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Kişiyi rahatsız eden bir duruma karşı organizmanın verdiği bir tepkidir. 

Nedir? 

Kişinin üzerinde hissettiği baskı ve gerginlik durumudur. 

Belli bir olay ya da durum karşısında duygusal ve fiziksel dünyamızın 
gösterdiği “zorlanıyorum” reaksiyonudur. 
 
Bireyi zorlayan fiziksel veya psikolojik uyaran(lar)  karşısında bireyin 
geliştirdiği uyum sağlamaya yönelik tepkidir. 
 



Pozitif stres: 
 
İnsanın heyecanını arttırır, hedefine 
kilitlenmesini sağlar… 
 
Dolayısıyla sonucunda kazanç veya 
keyif sağlayan durumlar oluşur. 
(Başarı sağlamak, işe girmek vs) 
 

Negatif stres 
 
Bireyin kaynaklarını ve baş etme 
yeteneklerini tüketen duygu.. 
 
Sonucunda insan yaşamı için 
olumsuz durumlar oluşur. 
(Hastalık, performans düşüklüğü, 
başarısızlık vs) 



Olimpiyat şampiyonları en iyi skorlarını 
neden antrenmanlarda değil de 
olimpiyatlarda kırıyorlar? 
 
Zamanınız çok kısıtlı olmasına rağmen, bu 
kısa zamanda çok iyi bir iş çıkardığınız oldu 
mu? 
 
Seyit Onbaşı’nın savaş sırasında kaldırdığı 
gülleyi daha sonra defalarca denemesine 
rağmen kaldıramamış olmasının nedeni ne 
olabilir?  
 
 

Üniversite sınavlarına hazırlanan ve 
deneme sınavlarında çok başarılı olan 
biri, nasıl olur da soruların neredeyse hiç 
birine yanıt veremez? 
 
Evde bilgi yarışmalarında sorulan bazı 
soruların cevabı, isminizi söylemek 
kadar kolay değil mi? Peki yarışmada 
niçin insanlar kilitlenip kalıyorlar? 
 
 



Stresin Oluşumu ve Aşamaları  

Michigan Üniversitesi’nde bir grup araştırmacı nesnel çevrenin 
tek başına stres yaratmadığını, strese neden olan etmenin o 
çevrenin algılanış biçiminden kaynaklandığını bulmuşlardır…  

Başka bir ifadeyle, bir insanı strese sokan şey yaşadığı olaylardan 
ziyade ona yüklediği anlam… 
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Stresin Aşamaları 

Strese karşı, organizmanın tepkisine «genel 
uyum belirtileri» denir. 

 

1. Alarm (Tehlike) 

2. Direnme 

3. Tükenme 



Alarm Aşaması 

• Göz bebekleri büyür 

• Yüz soluklaşır 

• Kalp atışı hızlanır 

• Damarlar büzülür 

• Soğuk ter akar 

• Kan şekeri yükselir 

• Mide asit salgılar 



Direnme Aşaması 

• Stresörlere rağmen uyuma elverişli ortaya 
çıkarsa, direnç oluşur. 

• İlk belirtiler ortadan kalkar 

• Organizma direnirse stres alt edilebilir 

• Aksi halde gerilim savunmayı zayıflatır 

• Tükenme aşamasına gelinir 



Tükenme Aşaması (Çöküntü) 

• Stres uzun süreli olduğunda vücut tükenir 

• Savunma sistemi zayıflar 

• Organik ve ruhsal hastalıklar ortaya çıkar 



Stres ve Bireysel Özellikler  

•Kişilik 
 
•Kişinin cevaplayamadığı sorulara 
yaklaşımı 
 
•Belirsizliğe ve sorunlara tahammül 
 
•Değişimle baş edebilme becerisi 
 
•Güdü 
 
•Zihni modellerimiz, tecrübelerimiz 
 
•İhtiyaçlarımız ve algı 
 
•Cinsiyet, zeka 



Stres ve A-B Tipi Kişilik Arasındaki İlişki 

Strese dayanıklılık insandan insana değişebilir mi? 
 
Aynı olay karşısında bir kişinin stres düzeyi çok yüksekken bir 
diğerinin çok daha azdır? 
 
Bir birey zorluklar karşısında kısa sürede pes ederken neden 
bazılarının dayanıklılığı daha fazladır? 
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A B Tipi kişilik.pdf
A B Tipi kişilik.pdf
A B Tipi kişilik.pdf


Eğer 26’sına ‘evet’ dediyseniz kişiliğiniz A tipidir.  
 
Eğer 24 sorudan fazlasına ‘hayır’ dediyseniz kişiliğiniz B tipidir. 

SONUÇ 



A TİPİ B TİPİ

KİŞİLİK

• Daima faaliyet içerisindedir 
• Sabırsızdır 
• Hızlı yürür, hızlı konuşur 
• Aynı anda iki şeyi yapar 
• Atılgandır, rekabetçidir 
• Kendini zaman tehdidi altında 

hisseder 
• Çoğu kez kendi başarısını her şeyin 

üstünde tutar 
• Mükemmeliyetçi 
• Sorumluluk duygusu çok fazladır 
• Eleştirmekten kaçınmayan 

 

• Sabırlıdır 

• Zaman tehdidi yoktur 

• Asla aceleci değildir 

• İşini yaparken eğlenir 

• Sıcakkanlı ve yumuşaktır 

• Ailesine ve sosyal yaşama zaman ayırır 

• Her şeyi ciddiye almazlar 

• Kusursuzluk arayışı içinde değildirler 

• Hatalara karşı tolerans düzeyi yüksektir. 

• Amirleri tarafından takdir edilmek çok 
önemli değildir 

 

Özellikleri Özellikleri 



A TİPİ B TİPİ

KİŞİLİK

Stres Karşısındaki Tutumu Stres Karşısındaki Tutumu 

•Stres düzeyleri düşüktür. 
•Her şeyin mükemmel olması onlar için çok 
önemli olmadığı için bunları dert etmezler. 
•Tolere etme ve hataları affetme 
düzeylerinin yüksek olması, yaşanan 
sorunlara doğal bakmalarını sağlar. 
•Büyük hırsları olmadığından, başarısızlıkları 
dert etmezler. 
•Sosyal yaşama ve hobilere önem 
verdiklerinden, rahatlama ve gevşemeye bol 
olanakları vardır.. 

•Stres düzeyleri yüksektir.  
•Stresli bir hayat sürerler. 
•Sürekli mücadele halindedirler. 
•Başarılı oldukları için genelde 
diğer insanlar tarafından 
kıskanılırlar. Bundan dolayı diğer 
insanlarla içsel ya da karşılıklı 
olarak çatışma halindedir.  



Stresin Kaynakları (Çevresel-Örgütsel-Bireysel) 

Hayatımızda bizi neler strese sokuyor? 



Çevresel Stres Kaynakları 

Ekonomik Sorunlar 

Politik Belirsizlikler 

Teknolojik Yenilikler – Çok 
Hızlı Değişim 

Sosyolojik Değişiklikler 



Örgütsel Stres Kaynakları  

Görev Karmaşıklığı  
 
İşte Tehlike Unsuru 
 
Zaman Baskısı 
 
Başkalarından Sorumlu Olmak 
 
Uygun Olmayan Çalışma 
Koşulları  
 
Rol Belirsizliği-Rol Çatışması 
 
Kontrol Yokluğu 
 
Mobbing 
 
 
 
 
 
 



Örgütsel Stres Kaynakları (Devam) 

Yönetsel Politika ve 
Stratejiler 

Örgütsel Yapı 

Örgütsel Süreçler 



Bireysel Stres Kaynakları 

Kişinin Toplumsal Yaşamda 
Çok Farklı Rollerinin Olması 
(Anne, baba, çalışan, arkadaş, 
eş, sevgili, komşu, kardeş…) 

Bireysel Özellikler ve Kişilik 

Yaşam ve Kariyer Değişimleri  
(Eş ölümü, boşanma, evlenme, 
hamilelik, baba olma, çocukların 
büyüme evreleri, iş değiştirme, 
önemli kişisel başarılar…) 



Stresin Sonuçları (Kişisel ve Örgütsel Sonuçlar)  

Kişisel Sonuçlar 

Fiziksel Sonuçları 

Psikolojik Sonuçları 

Davranışsal Sonuçları 



Örgütsel Sonuçlar 

Performans  
 
 
İşe ve Örgüte Tutum 
 
 
İşten Ayrılma 
  



Stres Düzeyi – Verimlilik (Performans) İlişkisi  



Stres Değerlendirme Formu.pdf


 
Eğer toplam 51 – 60 arasındaysa, stres 
düzeyiniz normalin üzerinde.. Aşırı gergin 
olma sınırındasınız, dikkat! 
 
Eğer toplam skor 61 ve üzerindeyse, Stresten 
kaynaklanan hastalıklara (özellikle kalp ve 
mide hastalıkları) yakalanma olasılığınız 
yüksektir. 
 
 
 

DEĞERLENDİRME 
 
Eğer toplam 20 – 30 arasındaysa,  Hayatınızı 
canlandırmaya ihtiyacınız var. 
 
Eğer toplam 31 – 50 arasındaysa, stresle başa 
çıkma konusunda iyi durumdasınız. 
 



Stresin Yönetilmesi – Stresle Başa Çıkma Yolları  

Bireysel Olarak Başa Çıkma 

•Zaman Yönetimi 
 
•Rahatlama – Meditasyon – Hobiler 
 
•Spor – Egzersiz 
 
•Olumlu Düşünme ve Başarıya İnanma 
 
•Beslenme 
 
•Profesyonel Destek Alma 
 
•Toplumsal Gruplara Katılma 



Örgütsel Olarak Başa Çıkma 

•İşin Yeniden Tasarımı 
 
•İş Rotasyonu 
 
•Belirsizliği Azaltmak – Rol Tanımı  
 
•Etkili Performans Değerlendirme Sistemi  
 
•İş Güvenliği 
 
•Destekleyici Örgüt Kültürü Yaratmak 
 
•Çatışma Yönetimi 
 
•Katılımlı Yönetim  
 
•Zaman Yönetimi  
 
•Stres Yönetim Eğitimi  



Diğer Küçük Öneriler… 

Başlangıçları büyük bir dert haline 
getirmeyin… (yeni işi, okulun ilk gününü, 
sabahları, pazartesileri…)    

Bazen diğer işleri bir 
anlığına unutup anı yaşayın, 
rahatlamanıza izin verin… 



Düzeltemiyorsanız, 
geçmişte olanları affedin 
ama aldığınız dersi 
unutmayın… 

Aynı anda herkesi mutlu 
edemeyebilirsiniz. 



Çözemediğiniz sorunlar için strese 
girmek yerine farklı çözüm yolları 
deneyin…  

Size ne enerji veriyorsa, o 
kaynakları koruyun.. 



Dengeli beslenin.. 

Uyku düzeninize 
dikkat edin.. 



TEŞEKKÜR EDERİM… 


