vvee  
hhaattıırraallaarrıınnıı  kkuullllaannaarraakk  kkeennddiissiinnddee,,  ttaalleepp  eeddiilleenn  dduuyygguullaarrıı  uuyyaannddıırrmmaayyaa  
ççaallıışşıırr..  DDoollaayyııssııyyllaa  yyooğğuunn  dduuyygguullaarr  ddaahhaa  ffaazzllaa  ddeerriinnlleemmeessiinnee  rrooll  
yyaappmmaayyıı  ggeerreekkttiirriirr((AAsshhffoorrtthh&&HHuummpphhrreeyy;;  11999933,,  9933))..    

  
DDuuyygguussaall  ggöösstteerriimmiinn  ssüürreessii  iillee  yyooğğuunnlluuğğuu  aarraassıınnddaa  ppoozziittiiff  bbiirr  

iilliişşkkii  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  DDaahhaa  kkııssaa  ssüürreenn  dduuyygguu  ggöösstteerriimmlleerrii  sseennaarryyoollaaşş--
ttıırrııllmmıışşttıırr  vvee  ddaahhaa  aazz  dduuyygguu  yyooğğuunnlluuğğuu  ggöösstteerrmmeekktteeddiirr..  KKaassiiyyeerrlleerrddee  
oolldduuğğuu  ggiibbii,,  hhiizzmmeett  vveerrddiikklleerrii  mmüüşştteerriiyyee  kkaarrşşıı  nnaazziikk  vvee  ssııccaakk  oollmmaallaarrıı,,  
ggüüllüümmsseemmeelleerrii  vvee  kkiibbaarr  ddaavvrraannmmaallaarrıı  ggeerreekklliiddiirr  vvee  eettkkiilleeşşiimmlleerrii  kkııssaa  
ssüürreerr..  FFaakkaatt  uuzzuunn  ssüürreenn  dduuyygguu  ggöösstteerriimmlleerrii  iissee  ddaahhaa  aazz  
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sseennaarryyoollaaşşttıırrııllmmıışş  oolldduuğğuunnddaann  ddaahhaa  yyooğğuunn  vvee  iiççtteenn  bbiirr  dduuyygguu  ggöösstteerriimmii  
iiççeerriirr,,  ttııppkkıı  hheemmşşiirreelleerrddee  oolldduuğğuu  ggiibbii((MMoorrrriiss&&FFeellddmmaann;;  11999966,,  999911’’ddaann  
RRaaffaaeellllii,,  11998899bb))..  HHeemmşşiirreelleerr  hhaassttaallaarrllaa  ddaahhaa  uuzzuunn  ssüürree  eettkkiilleeşşiimmddee  
bbuulluunnuurrllaarr  vvee  bbuu  ssüürreeddee  kkaarrşşııllaaşşttııkkllaarrıı  ffaarrkkllıı  dduurruummllaarrddaa,,  aannllaayyıışşllıı,,  
sseevveecceenn,,  şşeeffkkaattllii  ddaavvrraannmmaallaarrıı  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  

  
cc..  SSeerrggiilleennmmeessii  TTaalleepp  EEddiilleenn  DDuuyygguullaarrıınn  ÇÇeeşşiittlliilliiğğii  
  

DDuuyygguussaall  eemmeeğğiinn  üüççüünnccüü  bbooyyuuttuu,,  kkuurruumm  ttaarraaffıınnddaann  
sseerrggiilleennmmeessii  ttaalleepp  eeddiilleenn  dduuyygguullaarrıınn  ççeeşşiittlliilliiğğiiddiirr..  BBiirr  vveeyyaa  bbiirrddeenn  ffaazzllaa  
ffaarrkkllıı  dduuyygguussaall  ggöösstteerriimmddee  bbuulluunnmmaassıı,,  dduuyygguussaall  eemmeeğğiinnii  aarrzz  eeddeenn  
ççaallıışşaann  iiççiinn  öönneemmlliiddiirr..  BBeelliirrllii  dduurruummllaarr  iiççiinn  bbiirrddeenn  ffaazzllaa  dduuyygguu  
sseerrggiilleemmeekk  zzoorruunnddaa  oollaann  ççaallıışşaannllaarr,,  ddaahhaa  ffaazzllaa  ppllaannllaammaa  yyaappmmaakk  vvee  
kkeennddii  ddaavvrraannıışşllaarrıınnıı  bbiilliinnççllii  bbiirr  şşeekkiillddee  iizzlleemmeekk  zzoorruunnddaa  kkaallmmaakkttaaddıırrllaarr..  
BBuu  ddaa  ddaahhaa  ffaazzllaa  rruuhhssaall  vvee  bbeeddeennsseell  eeffoorr  iillee  dduuyygguussaall  eemmeekk  aannllaammıınnaa  
ggeellmmeekktteeddiirr((MMoorrrriiss&&FFeellddmmaann;;  11999966,,  999911))..    

  

SSeerrggiilleenneenn  dduuyygguullaarr  tteemmeellddee  bbüüttüünnlleeyyiiccii  ((ppoozziittiiff)),,  mmaasskkeelleeyyiiccii  
((nnööttrr))  vvee  ffaarrkkllııllaaşşttıırrııccıı  ((nneeggaattiiff))  oollaabbiilliirr..  PPoozziittiiff  dduuyygguullaarr,,  mmüüşştteerriilleerrllee  
ççaallıışşaannıı  bbiirrbbiirrlleerriiyyllee  iillggiillii  iiyyii  ddüüşşüünnmmeeyyee  iitteerr,,  oolluummlluu  hhiisslleerrllee  
bbaağğllaannmmaallaarrıınnıı  ssaağğllaarr..  DDuuyygguussaall  aaççııddaann  nnööttrrllüükk,,  ttaarraaffssıızzllııkk  vvee  oottoorriitteeyyii  
aakksseettttiirrmmeeyyii,,  nneeggaattiiff  dduuyygguullaarr  iissee  kkıızzggıınnllııkk  vveeyyaa  ddüüşşmmaannccaa  bbiirr  yyaakk--
llaaşşıımmllaa  mmüüşştteerriiyyii  yyaattıışşttıırrmmaakk  vveeyyaa  ssiinnddiirrmmeeyyii  hheeddeefflleerr  
((WWhhaarrttoonn&&EErriicckkssoonn;;  11999933,,  446666--446677))..  GGöösstteerriillmmeessii  bbeekklleenneenn  dduuyygguullaarr,,  
mmeesslleekklleerree  ggöörree  ddee  ddeeğğiişşeebbiillmmeekktteeddiirr;;  öönn  ooffiiss  ççaallıışşaannllaarrıınnddaann  ggeenneelllliikkllee  
mmüüşştteerriilleerree  kkaarrşşıı  ppoozziittiiff  dduuyygguullaarr  yyaannssııttmmaallaarrıı  bbeekklleenniirrkkeenn,,  bboorrçç  
ttaahhssiillddaarrllaarrıınnddaann  oolluummssuuzz  dduuyygguullaarr,,  tteerraappiissttlleerr  vveeyyaa  hhaakkiimmlleerrddeenn  iissee  
nnööttrr  dduuyygguullaarr  sseerrggiilleemmeelleerrii  bbeekklleennmmeekktteeddiirr((GGrraannddeeyy;;  22000000,,  110022))..  
DDuuyygguullaarrıınn  ççeeşşiittlliilliiğğiinnee  öörrnneekk  vveerrmmeekk  ggeerreekkiirrssee;;  mmüüşştteerrii  yyooğğuunnlluuğğuunnuunn  
aazz  oolldduuğğuu  zzaammaannllaarrddaa  ssaattıışş  eelleemmaannllaarrıınnddaann  mmüüşştteerriilleerrllee  tteekk  tteekk  
iillggiilleennmmeelleerrii  bbeekklleenniirrkkeenn,,  iişşlleerriinn  hhıızzllaannddıığğıı  zzaammaann,,  öözzeelllliikkllee  kkaappaannmmaa  
ssaaaattlleerrii  yyaakkllaaşşttııkkççaa  mmüüşştteerriilleerrllee  iillggiilleennmmee  ssüürreelleerriinnii  kkııssaallttmmaallaarrıı  
bbeekklleennmmeekktteeddiirr((MMoorrrriiss&&FFeellddmmaann;;  11999966,,  999911’’ddaann  LLeeiiddnneerr,,  11998899,,  
RRaaffaaeellllii,,  11998899aa))..  VVeeyyaa  aavvuukkaattllaarrddaann  mmüüvveekkkkiilllleerriinnee  kkaarrşşıı  yyaakkıınn  vvee  
aannllaayyıışşllıı  yyaakkllaaşşmmaallaarrıı  bbeekklleenniirrkkeenn,,  iiccrraa  iiççiinn  ggiittttiikklleerrii  yyeerrlleerrddee  sseerrtt,,  ttaavviizz  
vveerrmmeezz  vvee  ssaallddıırrggaann  ddaavvrraannmmaallaarrıı  bbeekklleennmmeekktteeddiirr..  BBaazzıı  dduurruummllaarrddaa  bbuu  
ddeeğğiişşiimmii  ddaakkiikkaallaarr  iiççiinnddee  ggeerrççeekklleeşşttiirrmmeelleerrii  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  SSıınnıırrllıı  ssüürree  
iiççiinnddee  bbeekklleenneenn  bbuu  ddeeğğiişşiimm,,  ddaahhaa  ffaazzllaa  ppllaannllaammaa,,  kkoonnttrrooll  vvee  dduuyygguussaall  
eemmeekk  aannllaammıınnaa  ggeellmmeekktteeddiirr..  

  

dd..  DDuuyygguussaall  UUyyuummssuuzzlluukk  
  

GGeerrççeekkttee  hhiisssseeddiilleenn  dduuyygguullaarrllaa,,  kkuurruummllaarrıınn  sseerrggiilleennmmeessiinnii  
bbeekklleeddiikklleerrii  dduuyygguullaarr  aarraassıınnddaakkii  ççaattıışşmmaayyaa  dduuyygguussaall  uuyyuummssuuzzlluukk  
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((eemmoottiioonnaall  ddiissssoonnaannccee))  ddeennmmeekktteeddiirr  ((MMiiddddlleettoonn;;  11998899,,  119999))..  PPeekk  ççookk  
yyaazzaarr  bbuu  dduurruummuu  dduuyygguussaall  eemmeeğğiinn  bbiirr  ssoonnuuccuu  oollaarraakk  ggöörrmmee  
eeğğiilliimmiinnddeeddiirr  ffaakkaatt  dduuyygguussaall  uuyyuummssuuzzlluuğğuu  ssöözz  kkoonnuussuu  oollgguunnuunn  
bbooyyuuttllaarrıınnddaann  bbiirrii  oollaarraakk  eellee  aallmmaakk  ddaa  mmüümmkküünnddüürr..  SSoossyyaall  yyaappıı  vvee  
kkuurruummllaarrıınn  bbeelliirrlleemmiişş  oolldduuğğuu  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıı  ççeerrççeevveessiinnddee,,  
ççaallıışşaannllaarrıınn  hhiisssseettttiikklleerrii  ggeerrççeekk  dduuyygguullaarr  hheerr  zzaammaann  kkeennddiilleerriinnddeenn  
sseerrggiilleemmeelleerrii  bbeekklleenneenn  dduuyygguullaarrllaa  öörrttüüşşmmeeyyeebbiillmmeekktteeddiirr..  DDuuyygguussaall  
eemmeeğğii  ççaallıışşaann  aaççııssıınnddaann  ddaahhaa  zzoorrlluu  kkııllaann  vvee  eemmeekk  yyooğğuunn  hhaallee  ggeettiirreenn  ddee  
aassllıınnddaa  bbuu  ççaattıışşmmaaddıırr..  ÇÇaallıışşaann  kkeennddiissiinnddeenn  bbeekklleenneenn  dduuyygguu  iillee  bbiirr  
yyaakkıınnllııkk  hhiisssseeddiiyyoorrssaa,,  bbuu  dduuyygguuyyuu  sseerrggiilleemmeekk  iiççiinn  ddaahhaa  aazz  ççaabbaa  
hhaarrccaayyaaccaakkttıırr..  ÖÖrrnneeğğiinn  ssaattmmaakkttaa  oolldduuğğuu  üürrüünnee  ggüüvveenneenn  vvee  yyaarraarrllıı  
oolldduuğğuunnuu  ddüüşşüünneenn  bbiirr  ssaattıışş  eelleemmaannıı  ddaahhaa  aazz  dduuyygguussaall  eemmeekk  
hhaarrccaayyaaccaakkttıırr..  FFaakkaatt  uuzzuunn  zzaammaannddıırr  iillggiilleennddiiğğii  bbiirr  hhaassttaassıınnıı  kkaayybbeeddeenn  
bbiirr  hheemmşşiirreenniinn  nnööttrr  dduuyygguullaarr  sseerrggiilleemmeessii  ddaahhaa  zzoorr  oollaaccaağğıınnddaann  ddaahhaa  
ffaazzllaa  dduuyygguussaall  eemmeekk  ssaarrff  eettmmeessii  ggeerreekkeecceekkttiirr((MMoorrrriiss&&FFeellddmmaann;;  
11999966,,999922))..    

  
33..  DDuuyygguullaarrıınn  YYöönneettiimmii  
  
ÇÇaallıışşaannllaarr  iişşlleerriinniinn  ggeerreekkttiirrddiiğğii  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıınnaa  uuyymmaakk  

aaddıınnaa  dduuyygguullaarrıınnıı  kkoonnttrrooll  eeddeerrlleerr..  DDuuyygguussaall  eemmeeğğiinn  ddooğğaall  ssüürreecciinnddee  
ggeerrççeekklleeşşeenn  bbuu  dduurruummddaa  ççaallıışşaann  ffaarrkkllıı  yyöönntteemmlleerr  bbeenniimmsseeyyeebbiilliirr..  ĐĐllkk  
yyöönntteemm  iillggiiyyii  yyaayymmaakkttıırr..  KKiişşii,,  ççaallıışşmmaa  ssıırraassıınnddaa  kkeennddiissiinnii  mmuuttlluu  eeddeenn  
vveeyyaa  iiyyii  hhiisssseettmmeessiinnii  ssaağğllaayyaaccaakk  şşeeyylleerr  ddüüşşüünneebbiilliirr  vveeyyaa  bbiirr  ttaakkıımm  
aakkttiivviitteelleerrddee  bbuulluunnaabbiilliirr..  ÖÖrrnneeğğiinn  şşaarrkkıı  ssööyylleemmeessiinnii  sseevveenn  bbiirr  ggaarrssoonn  
sseerrvviiss  yyaappaarrkkeenn  kkeennddii  kkeennddiinnee  bbiirr  şşaarrkkıı  mmıırrııllddaannaabbiillmmeekktteeddiirr..  SSeevvddiiğğii  
bbiirr  şşeeyyii  yyaappaann  kkiişşii,,  bbuu  şşeekkiillddee  rraahhaattllaayyaarraakk  kkeennddiissiinnii  iiyyii  hhiisssseettmmeekkttee  vvee  
mmüüşştteerriilleerree  kkaarrşşıı  ddaa  oolluummlluu  dduuyygguullaarr  sseerrggiilleeyyeebbiillmmeekktteeddiirr..  ĐĐkkiinnccii  
yyöönntteemm  iissee,,  mmeevvccuutt  dduurruummuu  bbiirr  bbaaşşkkaa  bbiiççiimmddee  ddeeğğeerrlleennddiirrmmeekk  oollaarraakk  
ttaannıımmllaayyaabbiilleecceeğğiimmiizz,,  aannllaayyıışş  ddeeğğiişşttiirrmmee  yyöönntteemmiiddiirr..  BBuunnaa  ddaa,,  ssoorruunnlluu  
yyoollccuullaarrllaa  ssaabbıırrllıı  bbiirr  şşeekkiillddee  iillggiilleennmmeekk  zzoorruunnddaa  oollaann  uuççuuşş  ppeerrssoonneelliinniinn,,  
yyoollccuullaarrıı  bbiirreerr  ççooccuukk  yyeerriinnee  kkooyyaarraakk  oonnllaarraa  yyaakkllaaşşmmaassıı  öörrnneekk  oollaarraakk  
vveerriilleebbiilliirr..  BBööyylleeccee  ççaallıışşaannllaarr,,  yyoollccuullaarrıınn  ssüürreekkllii  ttaalleepplleerriinnii,,  şşiikkaayyeettlleerriinnii  
vvee  nneeggaattiiff  ddaavvrraannıışşllaarrıınnıı  ddaahhaa  kkoollaayy  kkaarrşşııllaayyaabbiillmmeekktteeddiirr..  DDiiğğeerr  bbiirr  
bbooyyuuttttaa  kkiişşii,,  iiççiinnddee  bbuulluunndduuğğuu  dduurruummuu  yyeenniiddeenn  yyaappııllaannddıırrmmaakk  yyeerriinnee,,  
dduuyygguullaarrıınnıı,,  sseerrggiilleemmeessii  ggeerreekkeenn  dduuyygguullaarraa  ggöörree  yyeenniiddeenn  yyaappııllaann--
ddıırraabbiilliirr  vveeyyaa  ssaaddeeccee  bbuu  dduuyygguullaarrllaa  iillggiillii  oollaarraakk  rrooll  yyaappmmaayyıı  tteerrcciihh  
eeddeebbiilliirr..  DDuuyygguussaall  kkaarrşşııllıığğıı  ddeeğğiişşttiirrmmee  oollaarraakk  ttaannıımmllaannaann  bbuu  yyöönntteemm  
aassllıınnddaa  bbiirr  kkaannddıırrmmaaccaaddıırr,,  ççaallıışşaann  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıı  ççeerrççeevveessiinnddee  bbiirr  
mmaasskkeelleemmee  yyaappmmaakkttaaddıırr..  BBuunnuu  yyaappaarrkkeenn  kkaarrşşıı  ttaarraaff  yyaannii  mmüüşştteerriilleerr  
iiççiinn  iinnaannddıırrııccıı  oollmmaassıı  ggeerreekkiirr..  AAkkssii  hhaallddee  ssaammiimmiiyyeettssiizz  oolldduuğğuu  
aannllaaşşııllaaccaakk  oollaann  dduuyygguullaarr  vvee  ddaavvrraannıışşllaarr  mmüüşştteerrii  üüzzeerriinnddee  oolluummssuuzz  bbiirr  
eettkkii  yyaarraattaabbiilliirr..  BBuu  nnookkttaaddaa  iillkk  iikkii  yyöönntteemm  ddaahhaa  ççookk  ddeerriinnlleemmeessiinnee  rrooll  
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yyaappmmaa  oollaarraakk  ddeeğğeerrlleennddiirriilleebbiilliirrkkeenn,,  üüççüünnccüü  yyöönntteemmddee  yyüüzzeeyysseell  rrooll  
yyaappmmaa  ssöözz  kkoonnuussuudduurr..  ÇÇaallıışşaann  ttüümm  bbuunnllaarrıı  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıınnaa  
uuyygguunn  ddaavvrraannmmaakk  aaddıınnaa  yyaappmmaakkttaaddıırr  ((GGrraannddeeyy;;  22000000,,  9999))..  

  
BBuurraayyaa  kkaaddaarr  eellee  aallıınnaannllaarr  ççeerrççeevveessiinnddee,,  aassllıınnddaa  bbiirr  dduuyygguu  

yyöönneettiimmii  ssüürreeccii  oollaann  dduuyygguussaall  eemmeekk  iiççiinn  bbiirr  mmooddeell  oolluuşşttuurrmmaakk  
ggeerreekkiirrssee,,  dduuyygguussaall  eemmeeğğee  ddaaiirr  bbuunnddaann  ssoonnrraa  eellee  aallıınnaaccaakk  bbooyyuuttllaarrıı  ddaa  
iiççeerreenn  bbiirr  mmooddeellee  aaşşaağğııddaa  yyeerr  vveerriillmmeekktteeddiirr..  

  
ŞŞeekkiill  11..  DDuuyygguussaall  EEmmeekk  SSüürreeccii  
  

      DDuurr uummssaall   ĐĐşşaarr eett lleerr           DDuuyygguu  YYöönneett iimmii   SSüürr eeccii   UUzzuunn  DDöönneemmll ii   SSoonnuuççllaarr   
      

EEttkkii lleeşşiimm  BBeekklleennttii lleerrii   
••SSııkkll ııkk  
••SSüürree  
••ÇÇeeşşii ttll ii ll iikk  
••GGöösstteerriimm  KKuurraall llaarrıı  

DDuuyygguussaall   EEmmeekk  
  

DDeerriinnlleemmeessiinnee  RRooll   YYaappmmaa  
••ĐĐllggii yyii   yyaayymmaakk  
••AAnnllaayyıışşıı  ddeeğğiişşttii rrmmeekk  

  
YYüüzzeeyysseell   RRooll   YYaappmmaa  
••DDuuyygguussaall   kkaarrşşııll ıığğıı  ddeeğğiişşttii rrmmee  

BBii rreeyysseell   RReeffaahh  
••TTüükkeennmmee  
••ĐĐşş  ttaattmmiinnii   

    
DDuuyygguussaall   OOllaayyllaarr  
••PPoozzii ttii ff   oollaayyllaarr  
••NNeeggaattii ff   oollaayyllaarr  

KKuurruummssaall   RReeffaahh  
••PPeerrffoorrmmaannss  
••GGeerrii   ççeekkii llmmee  ddaavvrraannıışşıı  

  

BBii rreeyysseell   FFaakkttöörrlleerr  
••CCiinnssiiyyeett  
••DDuuyygguussaall   eettkkii lleeyyiiccii ll iikk  
••DDuuyygguussaall   zzeekkaa  
••DDuuyygguullaannmmaa  yyeettiissii   

KKuurruummssaall   FFaakkttöörrlleerr  
••ĐĐşş  oottoonnoommiissii   
••YYöönneettiiccii   ddeesstteeğğii   
••ÇÇaall ıışşmmaa  aarrkkaaddaaşşllaarrıınnıınn  ddeesstteeğğii   

  

  
KKaayynnaakk::  AAlliicciiaa  AA..GGrraannddeeyy,,  ““EEmmoottiioonn  RReegguullaattiioonn  iinn  tthhee  WWoorrkkppllaaccee::  AA  NNeeww  WWaayy  ttoo  

CCoonncceeppttuuaalliizzee  EEmmoottiioonnaall  LLaabboorr””,,  JJoouurrnnaall  ooff  OOccuuppaattiioonnaall  HHeeaalltthh  PPssyycchhoollooggyy,,  
VVooll..55,,  NNoo..11,,  22000000,,  pp..110011..  

  
DDuurruummssaall  iişşaarreettlleerr,,  dduuyygguussaall  eemmeeğğiinn  oorrttaayyaa  ççııkkıışş  ssüürreecciinnddeekkii  

bbooyyuuttllaarrıı  ttaannıımmllaammaakkttaaddıırr..  DDuuyygguullaarrıınn  hhaannggii  ssııkkllııkkttaa  sseerrggiilleennddiiğğii,,  
eettkkiilleeşşiimmiinn  nnee  kkaaddaarr  ssüürrddüüğğüü,,  ççeeşşiittlliilliiğğii  vvee  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıı  
ççaallıışşaannddaann  kkuurrmmaassıı  bbeekklleenniilleenn  eettkkiilleeşşiimmii  bbeelliirrlleemmeekktteeddiirr..  BBuu  eettkkiilleeşşiimm  
ppoozziittiiff  vveeyyaa  nneeggaattiiff  yyöönnddee  oollaabbiillmmeekktteeddiirr..  ÇÇaallıışşaannllaarr  bbeelliirrllii  bbiirr  dduuyygguuyyuu  
sseerrggiilleerrkkeenn,,  dduuyygguu  yyöönneettiimmii  ççeerrççeevveessiinnddee,,  ddeerriinnlleemmeessiinnee  rrooll  yyaappmmaa  
vveeyyaa  yyüüzzeeyysseell  rrooll  yyaappmmaa  yyöönntteemmlleerriinnii  kkuullllaannaabbiillmmeekktteeddiirrlleerr..  DDiiğğeerr  
ttaarraaffttaann  bbuu  ssüürreeccii  eettkkiilleeyyeenn  bbiirreeyysseell  vvee  kkuurruummssaall  ffaakkttöörrlleerr  
bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  BBiirreeyysseell  ffaakkttöörrlleerr  aarraassıınnddaa  eenn  ffaazzllaa  üüzzeerriinnddee  dduurruullaann  
cciinnssiiyyeettttiirr..  YYaappııllaann  aarraaşşttıırrmmaallaarrddaa,,  kkaaddıınnllaarrıınn  eerrkkeekklleerree  nnaazzaarraann  ddaahhaa  
rraahhaatt  vvee  ddaahhaa  ffaazzllaa  dduuyygguussaall  ggöösstteerriimmddee  bbuulluunnaabbiillddiiğğii  tteessppiitt  eeddiillmmiişşttiirr  
((DDeeaauuxx;;  11998855,,  7722--7733))..  AAyyrrııccaa  bbiirreeyyiinn,,  dduuyygguussaall  eettkkiilleeyyiicciilliiğğii,,  dduuyygguussaall  
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zzeekkaassıı  vvee  dduuyygguullaannmmaa  yyeettiissii  ddee  öönneemmllii  ffaakkttöörrlleerrddeennddiirr..  KKuurruummssaall  
ffaakkttöörrlleerr  iissee  şşuu  şşeekkiillddee  ssıırraallaannaabbiilliirr;;  iişş  oottoonnoommiissii,,  yyöönneettiiccii  vvee  ççaallıışşmmaa  
aarrkkaaddaaşşllaarrıınnıınn  ddeesstteeğğii..  DDooğğaall  oollaarraakk,,  bbeelliirrllii  bbiirr  ççaabbaa  ggeerreekkttiirreenn  ssüürreecciinn  
bbiirreeyy  üüzzeerriinnddee  bbiirr  ttaakkıımm  eettkkiilleerrii  bbuulluunnmmaakkttaa  vvee  uuzzuunn  ddöönneemmddee  bbuu  
eettkkiilleerriinn  kkuurruummaa  yyaannssıımmaassıı  ddaa  ggöörrüüllmmeekktteeddiirr..    

  
44..  HHiisssseeddiilleenn  DDuuyygguullaarr  iillee  SSeerrggiilleenneenn  DDuuyygguullaarr  AArraassıınnddaakkii  

ĐĐlliişşkkii  
  
ÇÇaallıışşaannllaarrddaann  sseerrggiilleemmeelleerrii  bbeekklleenneenn  dduuyygguullaarr  iillee  ççaallıışşaannllaarrıınn  

ggeerrççeekkttee  hhiisssseettttiikklleerrii  dduuyygguullaarr  aarraassıınnddaakkii  iilliişşkkii,,  aassllıınnddaa  dduuyygguussaall  eemmeekk  
oollgguussuunnuunn  tteemmeelliinnii  tteeşşkkiill  eettmmeekktteeddiirr..  BBuu  iilliişşkkiinniinn  nnaassııll  oolldduuğğuu  hheemm  
kkuurruummllaarr  aaççııssıınnddaann;;  dduuyygguussaall  eemmeeğğiinn  eettkkiinnlliiğğii,,  hheemm  ddee  ççaallıışşaannllaarr  
aaççııssıınnddaann;;  dduuyygguussaall  eemmeeğğiinn  kkeennddii  üüzzeerrlleerriinnddeekkii  eettkkiilleerrii  aaççııssıınnddaann  
öönneemmllii  bbiirr  nnookkttaaddıırr..  BBeellkkii  ddee  bbuu  aallaannddaakkii  ççaallıışşmmaallaarrıınn  ooddaakkllaannmmaassıı  
ggeerreekkeenn  aannaa  nnookkttaa  ddaa  bbuu  iilliişşkkiilleerr  aağğııddıırr..  EEssaasseenn  oolldduukkççaa  kkaarrmmaaşşııkk  bbiirr  
yyaappıı  oollaann  iinnssaann  vvee  oonnuunn  dduuyygguullaarrıınnıınn  kkuurruummssaall  ddüüzzeeyyddee  iirrddeelleennmmeessii  
ssıırraassıınnddaa,,  ssüürreeccee  bbiirr  ttaakkıımm  bbaaşşkkaa  ddeeğğiişşkkeennlleerriinn  ddee  eekklleennmmeessii,,  ssoorruunnuu  
ddaahhaa  ddaa  kkaarrmmaaşşııkk  bbiirr  hhaallee  ggeettiirrmmeekktteeddiirr..  

  
FFaakkaatt  bbuu  iilliişşkkiilleerr  zziinncciirriinnii  bbaassiitt  aannllaammddaa  eellee  aallaaccaakk  oolluurrssaakk;;  

sseerrggiilleenneenn  dduuyygguullaarrllaa  hhiisssseeddiilleenn  dduuyygguullaarr  aarraassıınnddaa  bbiirr  uuyyuumm,,  
uuyyuummssuuzzlluukk  vveeyyaa  ssaappmmaa  ssöözz  kkoonnuussuu  oollaabbiillmmeekktteeddiirr..  ĐĐffaaddee  eeddiilleenn  
dduuyygguullaarr,,  hhiisssseeddiilleenn  ggeerrççeekk  dduuyygguullaarrllaa,,  ddıışşssaall  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrııyyllaa  
vveeyyaa  iiççsseelllleeşşttiirriillmmiişş  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrııyyllaa  aazz  yyaa  ddaa  ççookk  öörrttüüşşeebbiilliirr..  BBuu  
dduuyygguu  iiffaaddeelleerrii,,  dduuyygguussaall  uuyyuumm  ((eemmoottiioonnaall  hhaarrmmoonnyy)),,  dduuyygguussaall  
uuyyuummssuuzzlluukk  vveeyyaa  dduuyygguussaall  ssaappmmaayyaa  ((eemmoottiioonnaall  ddeevviiaannccee))  yyooll  aaççaabbiilliirr  
((RRaaffaaeellii&&SSuuttttoonn;;  11998877,,  3322))..    

  
SSeerrggiilleennmmeessii  bbeekklleenneenn  dduuyygguullaarr  iillee  hhiisssseeddiilleenn  dduuyygguullaarr  bbeennzzeerr  

iissee,,  bbuu  dduurruummddaa  dduuyygguussaall  bbiirr  uuyyuumm  ssöözz  kkoonnuussuudduurr..  NNeeşşeellii  vvee  ccaannllıı  
ddaavvrraannmmaassıı  ggeerreekkeenn  bbiirr  ssaattıışş  eelleemmaannıınnıınn  aayynnıı  zzaammaannddaa  kkeennddiissiinnii  nneeşşeellii  
vvee  ccaannllıı  hhiisssseeddiiyyoorr  oollmmaassıınnddaakkii  ggiibbii..  DDuuyygguussaall  uuyyuumm,,  kkiişşiinniinn  ççeevvrreessiiyyllee  
iiyyii  uuyyuuşşttuuğğuu  aannllaammıınnaa  ggeellmmeekktteeddiirr  vvee  bbuu  şşeekkiillddee  hhiisssseeddeenn  bbiirr  ççaallıışşaann  
iişşiinn  ggeettiirrddiiğğii  ssttrreesstteenn  ddee  uuzzaakk  oollaaccaakkttıırr..  ÇÇaallıışşaannllaarrıınn  sseerrggiilleeddiiğğii  
dduuyygguullaarr,,  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıınnıı  kkaarrşşııllaarrkkeenn,,  ddiiğğeerr  ttaarraaffttaann  kkiişşiinniinn  iiççsseell  
dduuyygguullaarrııyyllaa  ççaattıışşaabbiilliirr..  ĐĐşşiinn  ggeerreekkttiirrddiiğğii  bbiirr  zzoorruunnlluulluukk  oollaarraakk  
sseerrggiilleenneenn  bbuu  dduuyygguussaall  iiffaaddeelleerr  aassllıınnddaa  bbiirreerr  aallddaattmmaaccaaddıırr..  BBuu  dduurruumm  
ççaallıışşaannıınn  kkiişşiisseell  ddeeğğeerrlleerrlleerriiyyllee  iişştteekkii  rroolllleerrii  aarraassıınnddaa  bbiirr  ççaattıışşmmaa  
yyaarraattıırr..  DDuuyygguussaall  uuyyuummssuuzzlluukkttaa,,  ççaallıışşaannllaarr  aassllıınnddaa  ggöösstteerriimm  
kkuurraallllaarrıınnıı  iiççsseelllleeşşttiirreemmeemmiişşlleerrddiirr,,  ddoollaayyııssııyyllaa  iizzlleennddiikklleerriinnii  bbiillddiikklleerriinn--
ddeenn,,  uuyygguunn  şşeekkiillddee  ddaavvrraannmmaakkttaaddıırrllaarr..  DDuuyygguussaall  ssaappmmaa  iissee  dduuyygguussaall  
uuyyuummssuuzzlluuğğuunn  ttaamm  tteerrssiiddiirr..  SSeerrggiilleenneenn  dduuyygguullaarrıınn  mmeevvccuutt  nnoorrmmllaarrllaa  
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ççaattıışşmmaassıı  dduurruummuudduurr..  KKiişşii  iiççsseell  dduuyygguullaarrıınnıı  yyaannssııttıırr  vvee  ggöösstteerriimm  
kkuurraallllaarrıınnaa  uuyymmaazz..  BBuu  nneeddeennllee,,  ggeerreekk  mmüüşştteerriilleerriinn  ggeerreekkssee  yyöönneettiimmiinn  
oolluummssuuzz  tteeppkkiilleerriiyyllee  kkaarrşşııllaaşşaabbiilliirrlleerr..  ĐĐççsseelllleeşşttiirrmmee  bbuurraaddaa  ddaa  
hhiisssseeddiilleennllee  sseerrggiilleenneenn  dduuyygguullaarr  aarraassıınnddaakkii  uuyyuummssuuzzlluuğğuu  aazzaallttmmaayyaa  
yyaarrddıımmccıı  oollmmaakkllaa  bbiirrlliikkttee,,  ttüükkeennmmiişşlliikk  sseennddrroommuu  ddaa  eenn  ffaazzllaa  bbuu  
kkiişşiilleerrddee  oorrttaayyaa  ççııkkmmaakkttaaddıırr((LLaasshhlleeyy;;  22000022,,  225566))  

  
  
IIII..  KKuurruummssaall  AAççııddaann  DDuuyygguussaall  EEmmeekk  
  
DDuuyygguussaall  eemmeekk  oollgguussuunnuunn  ççaallıışşaann  bbooyyuuttuunnuunn  yyaannıı  ssıırraa  

kkuurruummssaall  bbooyyuuttuu  ddaa  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  SSöözz  kkoonnuussuu  oollgguuyyuu  ddaahhaa  iiyyii  
aannllaayyaabbiillmmeekk  iiççiinn  bbuu  bbooyyuuttuunn  ddaa  iirrddeelleennmmeessiinnddee  yyaarraarr  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  
KKuurruummllaarr  bbeelliirrllii  bbiirr  aammaaççllaa  ççaallıışşaannllaarrıınnddaann  bbaazzıı  dduuyygguullaarrıı  
sseerrggiilleemmeelleerriinnii  ttaalleepp  eettmmeekktteeddiirrlleerr..  BBuu  yyaakkllaaşşıımmıınn  kkuurruummaa  ddooğğrruuddaann  
vveeyyaa  ddoollaayyllıı  oollaarraakk  bbiirr  ttaakkıımm  oolluummlluu  eettkkiilleerrii  oollmmaakkttaaddıırr..  BBuu  nneeddeennllee  
kkuurruummllaarr  ççaallıışşaannllaarrıınnıınn  dduuyygguullaarrıınnıı  kkeennddii  ttaalleepplleerrii  ddooğğrruullttuussuunnddaa  
yyöönnlleennddiirrmmeekk  iiççiinn  ççeeşşiittllii  yyöönntteemmlleerr  bbeelliirrlleerrlleerr..  

  
11..  ÇÇaallıışşaannllaarrıınn  DDuuyygguullaarrıınnıı    YYöönnlleennddiirrmmeekk  ĐĐççiinn  KKuurruummllaarrıınn  

ĐĐzzlleeddiiğğii  YYöönntteemmlleerr  
  

KKuurruummllaarr,,  sseerrggiilleennmmeessiinnii  bbeekklleeddiikklleerrii  dduuyygguullaarrıı  oolluuşşttuurrmmaakk  vvee  
ççaallıışşaannllaarrıınn  bbuu  dduuyygguullaarrıı  ggöösstteerrmmeelleerriinnii  ssaağğllaammaakk  iiççiinn  üüçç  yyöönntteemm  
bbeenniimmsseemmeekktteeddiirr..  KKuurruummllaarr  öönncceelliikkllee  sseeççmmee  vvee  iişşee  aallmmaa  aaşşaammaassıınnddaa,,  
ddaahhaa  ssoonnrraa  ssoossyyaalllleeşşttiirreerreekk  vvee  ööddüüll//cceezzaa  mmeekkaanniizzmmaallaarrıınnıı  iişşlleetteerreekk  
ççaallıışşaannllaarrıınn  iişşee  uuyygguunn  dduuyygguullaarrıı  sseerrggiilleemmeelleerriinnii  ssaağğllaammaayyaa  ççaallıışşmmaakkttaa--
ddıırr..  KKuurruummllaarrıınn  ggöösstteerrddiikklleerrii  bbuu  ççaabbaa,,  mmüüşştteerriilleerree  vveerrddiikklleerrii  öönneemm  
ddeerreecceessii,,  ççaallıışşaannllaarrllaa  mmüüşştteerriilleerriinn  kkuurrdduukkllaarrıı  iilliişşkkiinniinn  ssııkkllıığğıı  vvee  
mmüüşştteerriilleerriinn  uuyygguunn  dduuyygguussaall  ggöösstteerriimmlleerr  kkoonnuussuunnddaakkii  iinnaannççllaarrıınnıınn  
öönneemmii  iillee  ddooğğrruu  oorraannttııllııddıırr((AAsshhffoorrtthh&&HHuummpphhrreeyy;;  11999933,,  110033))..  

  

KKuurruummllaarr,,  iişş  rroolllleerrii  iiççiinn  ggeerreekkllii  oollaann  dduuyygguullaarrıı  ggöösstteerreebbiilleecceekk  
kkiişşiilleerrii  iişşee  aallmmaayyaa  ççaallıışşmmaakkttaaddıırrllaarr..  BBuu  dduurruumm  iişş  iillaannllaarrıınnddaa  bbiillee  ggöözzee  
ççaarrppmmaakkttaaddıırr;;  ppoozziittiiff,,  pprroobblleemm  ççöözzüüccüü,,  iikknnaa  eeddiiccii,,  ggüülleerr  yyüüzzllüü,,  vvss..  ggiibbii  
öözzeelllliikklleerr  ssıırraallaannaabbiillmmeekktteeddiirr((RRaaffaaeellii&&SSuuttttoonn;;  11998877,,  2266))..  ÖÖrrnneeğğiinn  DDeellttaa  
HHaavvaayyoollllaarrıı  yyeennii  kkaabbiinn  ggöörreevvlliilleerrii  aallıırrkkeenn,,  uuzzuunn  vvee  yyoorruuccuu  uuççuuşşllaarrddaa  
yyoollccuullaarraa  kkaarrşşıı  ggüülleerr  yyüüzzllüü  vvee  iillggiillii  ddaavvrraannaabbiilleecceekk  kkiişşiilleerrii  sseeççmmeeyyee  
ççaallıışşmmaakkttaaddıırr((SSuuttttoonn&&RRaaffaaeellii;;  11998888,,  446611))..  BBuu  oolldduukkççaa  aannllaaşşııllaabbiilliirr  bbiirr  
yyaakkllaaşşıımmddıırr..  ĐĐşşiinn  yyaappııllmmaassıı  iillee  iillggiillii  oollaarraakk  kkuurruumm  ttaarraaffıınnddaann  bbeelliirrlleenn--
mmiişş  bbiirr  ttaakkıımm  ddaavvrraannıışş  kkaallııppllaarrıı  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  BBuu  ddaavvrraannıışş  kkaallııppllaa--
rrıınnaa  uuyygguunn  şşeekkiillddee  ddaavvrraannaabbiilleecceekk  bbiirr  mmiizzaaccaa  ssaahhiipp  kkiişşiilleerriinn  iişşee  
aallıınnmmaassıı,,  sseeççmmee  vvee  yyeerrlleeşşttiirrmmee  ssüürreecciinniinn  bbaaşşaarrııllıı  oolldduuğğuunnuu  ggöösstteerr--
mmeekktteeddiirr..    
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KKuurruummssaall  ssoossyyaalllleeşşmmee  vveeyyaa  ssoossyyaall  uuyyuummuunn  ssaağğllaannmmaassıı,,  
ggeenneelllliikkllee  sseerrggiilleennmmeessii  ggeerreekkeenn  vvee  ssaakkllaannmmaassıı  ggeerreekkeenn  dduuyygguullaarraa  ddaaiirr  
ööğğrreenniilleenn  nnoorrmmllaarr  vveeyyaa  hhiisssseettmmee  ((ggöösstteerriimm))  kkuurraallllaarrıı  iillee  iillggiilliiddiirr  
((HHoocchhsscchhiilldd;;  11997799,,  556644--556655))..  BBuu  kkuurraallllaarrıınn  ççaallıışşaannllaarraa  aakkttaarrııllmmaassıınnıınn  
bbiirr  ttaakkıımm  yyoollllaarrıı  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..    PPeekk  ççookk  kkuurruumm  hhiisssseettmmee  kkuurraallllaarrıınnaa  
ddaaiirr  kkuurruumm  iiççii  eeğğiittiimmlleerr  vveerrmmeekkttee  vveeyyaa  oorryyaannttaassyyoonn  ssüürreecciinnddee  
ççaallıışşaannllaarrıınn  yyaarraarrllaannaabbiillmmeelleerrii  iiççiinn  kkiittaappççııkkllaarr  hhaazzıırrllaammaakkttaaddıırrllaarr..  
KKuurruummuunn  mmiissyyoonnuunnuu  oolluuşşttuurraann  bbiirr  ttaakkıımm  ssllooggaannllaarr  ddaa  ççaallıışşaannllaarraa  
mmüüşştteerriilleerree  kkaarrşşıı  nnaassııll  yyaakkllaaşşmmaallaarrıı  vvee  nnee  ttüürr  dduuyygguullaarr  sseerrggiilleemmeelleerrii  
ggeerreekkttiiğğiinnee  ddaaiirr  iippuuççllaarrıı  vveerreebbiillmmeekktteeddiirr..  BBiirr  ddiiğğeerr  ööğğrreennmmee  yyöönntteemmii  iissee  
ddiiğğeerr  ççaallıışşaannllaarr  yyoolluuyyllaa  oollmmaakkttaaddıırr..  ÖÖzzeelllliikkllee  bbeelliirrllii  mmeesslleekklleerrddee  
((ddookkttoorrllaarr,,  ddeenneettiimm  eelleemmaannllaarrıı,,  hheemmşşiirreelleerr,,  vvbb..))  bbuu  ttüürr  ööğğrreennmmee  ddaahhaa  
yyaayyggıınnddıırr((RRaaffaaeellii&&SSuuttttoonn;;  11998877,,  2266--2277))..  

  
SSoossyyaalllleeşşmmee  ççaallıışşaannllaarraa  hhaannggii  dduuyygguullaarrıınn  sseerrggiilleennmmeessii  ggeerreekkttii--

ğğiinnii  ööğğrreettiirrkkeenn,,  ööddüüll  vvee  cceezzaa  mmeekkaanniizzmmaallaarrıı  bbuu  dduuyygguullaarrıı  sseerrggiilleemmeellee--
rriinnii  ssaağğllaammaakkttaaddıırr..  PPeekk  ççookk  kkuurruumm  ççaallıışşaannllaarrıınnıınn  ddooğğrruu  dduuyygguullaarrıı  
sseerrggiilleeyyiipp  sseerrggiilleemmeeddiikklleerriinnddeenn  eemmiinn  oollmmaakk  iiççiinn  oonnllaarrıı  iizzlleemmeekktteeddiirr..  BBuu  
iizzlleemmee  ççeeşşiittllii  şşeekkiilllleerrddee  yyaappııllaabbiillmmeekktteeddiirr;;  kkiimmii  zzaammaann  yyöönneettiicciilleerr  
ttaarraaffıınnddaann,,  kkiimmii  zzaammaann  tteelleeffoonnllaarrıınn  ddiinnlleennmmeessii  yyoolluuyyllaa  vveeyyaa  kkaammeerraa  
ssiisstteemmiiyyllee  ddooğğrruuddaann,,  kkiimmii  zzaammaann  iissee  mmüüşştteerriilleerr  yyoolluuyyllaa  oollaabbiillmmeekkttee--
ddiirr((RRaaffaaeellii&&SSuuttttoonn;;  11998877,,  2288))..  ÖÖrrnneeğğiinn  AAmmeerriikkaa’’ddaa  bbiirr  mmaağğaazzaa,,  
kkeennddiilleerriinnii  iiyyii  bbiirr  şşeekkiillddee  kkaarrşşııllaammaayyaann  vvee  ggüülleerr  yyüüzzllüü  bbiirr  hhiizzmmeett  
vveerrmmeeyyeenn  ççaallıışşaannllaarr  iiççiinn  mmüüşştteerriilleerriinnee  bbeeşş  ddoollaarr  vveerrmmeekktteeddiirr  
((SSuuttttoonn&&RRaaffaaeellii;;  11998888,,  446611))..  

  
22..  DDuuyygguussaall  EEmmeeğğiinn  KKuurruummssaall  AAççııddaann  ÇÇııkkttııllaarrıı  
  
ÇÇaallıışşaannllaarrıınn  sseerrggiilleemmiişş  oolldduukkllaarrıı  dduuyygguullaarrıınn  kkuurruumm  ppeerrffoorrmmaannssıı  

üüzzeerriinnddee  oolluummlluu  vveeyyaa  oolluummssuuzz  eettkkiilleerrii  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  DDuuyygguussaall  eemmeekk  
kkuurruummllaarraa  aannıınnddaa  vveeyyaa  kkııssaa  ddöönneemmddee,,  tteekkrraarrllaayyaann  vveeyyaa  uuzzuunn  ddöönneemmddee  
vvee  yyaayyııllmmaaccıı  kkaazzaannççllaarr  ssaağğllaammaakkttaaddıırr..  SSeerrggiilleenneenn  dduuyygguullaarr  kkuurruumm  iiççiinn  
aannıınnddaa  bbiirr  ttaakkıımm  ssoonnuuççllaarr  ddooğğuurraabbiilliirr..  ÖÖrrnneeğğiinn  bbiirr  ssaattıışşççıı  ppaazzaarrllaaddıığğıı  
üürrüünnüü  iiffaaddee  eettttiiğğii  dduuyygguullaarr  yyaarrddıımmııyyllaa  hheemmeenn  ssaattaabbiilliirr..  DDiiğğeerr  ttaarraaffttaann  
ççaallıışşaannıınn  eettkkiilleeşşiimmddee  bbuulluunndduuğğuu  mmüüşştteerriinniinn  ssüürreekkllii  oollaarraakk  kkuurruummaa  
bbaağğllaannmmaassııyyllaa  uuzzuunn  ddöönneemmddee  ççııkkaarr  ssaağğllaannaabbiilliirr..  BBuu  dduurruummddaa  mmüüşştteerrii  
ççaallıışşaann  iillee  kkuurrmmuuşş  oolldduuğğuu  eettkkiilleeşşiimm  nneeddeenniiyyllee  ssöözz  kkoonnuussuu  kkuurruummuu  
tteerrcciihh  eeddeerr  hhaallee  ggeellmmiişşttiirr..  AAyyrrııccaa  bbuu  bbaağğllııllııkk  bbiirr  mmüüşştteerriiddeenn  bbiirr  bbaaşşkkaa  
kkiişşiiyyee  aakkttaarrııllaarraakk,,  kkuurruummuunn  vveerrmmeekkttee  oolldduuğğuu  hhiizzmmeett  kkuullaakkttaann  kkuullaağğaa  
yyaayyııllaabbiilliirr((RRaaffaaeellii&&SSuuttttoonn;;  11998877,,  2299--3300))..  

  
DDuuyygguussaall  eemmeeğğiinn  kkuurruummssaall  aaççııddaann  oolluummssuuzz  ççııkkttııllaarrıı  ddaa  

bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  ÇÇaallıışşaannıınn  sseerrggiilleeddiiğğii  dduuyygguullaarrıınn,,  mmüüşştteerriilleerr  ttaarraaffıınnddaann  
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ssaammiimmii  dduuyygguullaarr  oollaarraakk  aallggııllaannmmaammaassıı  hhaalliinnddee,,  mmüüşştteerriiddee  oolluummssuuzz  bbiirr  
rreeaakkssiiyyoonn  yyaarraattaabbiillmmeekktteeddiirr..  DDooğğaall  oollmmaayyaann,,  yyaappaayy  yyaakkllaaşşıımmllaarr  bbaazzıı  
dduurruummllaarrddaa  hhiiçç  oollmmaaddıığğıı  kkaaddaarr  oolluummssuuzz  kkaarrşşııllaannaabbiilliirr((TThhoommppssoonn;;  
11997766,,  111155))..  DDiiğğeerr  ttaarraaffttaann  mmüüşştteerriilleerriinn  aallddııkkllaarrıı  hhiizzmmeettee  iilliişşkkiinn  
bbeekklleennttiilleerrii  ddeeğğiişşeebbiillmmeekkttee,,  bbaazzıı  dduurruummllaarrddaa  ççaallıışşaann  iissee  bbuu  bbeekklleennttiilleerrii  
kkaarrşşııllaayyaammaayyaabbiillmmeekktteeddiirr..  AAyyrrııccaa  bbaazzıı  dduurruummllaarrddaa,,  bbiirr  ttaakkıımm  oolluummssuuzz  
öönnyyaarrggııllaarrllaa  yyaakkllaaşşaann  mmüüşştteerriilleerr,,  aallddııkkllaarrıı  hhiizzmmeettii  yyeetteerrssiizz  
ggöörreebbiillmmeekktteeddiirr((AAsshhffoorrtthh&&HHuummpphhrreeyy;;  11999933,,  9966))..  

  
DDiiğğeerr  ttaarraaffttaann,,  iişştteekkii  ssttrreessee  bbaağğllıı  oollaarraakk  oorrttaayyaa  ççııkkaann  

ddeevvaammssıızzllııkk  vvee  yyüükksseekk  iişşççii  ddeevvrrii  aayynnıı  zzaammaannddaa  kkuurruummuunn  hhiizzmmeett  
kkaalliitteessiinnii  ddee  oolluummssuuzz  eettkkiilleeyyeebbiillmmeekktteeddiirr..  DDuuyygguussaall  eemmeeğğiinn  ççaallıışşaann--
llaarrddaa  ttüükkeennmmeeyyee  nneeddeenn  oollmmaassıı  ssoonnuuccuunnddaa  bbuu  kkiişşiilleerr  kkuurruumm  aaççııssıınnddaann  
aarrttııkk  iişşlleevvssiizz  hhaallee  ggeelleebbiillmmeekktteeddiirr((MMaannnn;;  22000077,,  555566))..  

  
  
IIIIII..  DDuuyygguussaall  EEmmeeğğiinn  ÇÇaallıışşaannllaarr  ÜÜzzeerriinnddeekkii  EEttkkiilleerrii  
  
HHoocchhsscchhiilldd’’ee  ggöörree;;  ççaallıışşaannllaarrıınn  iişşiinn  ggeerreekkttiirrddiiğğii  dduuyygguullaarrıı  

sseerrggiilleemmeekk  iiççiinn  bbeelliirrllii  bbiirr  ççaabbaa  ssaarrff  eettmmeessii  ggeerreekkmmeekktteeddiirr..  BBuu  ddaa  
ççaallıışşaannllaarrddaa  ttüükkeennmmeeyyee  vvee  iişş  ssttrreessiinnee  nneeddeenn  oollmmaakkttaaddıırr..  AAsshhffoorrtthh  vvee  
HHuummpphhrreeyy  iissee,,  ffaarrkkllıı  oollaarraakk,,  ççaallıışşaannllaarrıınn  bbaazzıı  dduurruummllaarrddaa  bbuu  
ddaavvrraannıışşllaarrıı  sseerrggiilleemmeekk  iiççiinn  kkeennddiilleerriinnddee  ssttrreessee  nneeddeenn  oollaann  bbiilliinnççllii  bbiirr  
ççaabbaa  ssaarrff  eettmmeelleerriinniinn  ggeerreekkmmeeyyeebbiilleecceeğğii,,  bbuu  ttüürr  ddaavvrraannıışşllaarrıı  bbiirr  rruuttiinn  
iiççiinnddee  hheerrhhaannggii  bbiirr  ççaabbaa  ggöösstteerrmmeeddeenn  sseerrggiilleeyyeebbiilleecceekklleerriinnii  öönnee  
ssüürrmmeekktteeddiirrlleerr((GGrraannddeeyy;;  22000000,,  9966))..  DDoollaayyııssııyyllaa,,  dduuyygguussaall  eemmeeğğiinn  
ççaallıışşaannllaarr  üüzzeerriinnddee  oolluummlluu  vvee  oolluummssuuzz  eettkkiilleerrii  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr..  

  
  
11..  ÇÇaallıışşaannllaarr  ÜÜzzeerriinnddeekkii  OOlluummlluu  EEttkkiilleerr  
  
ĐĐşş  iiççiinn  öönnggöörrüülleenn  nnoorrmmaattiiff  dduuyygguullaarrıınn  vveeyyaa  ggöösstteerriimm  

kkuurraallllaarrıınnıınn,,  ççookk  ssıınnıırrllıı  ddaa  oollssaa,,  bbaazzıı  dduurruummllaarrddaa  ççaallıışşaannllaarr  üüzzeerriinnddee  
oolluummlluu  eettkkiilleerrii  ggöözzlleenneebbiillmmeekktteeddiirr..  BBuunnllaarrıınn  bbaaşşıınnddaa  mmaaddddii  kkaazzaannçç  
ggeellmmeekktteeddiirr..  YYüüzzddee  uussuullüüyyllee  ççaallıışşaann  sseerrvviiss  eelleemmaannllaarrıı  bbuunnaa  öörrnneekk  
oollaarraakk  vveerriilleebbiilliirr..  MMüüşştteerriilleerrllee  kkuurrdduukkllaarrıı  ssııccaakk  eettkkiilleeşşiimm  vvee  ggöösstteerrmmiişş  
oolldduukkllaarrıı  yyaakkıınn  iillggii,,  ççaallıışşaannllaarrıınn  bbaahhşşiişş  aallmmaallaarrıınnıı  ssaağğllaayyaabbiilliirr  vveeyyaa  
mmiikkttaarrıınnıı  aarrttıırraabbiilliirr..  DDiiğğeerr  ttaarraaffttaann  ççaallıışşaannllaarrıınn  kkuurruummuunn  bbeelliirrlleemmiişş  
oolldduuğğuu  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıınnaa  uuyygguunn  ddaavvrraannmmaallaarrıı,,  bbiirr  ttaakkıımm  oolluummssuuzz  
ddaavvrraannıışşllaarr  vvee  dduurruummllaarrllaa  kkaarrşşıı  kkaarrşşııyyaa  kkaallmmaallaarrıınnıı  öönnlleemmeekkttee,,  bbööyylleeccee  
rruuhhssaall  vvee  bbeeddeennsseell  ssaağğllııkkllaarrıı  kkoorruunnaabbiillmmeekktteeddiirr((RRaaffaaeellii&&SSuuttttoonn;;  11998877,,  
33003311))..  EEllbbeettttee  kkii  bbuu  yyaakkllaaşşıımm  ççaallıışşaannllaarrıınn  bbuu  dduuyygguullaarrıı  sseerrggiilleerrkkeenn  
yyaaşşaaddııkkllaarrıı  yyııpprraannmmaayyıı  ggöözz  aarrddıı  eettmmeekktteeddiirr..  
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22..  ÇÇaallıışşaannllaarr  ÜÜzzeerriinnddeekkii  OOlluummssuuzz  EEttkkiilleerr  
  

DDuuyygguussaall  eemmeeğğiinn  ççaallıışşaannllaarr  üüzzeerriinnddee  yyaarraattmmıışş  oolldduuğğuu  oolluummssuuzz  
eettkkiilleerriinn  bbaaşşıınnddaa,,  dduuyygguussaall  uuyyuummssuuzzlluuğğuunn  nneeddeenn  oolldduuğğuu  ssoonnuuççllaarr  
ggeellmmeekktteeddiirr..  DDuuyygguussaall  uuyyuummssuuzzlluukk  ddaahhaa  öönnccee  ddee  bbeelliirrttmmiişş  oolldduuğğuummuuzz  
üüzzeerree;;  sseerrggiilleenneenn  dduuyygguullaarrllaa,,  hhiisssseeddiilleenn  dduuyygguullaarrıınn  bbiirrbbiirriinnddeenn  ffaarrkkllıı  
oollmmaassıı  hhaalliinnddee  oorrttaayyaa  ççııkkaann  bbiirr  dduurruummdduurr..  BBuu  dduurruumm  bbiirr  rrooll  ççaattıışşmmaassıı  
oollaarraakk  ttaannıımmllaannaabbiilliirr..  ÇÇüünnkküü  kkiişşiisseell  ddeeğğeerrlleerrllee,,  iişştteekkii  rrooll  ttaalleepplleerrii  
ççaattıışşmmaakkttaa  vvee  dduuyygguussaall  uuyyuummssuuzzlluukk  oorrttaayyaa  ççııkkmmaakkttaaddıırr..  RRooll  ççaattıışşmmaassıı  
ddaa  ssttrreessee  vvee  ddoollaayyııssııyyllaa  dduuyygguussaall  ttüükkeennmmiişşlliiğğee  yyooll  aaççaann  eenn  öönneemmllii  
nneeddeennlleerrddeenn  bbiirriiddiirr((AAbbrraahhaamm;;  11999988,,  113377))..  BBuu  dduurruumm  bbeelliirrllii  mmeesslleekk  
ggrruuppllaarrıınnddaa,,  öözzeelllliikkllee  bboorrçç  ttaahhssiillaattıı  yyaappaann  kkiişşiilleerr  aarraassıınnddaa  ssııkkççaa  ggöörrüüll--
mmeekktteeddiirr..  BBuu  ççaallıışşaannllaarrddaann,,  bboorrççlluullaarraa  kkaarrşşıı  bbiirr  sseemmppaattii  vvee  aaccıımmaa  
dduuyymmaallaarrıınnaa  kkaarrşşıınn,,  kkuurruummllaarrıı  ttaarraaffıınnddaann  kkaattıı  vvee  aaccıımmaassıızz  ddaavvrraannmmaa--
llaarrıı  bbeekklleennmmeekktteeddiirr((MMoorrrriiss&&FFeellddmmaann;;  11999966,,  11000033))..  BBööyyllee  bbiirr  dduurruummddaa  
ççaallıışşaannllaarrddaa  iikkii  ffaarrkkllıı  rreeaakkssiiyyoonnaa  mmeeyyddaannaa  ggeelleebbiillmmeekktteeddiirr;;  ddaahhaa  kkaattıı  
bbiirr  rruuhhssaall  yyaappııyyaa  ssaahhiipp  oollaann  kkiişşiilleerr,,  ttaalleepp  eeddiilleenn  kkuurraallllaarraa  uuyygguunn  
ddaavvrraannaarraakk  kkeennddii  ssttaannddaarrttllaarrıınnddaann  uuzzaakkllaaşşmmaallaarrıınnıınn,,  kkuurraallllaarrddaakkii  
aannoorrmmaalllliikktteenn  kkaayynnaakkllaannmmaakkttaa  oolldduuğğuu  ssoonnuuccuunnaa  vvaarraabbiilliirr;;  ddiiğğeerr  
ttaarraaffttaann  ddaahhaa  eessnneekk  bbiirr  yyaappııyyaa  ssaahhiipp  oollaann  kkiişşiilleerr,,  bbuu  dduurruummuu  kkiişşiisseell  
zzaayyııffllııkkllaarrıınnaa  bbaağğllaayyaarraakk  dduuyygguussaall  uuyyuummssuuzzlluuğğuu  iiççsseelllleeşşttiirreebbiilliirrlleerr..  HHeerr  
iikkii  dduurruummddaa  ddaa,,  kkuurruumm  ttaarraaffıınnddaann  sseerrggiilleennmmeessii  zzoorrllaannııllaann  dduuyygguullaarrllaa  
hhiisssseeddiilleenn  dduuyygguullaarr  aarraassıınnddaa  aayykkıırrııllııkk  bbuulluunnmmaakkttaaddıırr  vvee  dduuyygguussaall  
uuyyuummssuuzzlluukk  mmeevvccuuttttuurr..  FFaarrkkllıı  tteeppkkiilleerr  ggöösstteerriillssee  ddee  hheerr  iikkii  ggrruuppttaa  ddaa  
bbuu  dduurruumm  bbeelliirrllii  bbiirr  ssttrreess  yyaarraattaaccaakkttıırr  ((AAbbrraahhaamm;;  11999988,,  113388))..  

  

ÇÇaallıışşaann  üüzzeerriinnddee  aaşşıırrıı  ddüüzzeeyyddee  ssttrreess  yyaarraattaann  bbuu  ççaattıışşmmaa,,  
aannkkssiiyyeettee,,  ssiinniirr  vvee  ddeepprreessyyoonn  ggiibbii  ppssiikkoolloojjiikk  ssoorruunnllaarraa  nneeddeenn  oollmmaassıınnıınn  
yyaannıı  ssıırraa,,  uuyykkuussuuzzlluukk  vvee  mmeellaannkkoollii  ggiibbii  ttiippiikk  ssttrreess  bbeelliirrttiilleerriinniinn  oorrttaayyaa  
ççııkkmmaassıınnaa  ddaa  nneeddeenn  oollmmaakkttaaddıırr..  DDiiğğeerr  ttaarraaffttaann  zzaammaannllaa,,  yyüükksseekk  
ttaannssiiyyoonn,,  kkaallııccıı  uuyykkuu  bboozzuukklluukkllaarrıı,,  mmiiddee  vvee  bbaağğıırrssaakk  ssoorruunnllaarrıı  vveeyyaa  
aallkkooll//iillaaçç  aallıışşkkaannllııkkllaarrıı  ggiibbii  ffiizziikksseell  bbiirr  ttaakkıımm  rraahhaattssıızzllııkkllaarr  ddaa  oorrttaayyaa  
ççııkkaabbiillmmeekktteeddiirr..  AAyyrrııccaa  iişşyyeerriinniinn  ssttrreessllii  oorrttaammıınnddaann  kkaaççmmaa  eeğğiilliimmii  
ggöösstteerreenn  kkiişşii,,  iişşee  ggeeçç  ggiittmmee,,  ggiittmmeemmee  vveeyyaa  ssııkk  ssııkk  hhaassttaallııkk  iizznnii  aallmmaakk  
ggiibbii  kkeennddiissiinnii  iişşyyeerriinnddeenn  uuzzaakk  ttuuttaaccaakk  tteeppkkiilleerr  ddee  ggeelliişşttiirreebbiillmmeekktteeddiirr..  
DDuuyygguussaall  uuyyuummssuuzzlluuğğuunn  ççaallıışşaannllaarr  üüzzeerriinnddee  yyaarraattttıığğıı  ssttrreess,,  iişş  
ttaattmmiinniinnddee  ddee  aazzaallmmaayyaa  nneeddeenn  oollmmaakkttaaddıırr((AAbbrraahhaamm;;  11999988,,  113377))..    

  

DDaahhaa  iilleerrii  aaşşaammaallaarrddaa,,  dduuyygguussaall  eemmeeğğiiyyllee  ççaallıışşaann  kkiişşiilleerrddee  ttüü--
kkeennmmiişşlliikk  sseennddrroommuu  ((bbuurrnn--oouutt))  ddaa  ggöözzlleenneebbiillmmeekktteeddiirr..  22000066  yyııllıınnddaa  
AAllmmaannyyaa’’ddaa  yyaappııllaann  bbiirr  aarraaşşttıırrmmaaddaa,,  dduuyygguussaall  eemmeekkllee  ttüükkeennmmiişşlliikk  
sseennddrroommuu  aarraassıınnddaa  yyaakkıınn  bbiirr  iilliişşkkiinniinn  bbuulluunndduuğğuu  tteessppiitt  eeddiillmmiişşttiirr  
((ZZaappff&&HHoollzz;;  22000066,,  2244))..  HHoollllaannddaa’’ddaa  kkaabbiinn  ggöörreevvlliilleerrii  üüzzeerriinnddee  yyaappııllaann  
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bbiirr  aarraaşşttıırrmmaaddaa  ddaa  bbeennzzeerr  bbiirr  ssoonnuuccaa  uullaaşşııllmmıışşttıırr((HHeeuuvveenn&&BBaakkkkeerr;;  
22000033,,  9955))..  

  
SSoonnuuçç  
  
GGüünnüümmüüzz  ççaallıışşmmaa  hhaayyaattıınnddaa  yyaayyggıınnllaaşşaann  vvee  öözzeelllliikkllee  mmüüşştteerrii  iillee  

yyüüzzyyüüzzee  iilliişşkkiiyyii  zzoorruunnlluu  kkııllaann  hhiizzmmeett  sseekkttöörrüünnddeekkii  iişşlleerrddee  kkeennddiissiinnii  
ggöösstteerreenn  dduuyygguussaall  eemmeekk  yyaakkllaaşşıımmıı,,  ttoopplluummuunn  hhiizzmmeett  ççaallıışşaannllaarrıınnddaann  
ggüülleerr  yyüüzzllüü  bbiirr  nneezzaakkeett  vvee  hhiizzmmeett  kkaalliitteessii  bbeekklleeddiiğğiinnii  iilleerrii  ssüürrmmeekktteeddiirr..  
BBuu  dduurruumm  ççaallıışşaannllaarrddaann  mmüüşştteerriiddee,,  bbeekklleenniilleenn  ““rruuhhssaall  dduurruummuunn””  
yyaarraattııllmmaassıınnaa  yyaarrddıımm  eeddeecceekk  vveeyyaa  kkuurruummuunn  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrııyyllaa  
uuyyuummlluu  oollaann  dduuyygguussaallllıığğıı  sseerrggiilleemmeelleerrii  bbeekklleennttiissiinnee  yyooll  aaççmmaakkttaaddıırr..  BBuu  
kkaappssaammddaa  ççaallıışşaannllaarrddaann  ssaahhiipp  oolldduukkllaarrıı  kkiişşiisseell  eennddiişşee,,  kkoorrkkuu  vveeyyaa  
ffaarrkkllıı  dduuyygguullaarr  yyeerriinnee  mmuuttlluu,,  kkeeyyiiffllii  vvee  mmüüşştteerriiyyee  hhiizzmmeett  eettmmeekktteenn  
mmeemmnnuunn  ggöözzüükkmmeelleerrii  vveeyyaa  kkuurruummuunn  ttaalleepp  eettttiiğğii  ddiiğğeerr  dduuyygguullaarrıı  
sseerrggiilleemmeelleerrii  bbeekklleennmmeekktteeddiirr((BBooyydd;;  22000022::  115533))..    

  
BBuu  yyaakkllaaşşıımmaa  ggöörree  ççaallıışşaannllaarr,,  iiççiinnddee  bbuulluunndduukkllaarrıı  rruuhh  dduurruummuu  

nnee  oolluurrssaa  oollssuunn  kkeennddiilleerriinnddeenn  bbeekklleenneenn  bbuu  dduuyygguullaarrıı  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıı  
ççeerrççeevveessiinnddee,,  mmiimmiikklleerrii,,  ttaavvıırrllaarrıı  vvee  ddaavvrraannıışşllaarrıı  yyoolluuyyllaa  kkaarrşşıı  ttaarraaffaa  
yyaannssııttmmaallııddıırrllaarr..  YYaannssııttttııkkllaarrıı  bbuu  dduuyygguullaarrllaa,,  ggeerrççeekkttee  hhiisssseeddiilleenn  
dduuyygguullaarrıınn  uuyyuummlluu  oollmmaassıı  vvee  kkiişşiilleerriinn  ddooğğaall  oollaarraakk  bbuu  dduuyygguullaarrıı  
sseerrggiilleemmeelleerrii  hhaalliinnddee  cciiddddii  bbiirr  ssoorruunn  oorrttaayyaa  ççııkkmmaammaakkttaaddıırr..  FFaakkaatt  
iinnssaannllaarr  hheerr  zzaammaann  aayynnıı  dduuyygguussaall  rruuhh  hhaallii  iiççiinnddee  bbuulluunnaammaayyaabbiill--
mmeekkttee,,  bbuunnaa  rraağğmmeenn  kkuurruummllaarr  ççaallıışşaannllaarrddaann  hheerr  zzaammaann  ggöösstteerriimm  
kkuurraallllaarrıınnaa  uuyygguunn  ddaavvrraannmmaallaarrıınnıı  bbeekklleemmeekktteeddiirr..  BBööyyllee  dduurruummllaarrddaa  
ççaallıışşaannllaarr  dduuyygguullaarrıınnıı  ççeeşşiittllii  bbiiççiimmlleerrddee  yyöönneettmmeekk  zzoorruunnddaa  kkaallmmaakkttaa--
ddıırrllaarr..  ÇÇaallıışşaannllaarr  bbaazzeenn  iillggiiyyii  yyaayyaarraakk,,  bbaazzeenn  mmeevvccuutt  dduurruummaa  iilliişşkkiinn  
aannllaayyıışşıı  ddeeğğiişşttiirreerreekk,,  bbaazzeenn  ddee  kkeennddii  dduuyygguullaarrıınnıı  ddeeğğiişşttiirrmmeeyyee  ççaallıışşaarraakk  
kkeennddiilleerriinnddeenn  ttaalleepp  eeddiilleenn  dduuyygguullaarrıı  sseerrggiilleemmeeyyee  ççaabbaa  hhaarrccaammaakkttaaddıırr--
llaarr..  BBuu  eeffoorr,,  ççaallıışşaannllaarr  üüzzeerriinnddee  bbeelliirrllii  bbiirr  ssttrreess  yyaarraattmmaakkttaa,,  ççaallıışşaannıınn  
rruuhhssaall  vvee  bbeeddeennsseell  ssaağğllıığğıınnıı  tteehhddiitt  eettmmeekktteeddiirr..    

  
BBuunnuunnllaa  bbiirrlliikkttee  ççaallıışşaannllaarr  kkiimmii  zzaammaann  bbuu  ddaavvrraannıışşllaarrıı  ffaarrkkıınnddaa  

oollmmaaddaann  ddaa  sseerrggiilleeyyeebbiillmmeekktteeddiirrlleerr..  KKuurruummuunn  kkeennddiilleerriinnddeenn  bbeelliirrllii  bbiirr  
bbiiççiimmddee  ddaavvrraannmmaallaarrıınnaa  iilliişşkkiinn  bbiirr  ttaalleebbii  oolldduuğğuunnuunn  ffaarrkkıınnddaa  oollmmaaddaann,,  
bbuunnuunn  yyaappmmaakkttaa  oolldduukkllaarrıı  iişşiinn  bbiirr  ppaarrççaassıı  oolldduuğğuunnuu  ddüüşşüünnüürrlleerr..  BBuu  
dduurruummddaakkii  ççaallıışşaannllaarr  ddiiğğeerr  ççaallıışşaannllaarraa  nnaazzaarraann  ddaahhaa  aazz  eettkkii  aallttıınnddaa  
oollssaallaarr  ddaa,,  bbuu  kkiişşiilleerr  ddee  zzaammaannllaa  dduuyygguussaall  eemmeeğğiinn  oolluummssuuzz  eettkkiilleerriinnee  
mmaarruuzz  kkaallıırrllaarr..  

  
AAççııkkttıırr  kkii  kkiişşiinniinn  kkeennddiissiinnii  zzoorrllaayyaarraakk  sseerrggiilleeddiiğğii  dduuyygguullaarr  ççooğğuu  

zzaammaann  ggeerrççeekk  iiffaaddeelleerr  ddeeğğiillddiirr..  ĐĐşştteekkii  rroolllleerriinnii  iiççsseelllleeşşttiirreemmeemmeelleerrii  
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hhaalliinnddee,,  ggöösstteerriimm  kkuurraallllaarrıı  iillee  ggeerrççeekk  dduuyygguullaarrıı  aarraassıınnddaa  bbiirr  ççaattıışşmmaa  
oorrttaayyaa  ççııkkmmaakkttaaddıırr..  ĐĐşşttee  bbuu  ççaattıışşmmaa  kkaarrşşııssıınnddaa  kkiişşii,,  ggöösstteerriimm  
kkuurraallllaarrıınnıı  rreeddddeeddeerreekk  hhiisssseettttiiğğii  şşeekkiillddee  ddee  ddaavvrraannaabbiilliirr..  BBuu  iissee  
kkuurruummuunn  aassllaa  kkaabbuull  eeddeemmeeyyeecceeğğii  bbiirr  ttaannııddıırr..  DDoollaayyııssııyyllaa  bbuu  ttaavvrrıınn  
ssoonnuuccuu  ççaallıışşaann  aaççııssıınnddaann    eelleeşşttiirrii,,  cceezzaa  mmeekkaanniizzmmaallaarrıınnıınn  iişşlleettiillmmeessii  vvee  
hhaattttaa  iişştteenn  ççııkkaarrııllmmaa  ggiibbii  oolluummssuuzz  ssoonnuuççllaarr  oollaarraakk  kkeennddiissiinnee  
ggöösstteerreecceekkttiirr..    

  
ÇÇaallıışşaannıınn  kkeennddii  kkiişşiisseell  yyaappııssıınnddaann  kkaayynnaakkllaannaann  ddaavvrraannıışş  

kkaallııppllaarrıı  vveeyyaa  öözzeelllliikklleerrii  iillee,,  yyaappaakkttaa  oolldduuğğuu  iişşiinn  mmaahhiiyyeettiinnddeenn  ddooğğaann  vvee  
bbuunnddaann  ddoollaayyıı  kkuurruummccaa  iisstteenneenn  ddaavvrraannıışş  vvee  ttuuttuumm  mmooddeelllleerrii,,  ççaallıışşaann--
ddaann  ggeerrççeekkttee  kkeennddiissii  oollmmaayyaann  bbiirr  rroollee  bbüürrüünnmmeessiinnii  iisstteemmeekktteeddiirr..  BBuu  iissee  
kkııssmmeenn  ddaahhii  oollssaa  ççaallıışşaannllaarrddaa  kkiişşiilliikk  ççaattıışşmmaassıınnaa,,  öözzggüüvveenn  kkaayybbıınnaa  
nneeddeenn  oollaabbiillmmeekktteeddiirr..  ÇÇüünnkküü  kkuurruumm  ççaallıışşaannddaann--hhaakkllıı  oollaarraakk--bbeelliirrllii  bbiirr  
ddaavvrraannıışş  mmooddeelliinnii  ttaalleepp  eettmmeekktteeddiirr..  

  
DDuuyygguussaall  eemmeeğğee  iilliişşkkiinn  bbuu  yyüükksseekk  bbeekklleennttiinniinn  nneettiicceessiinnddee  

oorrttaayyaa  ççııkkaann  ssttrreess,,  eennddiişşee  vvee  dduuyygguussaall  ttüükkeennmmee,,  ççaallıışşaann  aaççııssıınnddaann  
yyüükksseekk  bbiirr  rriisskk  yyaarraattmmaakkttaaddıırr..  BBuu  aallaannddaakkii  bbiirr  ççookk  aarraaşşttıırrmmaa,,  
dduuyygguussaall  eemmeeğğiinn  yyaarraattttıığğıı  ffoonnkkssiiyyoonn  bboozzuukklluuğğuu  bbooyyuuttuunnaa  öözzeelllliikkllee  
ddiikkkkaatt  ççeekkmmeekktteeddiirr..  ÇÇaallıışşmmaa  ssüürreecciinniinn  bbiirr  bbooyyuuttuu  oollaarraakk  dduuyygguussaall  
eemmeekk  bbuu  nneeddeennllee  iişşllee  iilliişşkkiillii  hhaassttaallııkkllaarr,,  ddeevvaammssıızzllııkk  vvee  ddüüşşüükk  vveerriimmlliilliikk  
oorraannllaarrıı  üüzzeerriinnddee  öönneemmllii  bbiirr  eettkkiiyyee  ssaahhiippttiirr((BBooyydd;;  22000022::  115522))..  DDiiğğeerr  
ttaarraaffttaann  ppeekk  ççookk  ççaallıışşaannıınn  ssaaddeeccee  iişş  hhaayyaattllaarrıı  vvee  ssaağğllııkkllaarrıı  oolluummssuuzz  
eettkkiilleennmmeemmeekkttee,,  aayynnıı  zzaammaannddaa  bbuu  oolluummssuuzz  eettkkiilleerr  öözzeell  hhaayyaattllaarrıınnaa  vvee  
ddiiğğeerr  iinnssaannllaarrllaa  kkuurrdduukkllaarrıı  iilliişşkkiilleerriinnee  ddee  yyaannssııyyaabbiillmmeekktteeddiirr..  

  
SSoonnuuçç  oollaarraakk  dduuyygguussaall  eemmeekk  kkaavvrraammıı,,  hhiizzmmeett  sseekkttöörrüünnddee  

öözzeelllliikkllee  mmüüşştteerriilleerrllee  bbiirreebbiirr  iilliişşkkiiddee  bbuulluunnaann  ççaallıışşaannllaarrıınn  eemmeekk  
ssüürreecciinnddee  ssöözz  kkoonnuussuu  oollaann  bbiirr  oollgguudduurr..  BBuu  ççaallıışşaannllaarr,,  ffiikkrrii  eemmeekklleerriinniinn  
yyaannıı  ssıırraa,,  dduuyygguullaarrıınnıı  ddaa  eemmeekk  ssüürreecciinnee  ddaahhiill  eettmmeekk  zzoorruunnddaa  
kkaallmmaakkttaaddıırrllaarr..  BBuu  iissee  ççaallıışşaannıınn  iissttiihhddaammddaayykkeenn  aarrzz  eeddeebbiilleecceeğğii  ssoonn  
ggüüccüüddüürr..  GGöörrüülleecceeğğii  üüzzeerree  kkııyyaassııyyaa  rreekkaabbeettiinn  yyaaşşaannddıığğıı  kkaappiittaalliisstt    
üürreettiimm  vvee  ttüükkeettiimm  iilliişşkkiilleerrii  aağğıınnddaa,,  ççaallıışşaannıınn  dduuyygguullaarrıı  ddaa  ppiiyyaassaannıınn  
ssaağğllııkkllıı  iişşlleemmeessiinniinn  bbiirreerr  aarraaccıı  hhaalliinnee  ggeellmmeekkttee,,  öözzeell  aallaannddaann  ttüükkeettiimm  
aallaannıınnaa  iinnttiikkaall  eeddeerreekk  üürreettiimm//ssaattıışş  ssüürreecciinnee  ddaahhiill  oollmmaakkttaaddıırr..  
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