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Özet 

Yiyecek-içecek sektörü emeğin yoğun olarak gerçekleştiği bir hizmet sektörüdür. 
Duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve kişisel başarı olarak üç boyutta 
değerlendirilen tükenmişlik, çalışanların performansını ve dolayısıyla da işletmenin 
hizmet kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Tükenmişliği, kurumsal temelli 
diğer stres kaynaklarından ayıran özellik, çalışanların iş gereği karşılaştıkları 
kişilerle kurdukları sık ve yoğun etkileşimler sonucunda ortaya çıkmasıdır. 
Tükenmişlik, zihinsel ve fiziksel enerji tükenmesi olarak da karakterize 
edilmektedir. Bu çalışmada; yiyecek-içecek işletmeleri çalışanlarının tükenmişlik 
düzeyinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Araştırmada, Maslach tarafından geliştirilen Türkçe’ye uyarlaması Ergin (1992) 
tarafından yapılan Maslach Tükenmişlik Ölçeği uygulanmıştır. Araştırmada veri 
toplama yöntemi olarak anket ve yazar tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu 
kullanılmıştır. Örneklem olarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı Dış Hatlar 
Terminali Yiyecek-İçecek İşletmelerinde çalışan 110 kişi ele alınmış ve anketler 
Mart-Ağustos 2007 tarihinde yapılmıştır. Örneklemin duygusal tükenme ve 
duyarsızlaşma düzeylerinin düşük, kişisel başarı düzeylerinin yüksek olduğu 
belirlenmiş ve örneklemin düşük bir düzeyde tükenmişlik yaşadığı tespit edilmiştir.  
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A RESEACH ABOUT DETERMINING FOOD & BEVERAGE EMPLOYEES’ 

BURNOUT LEVELS 

Abstract 

Food and beverage sector is labor-intensive. Burnout, which can be investigated in 
three dimension emotional exhaustion, cynicism and personal accomplishment can 
affect employee performance as well as service quality of the establishment. The 
main characteristic which makes burnout different from other job-related 
occupational stress factors is that, it is the result of frequent employee relations 
with the individuals. Mostly characterized by mental and physical energy 
exhaustion. The aim of this study is to find out the burnout levels of food and 
beverage employees.   

Data related to burnout levels was collected by ‘Maslach Burnout Inventory’ which 
Turkish form is adapted by Ergin (1992) and personal information form developed 
by the researcher. The data group of the study consists of 110 employees who 
were working in food and beverages establishments in İzmir Adnan Menderes 
Airport. The study is done between March- August 2007. The data group’s burnout 
levels were found to be low in terms of emotional exhaustion and 
depersonalization sub-dimension and found to be high in terms of personal 
accomplishment.  In general it can be stated the food and beverage employees 
working in İzmir Adnan Menderes Airport have low burnout. 
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