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ÖNSÖZ
Yaşlı bakım hizmetleri günümüzde profesyonelleşmiş bir sosyal hizmet alanıdır. Bu
doğrultuda, mesleğin gerekleri ve standartları gün geçtikçe artmaktadır. Mesleğin daha iyi
sunulması açısından teknik boyut kadar psikolojik faktörler de büyük önem taşımaktadır.
Bununla birlikte, hizmetin kalitesi açısından yaşlı hizmetinde bulunan meslek elemanlarının
etik özellikleri de ön plana çıkmaktadır. Sonuç olarak, çalışanın psikolojik durumu ve etik
özellikleri yaşlı bakım hizmetinin amaca ulaşmasında çok büyük bir etkiye sahiptir.
Bu çalışmada da konu iki farklı boyutuyla ele alınarak önce psikolojik konulara
sonrasında ise etik konulara yer verilmiştir.
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1. GENEL OLARAK PSİKOLOJİ VE SOSYAL PSİKOLOJİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Genel Olarak Davranış ve Davranış Bilimleri
1.2. Genel Olarak Psikoloji Bilimi
1.3. Genel Olarak Sosyal Psikoloji

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Psikoloji bilmi ne işe yarar?
2) Sosyal psikolojinin psikolojiden farkı nedir?
3) Sosyal psikoloji hangi konularla ilgilenir?

3

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Davranışın ve Davranış

Davranış bilimlerini genel

Kazanım okuyarak ve

Bilimlerinin Özellikleri

hatlarıyla öğrenmek

araştırarak geliştirilecektir.

Sosyal Psikoloji Kavramı ve

Sosyal psikoloji kavramı

Kazanım okuyarak ve

Psikolojiyle İlişkisi

hakkında bilgi sahibi olmak

araştırarak geliştirilecektir.

Sosyal Psikolojinin Alt

Sosyal psikolojinin içerdiği

Kazanım okuyarak ve

Konuları

konuların neler olduğunu

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenmek
Psikoloji ve Sosyal

Özellikle sosyal psikolojinin

Kazanım okuyarak ve

Psikolojinin Yaşlı Bakım

yaşlı bakım mesleğindeki

araştırarak geliştirilecektir.

Mesleğine Yönelik Etkileri

yerini anlamak

4

Anahtar Kavramlar
•

Psikoloji

•

Sosyal psikoloji

•

Davranış bilimleri

5

Giriş
Psikoloji, davranış bilimi olarak da ifade edilen bir bilimdir. Temel amacı, insan
davranışlarının nedenlerini araştırmaktır. Sosyal psikoloji de psikolojinin toplumsal boyutu ile
ilgilenir.
Bu bölümde, psikoloji ve sosyal psikoloji bilimleri kısa ve öz bir biçimde ele alınacak
ve böylece sonraki bölümlere altyapı oluşturulacaktır.
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1.1. Genel Olarak Davranış ve Davranış Bilimleri
Davranış, insan ve/veya hayvanların tek tek ya da toplu olarak gösterdiği faaliyetler
olarak tanımlanmaktadır. Bir insanın davranışta bulunabilmesi için bir uyarıcının olması
gerekmektedir. Bu süreç, uyaran-organizma-tepki-davranış şeklinde ortaya çıkmaktadır. 1
İnsan davranışları çok çeşitlilik gösterir. Davranış gözlemlenebildiği için ölçülebilir.
Davranışın duygusal ya da daha geniş olarak deneysel yönleri vardır. Bununla birlikte, her
davranışın bir neden vardır. Bu neden gözlemlenebilir ya da tahmin edilebilir olduğu gibi,
bilinçaltında saklı da olabilir. Davranışın oluşmasında belirli bir uyarıcıya ihtiyaç vardır. Bu
uyarıcı organizma tarafından işlenir ve tepki olarak bir davranışa yönelir. İnsan davranışları
belirli bir etki ve bireysel güdülerin sonucunda oluşmaktadır. Başka bir deyişle, insan
davranışlarının kendine özgü bir mantığı vardır. İnsan davranışının oluşumunda kalıtımın ve
yetiştirilme biçiminin etkisi oldukça fazladır.2
Davranış bilimleri ise kısaca, insan davranışlarının bilimsel yönden incelenmesi olarak
tanımlanabilir. Davranış bilimleri, insanların nasıl davrandıklarını, çevre ile insan davranışları
arasında ne tür bir ilişki olduğunu ve insan davranışlarının nedenlerini inceleyen sistematik
bilgi bütünüdür. Bu çerçevede cevaplamamız gereken 3 temel soru vardır3:
•

İnsanlar nasıl davranır?

•

İnsan davranışlarıyla çevre arasında ne tür bir ilişki vardır?

•

İnsan davranışlarının nedenleri nelerdir?

Davranış bilimleri, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, sosyal psikoloji gibi disiplinler
sayesinde insan ve davranışlarının anlaşılmasını sağlayan bir bilim dalı olarak ortaya
çıkmıştır4.
Bu bilimlerden sosyoloji, toplumbilim olarak ifade edilebilir. Her toplumun kendine
özgü bir yapısı ve yaşam sorunları vardır. Bu yapı ve sorunların basit olanından karmaşık
olanına kadar hepsi bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. Dolayısıyla, sosyoloji, toplumdaki
olgu ve olaylarla toplum arasındaki ilişkiyi inceleyen bir bilim dalıdır. Bu çerçevede, bu bilim
toplumsal yaşamı bilimsel metotlarla araştırmaya çalışmaktadır. Bir diğer değişle insanların
karşılıklı olarak birbirini etkilemesi sonucu ortaya çıkan ortak yaşantıların oluşturduğu
toplumsal hayatı incelemektedir. Bu bilgiler ışığında, sosyoloji, toplumun yapısını, toplumu
oluşturan insanlar ve gruplar arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır.5
Antropoloji ise, daha çok ilkel toplumlardaki insan toplulukları ve kültürel ilişkileri
açıklamaya çalışır. Ancak, günümüzde modern toplumlarla da ilgilenmeye başlamıştır.
Antropoloji bu çerçevede, şu şekilde tanımlanmıştır: İnsanın kökenini, biyolojik yapısını,
1

Şimşek, Şerif, vd., (2014), Davranış Bilimlerine Giriş ve Örgütlerde Davranış, Eğitim Yay., Konya, s.3.
Güney, Salih, (2011), Davranış Bilimleri, Nobel Yay., Ankara, s.13.
3
Yüksel, Öznur, (2006), Davranış Bilimleri, Gazi Kitabevi, Ankara, s.3
4
Güney, Salih, (2011), Davranış Bilimleri, Nobel Yay., Ankara, s.1.
5
Güney, Salih, (2011), Davranış Bilimleri, Nobel Yay., Ankara, s.7.
2
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kültürel belirtilerini toplumsal davranışlarını konu edinen ve bunları kendine özgü
yöntemleriyle inceleyen bir bilim dalıdır.6

1.2. Genel Olarak Psikoloji Bilimi
Psikoloji, davranış bilimleri içerisinde en öne çıkan bilim dalıdır. Psikolojinin amacı,
davranışı anlamak, tahmin etmek ve kontrol etmektir. Psikoloji bir taraftan insanlar arasındaki
kişilik, tutum vb. alanlardaki farklılıkları tespit etmeye çalışırken diğer taraftan da
motivasyon, öğrenme gibi süreçler üzerinde durur.7 Aynı zamanda, insanın çevresindeki canlı
ve cansız varlıkları, olayları nasıl anladığını, öğrendiğini, nasıl düşündüğünü, varlıklar ve
olaylar karşısında nasıl heyecanlandığını, duygulandığını, bireyin zekâsını ve kişiliğini
araştıran bir bilim dalıdır.8
Psikoloji, insan davranışının altında yatan temel nedenleri bulmaya çalışan bilimsel
çabaya verilen addır. 9 Ayrıca, psikoloji, bireysel davranışları inceleyen ve algılama,
yargılama, düşünme, güdülenme vb. süreçlerin nedenlerini araştıran bir bilim dalıdır.
Psikoloji, daha çok insanın bilinçli bir şekilde çevresi ile ilişkilerde bulunmasını ve bunlarla
ilgili davranışsal süreçlerini kapsamaktadır. İnsanın çevresinden gelen etkileri bir sürece
sokan ve bir tepki ya da davranış biçimine dönüştüren unsurlar; Zekâ düzeyi, duygular,
karakter, akıl yürütme, kültür düzeyi, bedensel ve biyolojik özelliklerdir. İnsan davranışlarını
neden sonuç ilişkileriyle açıklamaya çalışan psikoloji, aynı zamanda bulgularını araştırma ve
deneylerle doğrulamaya çalışır. Bunların sonucunda da hipotez ve kuramlar ortaya çıkar.10

1.2.1. Psikolojinin Temel Amaçları
Psikoloji biliminin temel amaçları şunlardır:11
• Betimleme: Birbiriyle ilişkili olan ya da olmayan davranışların ve davranışları
belirleyen koşulların belirlenmesi ile ilgilidir. Ayrıca, bu süreç davranışların ortak özellikler
yoluyla sınıflandırılması anlamına da gelmektedir.
•

Açıklama: Davranışları açıklayan genel ilkelerin ve kuramların oluşturulmasını

•

Yordama: Davranışların önceden tahmin edilebilmesi ile ilgilidir.

•

Kontrol: Davranışların seçilen bir düzeye veya istenen bir biçime getirilmesidir.

içerir.

6

Güney, Salih, (2011), Davranış Bilimleri, Nobel Yay., Ankara, s.9.
Yüksel, Öznur, (2006), Davranış Bilimleri, Gazi Kitabevi, Ankara, s.8.
8
Güney, Salih, (2011), Davranış Bilimleri, Nobel Yay., Ankara, s.7.
9
Cüceloğlu, Doğan, (2005), İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul, s.22.
10
Eren, Erol, (2001), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Yay., İstanbul, s.3.
11
Arıcı, Hüsnü, (2009), Davranış Bilimlerine Giriş, AÖF Yay., Eskişehir, s.168.
7
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1.2.2. Kişilik
Psikolojinin önemli uğraş alanlarından biri olan kişilik sistemleri ile insan faaliyetleri
arasındaki ilişki bilimsel olarak ele alınıp incelenmektedir. Kişilik, bu nedenle psikolojinin en
önemli konularından biridir. Kişilik, en genel tanımıyla bireyin kendi açısından fizyolojik,
zihinsel ve ruhsal özellikleri hakkındaki bilgisidir. Kişilik, doğuştan var olan ve sonradan
edinilen eğilimlerin bütününden meydana gelmiştir. Kişiliği belirleyen 5 temel faktör vardır:12
•

Dış görünüm

•

Rol ve/veya görev

•

Ahlak

•

Yetenek

•

Toplumsal özellikler

Bunlarla birlikte, kişiliğin oluşumunu belirleyen faktörler de şu şekildedir:13
• Kalıtımsal Faktörler: Kişilik özelliklerinin çoğunun doğuştan geldiği
düşünüldüğünde birçok kişilik faktörü kalıtımsaldır. Bununla birlikte, bireyin bedensel
yapısını şekillendiren kalıtımsal faktörler, insanların yürüme, konuşma, gülme vb. davranış
biçimlerinin farklı olmasına neden olmaktadır.
• Kültürel Faktörler: İnsanlar, içinde doğup büyüdükleri toplumun kültüründen
çok fazla etkilenirler. Bu çerçevede, birey toplumla kültürel etkileşim neticesinde birçok
kültürel özellik kazanır ve bunları sergiler.
• Aile Faktörü: Aile özel davranışların kazandırıldığı bir ortamdır. Çocuk, özellikle
anne ve babasının davranışlarını örnek alacak ve kişiliği ile ilgili davranışlarını ona göre
şekillendirecektir.
• Sosyal Yapı ve Sosyal Sınıf Faktörü: Bireyin ait olduğu sosyal sınıf, onun
eğitim imkânlarını, yaşam biçimi, düşünce ve eğilimlerini, tüketim biçimlerini ve onun kişilik
özelliklerini etkiler. Örneğin, sosyoekonomik açıdan iyi durumda olan bir sınıf içinde doğan
bir çocuk, büyük olasılıkla sosyal statüsü yüksek bir meslek sahibi olacak ve bu konumuna
göre davranışlar sergileyecektir.
Kişiliği oluşturan ve kişiliği ifade ettiğimiz bazı kavramlar mevcuttur. Bunlardan biri
de karakterdir. Karakter, genel olarak toplumsal kullanımı paralelinde bireye ait davranışların
bütünü olup insanın bedensel, duygusal ve zihinsel etkinliğinin çevre tarafından algılanış
biçimidir. Bireyler bu algılanış biçimi doğrultusunda da toplumda bir değere sahip olurlar.
Dolayısıyla, bireyin karakterli olup olmamasını belirleyen en önemli faktör, toplumsal ve
12
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ahlaki kurallardır. Sonuç olarak, bu kurallara göre hareket eden kişi karakterli, hareket
etmeyen bireyler ise karaktersiz olarak değerlendirilmektedir.14
Kişiliğin bir diğer boyutu ise mizaç (huy) tır.. Mizaç, kişiliğin bütünü ile ilgili değil
sadece kalıtımsal yönüyle ilgilidir. Özellikle, otonom sinir sisteminin özelliği ve iç salgı
bezlerimizin çalışma düzeyleri gibi kalıtımsal yollarla kazanılan özellikler mizacı meydana
getirmektedir. Örneğin, çabuk kızmak, neşelenmek, öfkelenmek, soğukkanlı davranmak gibi
nitelikler mizacı ifade etmektedir. Başlıca mizaç türleri şunlardır:15
•

Neşeli Mizaç.

•

Soğukkanlı Mizaç.

•

Kızgın Mizaç.

•

Melankolik Mizaç.

Kişiliğin bireyin işi ve mesleği ile de doğrudan ilişkisi söz konusudur. Öyle ki,
birey kişilik özelliklerine uymayan bir mesleği tercih etmesi ya da bir işte çalışması
durumunda mutsuz olacak ve motivasyonu bundan olumsuz etkilenecektir. Örneğin, A ve B
tipi kişilik türleri meslek seçiminde önemli bir yere sahiptir. Buna göre, A tipi kişiliğe sahip
olanlar rekabetçidir, sabırsızdır, duygularını saklayamaz, dakiktir ve insanlara ya da olaylara
çabuk sinirlenirler. B tipi kişilik tipi ise aksine, rekabeti sevmeyen, sosyal konumundan ve
mesleğinden memnun olan, sabırlı, soğukkanlı, duygularını gösteren bireyleri
tanımlamaktadır.16 Dolayısıyla, sosyal hizmet alanında çalışacak bireylerin belirlenmesinde
kişilik özellikleri açısından B tipi kişilik tipinin uygun olduğu görülmektedir. Özellikle de
yaşlı bakım hizmetinde bulunacak bireylerin sabırlı, soğukkanlı ve duygularını gösterebilme
açısından bu kişilik tipi ön plana çıkmaktadır.

1.3. Genel Olarak Sosyal Psikoloji
Sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikoloji bilimlerinin kesişim noktasında yer alır. Çünkü
sosyal psikoloji, incelediği sosyal olaylara sosyolojinin ve psikolojinin kolayca
geliştiremediği yeni bir bakış açısı getirmiştir. Birey ile toplumun ilişkisi söz konusu olduğu
zaman psikolojinin, bireyin belirli bir sosyal ortamda yaşadığını açıklamak için ise
sosyolojinin verilerinden yararlanılarak değerlendirmeler yapar. Örneğin, psikoloji kişilik
konusunda yeterli bilgiler sağladığı halde, liderlik konusunda aynı bilgiyi sağlamakta yeterli
olamamaktadır. Çünkü liderlik sadece kişilik özellikleriyle değil, içinde yaşanılan toplumun
veya grubun özellikleriyle ve kişiyle sosyal çevrenin etkileşimi sonucunda oluşmaktadır.
Dolayısıyla, sosyal psikoloji, sosyoloji ve psikolojinin yetersiz kaldığı durumlarda sosyal
olayları açıklayarak sosyal bilimlerdeki önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 17 Sosyal
psikoloji, bireyle toplum arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Bu doğrultuda, birey, toplumu
14
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etkilediği gibi toplum da bireyleri etkilemektedir. Öyle ki, bir liderin davranışı ya da
konuşması kitleleri harekete geçirebilir ya da bir gruba üye olmak isteyen biri, grubun
kendinden beklediği davranışları gösterme eğilimine girebilir. 18 Bir diğer tanımda ise,
insanların birbiri hakkında nasıl düşündüğü, birbirini nasıl etkilediği ve birbiri ile nasıl ilişki
kurduğunun bilimsel incelemesi olarak ifade edilmektedir.19 Sonuç, olarak sosyal psikoloji
hem bireyin hem de toplumun birbirini etkilediği bir süreci analiz etmeye çalışmaktadır.
Sosyal psikolojinin temel bazı kavramları söz konusudur. Bunlar algılama, öğrenme,
sosyal etki, tutum, önyargı, benlik ve sosyal grup vb. kavramlardır.

1.3.1. Algılama
Sosyal yaşamda insanlar çevrelerinden gelen uyarıcıların etkisi altındadır. Dolayısıyla,
algılama da uyarıcılar vasıtasıyla kişide oluşan duyumların yorumlanıp anlamlı hale getirilme
sürecidir. Algı, dış dünyadan gelen uyarıların, zihinsel olarak yorumlanması olarak da
tanımlanabilir. Algılar, ne gördüğümüzü, nasıl yorumladığımızı, neye inandığımızı, nasıl
davrandığımızı bize göstermektedir. Algılarımız aynı zamanda zihnimizde değerler
yaratmakta, problemler oluşturmakta ve bu problemleri de çözmektedir.20 Algılama sürecine
geçmiş yaşantılarımızı, kişisel özelliklerimizi ve tecrübelerimizi de dâhil ederiz. Nesne ve
olayların özelliklerine dayanarak oluşturulan algılama daha sonra alınan duyusal verilerle de
kuvvetlenir. Algılama süreci tek seferlik bir süreç değildir, devamlılık gösterir.21 Sonuç olarak
bireylerin toplumu etkilemesi ya da bireyin toplumdan etkilenme süreci algılama ile başlar.

1.3.2. Öğrenme
Öğrenme, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri, toplumsal yaşama uyum
sağlayabilmeleri ve kendini gerçekleştirebilmeleri için sahip oldukları önemli bir özelliktir.
Öğrenme, tekrarlar ve yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı
değişiklikler olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, öğrenme bireyin olgunlaşma
düzeyine göre, çevresiyle etkileşimi sonucunda yeni davranışlar kazanması veya eski
davranışlarını değiştirme sürecidir. Öğrenme kavramı, eğitim ve öğretim kavramlarından
farklıdır. Eğitimde temel hedef, kişide oluşacak davranışın olumlu ve istenilen yönde
olmasıdır. Öğrenme sürecinde ise, davranış değişikliği hem olumlu hem de olumsuz yönde
olabilir. Öğretim ise, öğrenme sürecinin bir araç ile gerçekleşmesidir.22 Öğrenme sürecinde
tekrar önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü tekrar uyarıcı ile tepki arasındaki bağın güçlenerek
davranışın öğrenilmesine katkıda bulunur. Bununla birlikte, öğrenmede çevrenin de etkisi
oldukça büyüktür. Çevremizdekilerin bir olaya bakışından sonuçlar çıkararak öğrenme
sürecimizi şekillendiririz.23
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Sosyal psikoloji açısından öğrenme önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü algılama ile
başlayan süreç öğrenme ile devam eder. Davranışların şekillenmesi açısından öğrenmenin
gerçekleşmesi gerekir. Bu açıdan sosyal psikolojik davranışlar öğrenme yoluyla gerçekleşir.
Örneğin, bir meslek mensubunun mesleğinin gerektirdiği davranışları hayata geçirebilmesi
ancak öğrenme yoluyla gerçekleşebilir. Bir sosyal çalışmacı ya da yaşlı bakım çalışanı
mesleğinin gereği olan davranışları öğrenme yoluyla edinecektir. Empati kurma, yardım etme,
etik davranma gibi mesleğin gerekliliği olan davranışlar teorik ve uygulamalı olarak öğrenilir.

1.3.3. Sosyal Etki
Sosyal etki, genel olarak birey davranışının bir başkası ya da başkalarının etkisi altında
gerçekleşmesi durumudur. Örneğin, seyircinin olmadığı bir ortamda futbol maçı yapan
bireyler çok istekli olmayabilirler. Ancak, kendilerini izleyen yakınları olduğunda ise daha
istekli ve arzulu oynarlar. Bu durum tam anlamıyla bireyin davranışlarının bir sosyal etki
altında oluşuyla açıklanmaktadır. İnsanları tek başlarına değerlendirildiklerinde birbirlerinden
çok farklı oldukları görülür. Çünkü herkesin kişilik özellikleri farklıdır. Ancak, birey
başkalarıyla aynı ortamı paylaşmaya başlayınca ise davranışlarında değişikliğe gider.
Dolayısıyla, sosyal etki, bir kişinin başka bir insanın veya insanların yargı, tutum ve
fikirlerinin etkisinde kalarak tutum, yargı ve fikirlerinde ortaya çıkan değişikliklerdir. 24
Sosyal etki süreci, “Uyma Davranışı” ile başlar ve sonrasında “Sosyal Davranış
Düzenliliği (Benzerlik)” ile devam eder. Uyma davranışı bu çerçevede, bir kişinin kendi
görüşünü ve düşüncesini, grubun görüş ve düşüncesi doğrultusunda değiştirmesidir. Bunun iki
farklı sebebi olduğu düşünülür. İlki bilişsel etki, ikincisi ise normatif etkidir. Bilişsel etkide,
bireyin grubun bilgisine güvenmesi ve doğruluğuna inanması söz konusudur. Normatif etkide
ise, birey uyma davranışını grubun kendisini onaylaması veya sevmesi doğrultusunda
gerçekleştirir. Örneğin, bir davete katılan birey ortamdaki diğer bireyler gibi giyinir.

1.3.4. Tutum ve Önyargı
Tutum, yaşantılar ve deneyimler sonucu oluşan, insanların davranışlarını yönlendiren,
belirli bir objeye ya da kimseye karşı ruhsal ve zihinsel bakımdan hazır oluş veya vaziyet alış
biçimidir. Ayrıca, bireylerin çevresindeki bir simgeyi, nesneyi, olayı olumlu ya da olumsuz
bir biçimde değerlendirme eğilimidir. Başka bir bakış açısıyla bireylerin çevresindekilere
karşı olumlu ve olumsuz tavırlarını ifade etmektedir. Tutumlar, bireylerin içinde bulundukları
toplumun değerlerinden, ideolojilerinden ve sosyal temsillerden etkilenmektedir. Toplumsal
değerlere aykırı davranışlar geliştirilirse toplumla bir çatışma içine girilebilir. Ayrıca,
bireylerin benimsediği ideolojik sistemler, tutumlarını şekillendirir. Sosyal temsiller ise,
insanların olaylara verdiği tepkilerin, birlikte yaşanılan toplum üyelerinin ortak
paylaşımlarına göre belirlenmesiyle ilgilidir. 25 Sonuç olarak tutumlar, bireyin kişi veya olgu
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karşısındaki davranışlarının özetidir. Ayrıca, kazanılmış kişilik özelliklerinin bir parçası
konumundadır.26
Önyargı da bir tutum çeşididir. Kısaca, her önyargı bir tutumdur ancak her tutum
önyargı içermeyebilir. Önyargı, gerekli bilgi edinilmeden ya da inceleme yapılmadan,
herhangi bir konuda yetersiz, hatta düşsel kanıtlara dayanılarak ulaşılan yargı veya kavramdır.
Bununla birlikte, önyargı, diğer insanları bağlı oldukları grup kimliklerine göre değerlendirme
yapmayı ifade etmektedir. Diğer bir ifadeyle, önyargılar belirli bir grup ve üyelerine karşı
oluşan dogmatik kanaatlerdir.
Önyargıların temel özellikleri, sınıflandırma, basmakalıp yargı, sosyal uzaklık ve
düşmanlık duygusudur. Sınıflandırmada insanları kategorilere ayırmak ve aynı grup içindeki
bireyleri aynı özellikte olduğunu kabul etmektir. Örneğin, insanları genç ve yaşlı vb.
kategorilere ayırmak sınıflandırma, yaşlıları eski kafalı olarak kabul etmek ise basmakalıp
yargıdır. Sosyal uzaklık ise, önyargıda bulunulan kişi ve kişilerden uzak durulmasıdır. Örnek
olarak, yaşlıların ortamında bulunmayan bir kişinin davranışı verilebilir. Düşmanlık duygusu
ise kuşak çatışmalarına neden olmaktadır.27

1.3.5. Benlik
Benlik, insanın kendi kişiliğine ilişkin kanılarının bütünüdür. Kişinin kendini tanıma
ve değerlendirme biçimidir. “Ben neyim?” sorusuna verilen bir cevaptır. Örneğin, bir bireyin
samimi bir şekilde beceriksizim, akılsızım vb. olumsuz eleştirilerde bulunması ya da tersine
akıllıyım, becerikliyim vb. olumlu eleştiride bulunması benliği ile ilgilidir.28 Benliğin üç
temel yönü söz konusudur. Bunlardan ilki olan maddi benlik, insanın kendi bedeni,
kıyafetleri, ailesi, evi, malı vb. faktörlerdir. Bu sahip olduğu şeylerle kendini ifade etmesi
maddi benliğinin güçlü olduğunun göstergesidir. Sosyal benlik ise, sosyal rollerin neden
olduğu benliktir. Toplumdaki bireyler bizimle ilgili neler düşünüyorsa biz de zaman içinde
onların düşündüğü bir benlik yapısına sahip oluruz. Herkes bizi dürüst olarak tanımlıyorsa,
biz de kendimizi dürüst olarak görmeye başlarız. Kısacası toplumun bizi değerlendirme
biçimi benliğimizi oluşturur. Ruhsal benlik de kendinin insanı nasıl değerlendirdiği ya da
algıladığı ile ilgilidir. Sübjektif bir özellik taşır.29

1.3.6. Sosyal Grup
Grup kavramı bireyin toplumsallaşma özelliği ile ilgilidir. Bu kavram, birlikte hareket
eden bir veya birkaç ortak amacı olan, belirlenmiş roller içerisinde iletişimin sağlandığı,
psikolojik açıdan birbirinin farkında olan ve iki veya daha fazla insanın meydana getirdikleri
topluluk olarak tanımlanır. Grupların oluşma aşamasında bireyler karşılıklı olarak birbirlerini
tanırlar ve birbirlerine karşı güven duygusu geliştirirler. Daha sonra grubun kuralları, ortak
davranış biçimleri ve normları oluşur. Grup üyeleri kendi aralarında ortak kararlar alırlar,
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hedefler belirlerler. 30 Sonuç olarak bir grup iki veya daha fazla kişi belli bir süre etkileşimde
bulunduğunda, biz bilincini oluştururlar.31 Grup çeşitleri şunlardır:32
• Formel ve Enformel Gruplar: Formel gruplar, bir örgüt tarafından belirli bazı
işleri yerine getirmek amacıyla oluşturulan gruplardır. Bir işletmede çalışan bireyler bu
şekilde bir grup oluştururlar. Enformel gruplar ise, özellikle bir araya getirilen değil, bazı
ortak özellikler nedeniyle bir araya gelen gruplardır. Örneğin, arkadaş grupları ya da sosyal
etkinliklere katılan gruplar gibi.
• Birincil ve İkincil Gruplar: Birincil gruplar daha çok yüz yüze ilişkilerin
gerçekleştirildiği belirli bir hiyerarşinin olmadığı ve samimi ilişkilerin olduğu gruplardır.
Aile, çocukluk çağının oyun grupları, gençlik grupları, askerlik ve iş arkadaşlığı grupları
birincil gruplara örnek verilebilir. İkincil gruplar ise resmiyet içeren gruplardır. Bir nevi
formel gruplardır. Belirli bazı amaçların yerine getirilmesi için bir araya getirilmiş kişilerin
oluşturduğu gruplardır.
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Uygulamalar
Bir inşaat ustası tek başına tuğla örerken daha az ancak diğer ustalarla birlikte
çalışırken ise daha fazla tuğla örmektedir. Bunun sebebi ne olabilir? Sosyal psikolojinin alt
başlıklarını dikkate alarak tartışınız.

15

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Psikolojiyi de içine alan davranış bilimleri kavramının temel çerçevesini, psikolojinin
çalışma alanını ve sosyal psikolojinin kavramsal boyutuyla içeriği hakkında bilgi sahibi
olunmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Davranış süreci aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru sıralamada verilmiştir?
a) Organizma-Uyaran-Tepki-Davranış.
b) Uyaran-Organizma-Tepki-Davranış.
c) Tepki-Uyaran-Organizma-Davranış.
d) Uyaran-Organizma-Davranış-Tepki.
e) Tepki-Davranış-Uyaran-Organizma.
2) Davranış bilimleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri
doğrudur?
I.Davranış bilimleri, sosyoloji, psikoloji, antropoloji, sosyal psikoloji gibi disiplinleri
kapsar.
II.Davranış bilimleri sadece insan davranışlarını inceler.
III.Davranış bilimlerinin temel araştırma sorularından biri de “İnsan davranışlarının
nedenleri nelerdir?” sorusudur.
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) Sadece I
e) Sadece III
3) Davranış bilimlerinin konusunu oluşturan bilim dalları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Sosyoloji, toplumdaki olgu ve olaylarla toplum arasındaki ilişkiyi inceleyen bir
bilim dalıdır.
II. Antropoloji ise, daha çok ilkel toplumlardaki insan toplulukları ve kültürel ilişkileri
açıklamaya çalışır.
III. Sosyal psikoloji, sadece bireyin toplumu nasıl etkilediği ile ilgilenir.
a) Sadece I
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b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III
4)Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin temel amaçlarından biri değildir?
a) Betimleme
b) Yordama
c) Açıklama
d) Düzenleme
e) Kontrol
5) Aşağıdakilerden hangisi kişiliği belirleyen temel faktörlerden biri değildir?
a) Dış görünüm
b) Ahlak
c) Yetenek
d) Kardeş sayısı
e) Toplumsal özellikler
6) Aşağıdakilerden hangisi bir mizaç türü değildir?
a) Neşeli mizaç
b) Kızgın mizaç
c) Somurtkan mizaç
d) Soğukkanlı mizaç
e) Melankolik mizaç
7) Aşağıdakilerden hangisi sosyal psikolojinin ilgilendiği temel konulardan biri
değildir?
a) Öğrenme
b) Algılama
18

c) Sosyal Etki
d) Tutum
e) Göç
8) Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Benlik, insanın kendi kişiliğine ilişkin kanıların bütünüdür.
II.Informel gruplar, bir örgüt tarafından belirli bazı işleri yerine getirmek amacıyla
oluşturulan gruplardır.
III.İkincil gruplar, daha çok yüzyüze ilişkilerin gerçekleştirildiği belirli bir hiyerarşinin
olmadığı ve samimi ilişkilerin olduğu gruplardır.
a) I ve II
b) I ve III
c) Sadece I
d) Sadece II
e) II ve III
9) Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Sosyal etki süreci, uyma davranışı ile başlar.
II.Öğrenme, tekrarlar ve yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça kalıcı
değişikliklerdir.
III.Tutum, duyu organlarımızca taşınan duyusal verileri örgütleyip yorumlamaktadır.
a) I ve II
b) I ve III
c) Sadece I
d) Sadece II
e) Sadece III
10) Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri doğrudur?
I.Önyargıların temel özellikleri, sınıflandırma, basmakalıp yargı, sosyal uzaklık ve
düşmanlık duygusudur.
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II. Bir kişinin plajda takım elbise değil de diğer insanlar gibi mayo giymesi normatif
etki olarak ifade edilebilir.
III. Her tutum bir önyargıdır, ancak her önyargı tutum değildir.
a) I ve II
b) I ve III
c) Sadece I
d) Sadece II
e) Sadece III
Cevaplar
1) b, 2) b, 3)c, 4)d, 5)d, 6)c, 7)e, 8)e, 9)e, 10)a
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2. ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VE MESLEKİ PSİKOLOJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1. Genel Olarak Çalışma Kavramı
2.2. Çalışma Psikolojisi Kavramı
2.3. Mesleki Psikoloji
2.4. Çalışma Psikolojisi Konuları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Çalışma psikolojisi kavramı nedir?
2) Mesleki psikoloji kavramı nedir?
3) Çalışma psikolojisi kavramının içeriğinde hangi konular vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Çalışma Psikolojisi Kavramı

Çalışma psikolojisi konusunu Kazanım okuyarak ve

ve Genel Özellikleri

genel hatlarıyla öğrenmek

araştırarak geliştirilecektir.

Mesleki Psikoloji Kavramı

Mesleki psikoloji kavramı

Kazanım okuyarak ve

hakkında bilgi sahibi olmak

araştırarak geliştirilecektir.

Çalışma Psikolojisi

Çalışma psikolojinin içerdiği

Kazanım okuyarak ve

Kavramının Kapsadığı Alan

konuların neler olduğunu

araştırarak geliştirilecektir.

öğrenmek
Motivasyon, Mobbing,

Özellikle çalışma psikolojisi

Kazanım okuyarak ve

Tükenmişlik, Stres.

ile ilgili konuların yaşlı

araştırarak geliştirilecektir.

bakım mesleğindeki yerini
anlamak
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Anahtar Kavramlar
•

Çalışma Psikolojisi

•

Mesleki psikoloji

•

Motivasyon

•

Stres

•

Tükenmişlik

•

Mobbing
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Giriş
Çalışma psikoloji ve mesleki psikoloji psikoloji biliminin alt dallarıdır. Genel olarak,
çalışma psikolojisi, birey ile çalışma arasındaki ilişkinin psikolojik yönünü araştırır. Birey
çocuk yaştan itibaren çalışma, iş ve meslek gibi kavramlarla bir bağ kurmaya başlar. İş
hayatına kadar bu süreç, kendini kariyer planlama ve iş arama davranışı şeklinde gösterir.
Sonra ise, bireyin çalışma hayatına girmesiyle birlikte çalışma psikolojisi, çalışma yaşamında
karşılaşılan sorunlarla baş etmeye başlar. Stres, tükenmişlik, mobbing vb. olumsuzluklarla
mücadele ettiği gibi motivasyon, iş yaşam dengesi, iş tatmini vb. konularla da çalışanın pozitif
psikoloji ekseninde daha iyi olması için çaba gösterir.
Mesleki psikoloji ise, herhangi bir mesleği yerine getirmekten kaynaklanan psikolojik
durumları anlamaya ve açıklamaya çalışır. Bu çerçevede belirli bir mesleğe odaklanır.
Örneğin, öğretmenlik mesleği, doktorluk mesleği vb. meslek grupları özelinde ne tür stres
faktörleri vardır, bu mesleklerde motivasyon nasıl sağlanabilir şeklinde sorular sorar.
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2.1. Genel Olarak Çalışma Kavramı
Çalışma, insanlık tarihi kadar eski olan bir kavramdır. Çünkü ne olursa olsun insanın
var olması için çalışma kavramının da olması gerekir. Çalışmayan birey üretemez ve
üretmeyen birey de yaşayamaz.33
İnsanların çalışmak istemesinin temelinde kuşkusuz geçim kaygısı, bunun da gerisinde
yaşamını sürdürme dürtüsü bulunmaktadır. Acaba insanda doğuştan gelen bir çalışma
ihtiyacına mı sahiptir? Yoksa sosyal güdülerle mi öğrenilmiştir? “Aktivasyon Kuramı”na
ilişkin araştırmalarda insanın doğuştan boş durmama, bir faaliyette bulunma eğilimine sahip
olduğu ortaya çıkmıştır. Fakat bu davranışların ne yönde olacağı daha çok sonradan öğrenme
yoluyla elde edilmektedir. Çalışma bu yönüyle toplumsal bir faaliyettir.34
Çalışma, sadece ekonomik yönü olan bir kavram değildir. Çalışmak bireye bedensel
ve zihinsel faaliyet ihtiyacını karşılayan önemli bir etkinliktir. Ayrıca, yaşadığı topluma bir
katkıda bulunmasına olanak verir. Bu durum da bireyin kendisine güven duymasını ve
kendine olan saygısının artmasını sağlar.35 Öyle ki, çalışma bireyin sosyo-psişik ihtiyaçlarına
cevap vermektedir. Buna göre;36
•

Çalışma ile birlikte, yeni arkadaşlık ilişkileri kurulabilir.

•

Çalışma, çalışan insana ve onun ailesine bir sosyal statü sağlar.

•

Çalışma, bireyin kendisine saygı duymasının bir aracıdır.

•

Bireyin aidiyet ve kimlik algısını geliştirir.

Çalışmanın bir ömür boyunca birey üzerindeki etkisi çok büyüktür. Çünkü sadece
işyerinde ne yaşadığını belirlemez aynı zamanda iş dışı yaşamının gelişimi üzerinde de büyük
etkiye sahip olur. Çalışma sadece, bir örgüte bağlı ücret ve maaş alan çalışanları
gerçekleştirdiği bir eylem değil aynı zamanda kendi hesabına çalışan bireyleri de
kapsamaktadır. Ayrıca, çalışılmayan ve çalışılamayan dönemler de çalışma kavramıyla
ilişkilidir.37

2.2. Çalışma Psikolojisi Kavramı
Gerçekten de yaşamımızın çok önemli bir bölümünü ele geçirmiş olan çalışma, bir
faaliyet olarak çoğu bireyin yaşamında merkezi bir role sahiptir. Yaşamımızda bu kadar
önemli role sahip bir konu olan çalışmanın birey için daha iyi ve olumlu hale gelebilmesi
adına uğraş veren bilim dalı, çalışma psikolojisidir.38
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Tınar, Mustafa Yaşar, (1996), Çalışma Psikolojisi, Necdet Bükey Yay., İzmir, s.3.
Tınar, Mustafa Yaşar, (1996), Çalışma Psikolojisi, Necdet Bükey Yay., İzmir, s.6-7.
35
Özgüven, İbrahim Ethem, (2003), Endüstri Psikolojisi, Ankara, s.3.
36
Tınar, Mustafa Yaşar, (1996), Çalışma Psikolojisi, Necdet Bükey Yay., İzmir, s.7.
37
Tınar, Mustafa Yaşar, (1996), Çalışma Psikolojisi, Necdet Bükey Yay., İzmir, s.8-9.
38
Güler Kümbül, Burcu, (2015), Geçmişten Günümüze Çalışma Psikolojisi, Karatahta Dergisi, Sayı:3, s.2.
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Çalışma psikolojisi, çalışma hayatındaki bireyin psikolojik iyilik halini sağlamak
adına, çalışmaya ilişkin sorun alanlarının iyileştirilmesine yönelik fırsat alanlarını belirleyen,
bunların neden ve sonuçlarını araştıran bir bilim dalıdır. 39 Her ne kadar çalışma psikolojisi
çoğunlukla çalışanın iş ortamındaki durumunu ele almaktaysa da çalışma psikolojisi, çalışma
yaşamındaki bireyi odak noktası olarak belirleyip "çalışma" olgusunun farklı bireylerde
yaşattığı duygusal, düşünsel ve davranışsal boyutlarını incelemektedir. Bu doğrultuda gerek
örgüt dâhilinde bağımlı çalışan gerekse de bağımsız çalışan bireyin, çalışma hayatının değişen
koşullarından etkilenmesini incelerken, bireyin iyilik halinin daha olumlu hale gelmesi için
çaba göstermektedir. Dolayısıyla, çalışma psikolojisi sadece örgüt içindeki çalışma
kavramıyla ilgilenmez, henüz çalışmaya başlamamış ama çalışma kavramı ile kariyer ya da iş
arama sürecinde ilgilenen bireylerin psikolojilerini de ele alır. Bu doğrultuda, bağımsız
çalışanları, gönüllü çalışanları ve emeklileri de kapsamına almaktadır.40
Çalışma psikolojisi, örgüt içindeki konuları ele almasıyla "örgütsel davranış" ile
kesişmektedir. Bu çerçevede, stres, motivasyon, mobbing, iş tatmini, örgütsel bağlılık vb.
konuları inceler. Ancak, bunun dışında kariyer yönetimi, iş ve meslek seçimi, iş arama
davranışı, işsizlik psikolojisi, iş-özel yaşam dengesi ve emeklilik psikolojisi konuları ele alır.

2.3. Mesleki Psikoloji
Meslek, insanlar için yararlı mal ya da hizmet üretmek ve karşılığında para kazanmak
için girişilen, belli bir eğitimle kazanılan, bilgi ve becerilere dayalı etkinliklerin bütündür.41
Mesleki psikoloji de çalışma psikolojisi gibi psikolojinin alt bir disiplinidir. Buna göre,
kariyer danışmanlığı, kariyer gelişimi ve işgücü politikaları ile ilgili olarak kamu politikaları
oluşturma konusunda destek vermektedir. 42 Mesleki psikoloji, birey ile meslek kavramı
arasında bir bağ kurarak bireyin meslek tercihi ve mesleklere karşı beslenen tutum ve
davranışları inceleme konusu yapar. Öyle ki, meslek tercihini etkileyen çok sayıda faktör söz
konusudur. Bunların bir kısmı sosyolojik faktörler iken bir kısmı da psikolojik faktörlerdir.
Yetenek, ilgi ve kişilik özellikleri meslek tercihinde önemli roller oynar. Buna göre yetenek,
doğuştan sahip olunan gizli gücün çevre ile etkileşimi ve eğitim sonucu işlenmiş ve yeni
öğrenimler için hazır hale gelmiş kısmıdır.43 Yetenekler de kendi içinde dört kısımda ele
alınabilir. Zihinsel yetenekler, psikomotor yetenekler, duygusal yetenekler ve fiziksel
yeteneklerdir. İlgi ise, bireyin özel bir çaba göstermeksizin algıladığı, gözlemlediği, üzerine
düşündüğü ve hatta keyif alarak yaptığı işlerdir.44 Kişilik ise, meslek tercihinde en önemli
kriterlerden biri olmaktadır. Örneğin, A tipi kişilik dışa vurumcu, mükemmeliyetçi ve
rekabetçi olduğundan böyle bir kişinin pazarlama ve satış gibi işlerin yapıldığı meslekleri
tercih etmesi daha doğru olacaktır. Buna karşın B tipi kişilik ise, içe kapanık, rekabeti
sevmeyen bir yapıya sahip olması böyle bir kişinin daha çok muhasebe vb. işlerin yapıldığı
meslekleri tercih etmesi daha doğru olabilir.
39
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Bununla birlikte, mesleki psikoloji, bireyin mesleğe başladıktan sonraki sürecinde meslekle
ilgili yaşayabileceği psikolojik sorunları da araştırma konusu edinir. Her mesleğin kendi
kariyer süreci ve çalışma şartları dikkate alındığında bireyde oluşturabileceği psikolojik
faktörler farklı olabilmektedir. Örneğin, tıp kariyeri yapan bireyin bu süreçte yaşadığı
psikolojik durumlar ile doktor olduktan sonra karşılaştığı mesleğe bağlı sorunları
farklılaşabilmektedir. Benzer şekilde, avukatlık mesleğindeki stres faktörleri ve tükenmişliğe
neden olan faktörler bu kapsamda değerlendirilen konulardır.

2.4. Çalışma Psikolojisi Konuları
2.4.1. İş Arama Davranışı
İş arama, istihdam olanaklarının araştırılmasıdır. Daha detaylı bir açıklamayla iş arama,
işgücü piyasası alternatifleri hakkında bilgi edinmek için çaba ve zaman harcama yoluyla
belirli faaliyetlerde bulunmaktır.45
Kariyer yönetim sürecinin başında bulunan birey, eğitimini tamamlamaya yakın ya da
tamamladıktan hemen sonra genellikle iş arama davranışı içine girmektedir. Kariyer
yönetiminin önemli bir kısmını temsil eden iş arama ve bulma süreci, genellikle sıkıntı,
belirsizlik, başarısızlık, hayal kırıklığı, engellenmişlik, kaygı ve hatta depresyon bile
içerebilen bir süreç olabilmektedir. İş arama davranışı sadece işsiz bireyler tarafından değil,
aynı zamanda çalışmakta olup da işinden memnun olmayan bireyler tarafından da
gerçekleştirilen bir davranıştır.46

2.4.2. Stres ve Tükenmişlik
Stres, günümüzde yaşamımızı etkileyen en temel psikolojik konulardan biridir. Öyle
ki, yoğun bir trafikte, aşırı gürültülü ortamda, sosyal ilişkilerde hep stresle karşı karşıya
kalınabilmektedir.47 Stresle ilgili birçok tanım söz konusudur. Ancak, en basit ifadeyle stres
gerek psikolojik gerekse de fiziksel açıdan bireye rahatsızlık veren veya gerilim oluşturan bir
durumu ifade etmektedir.48
Stres kaynakları bireysel olabileceği gibi çevresel veya örgütsel olabilir. Bireysel
faktörler; kişilik, cinsiyet, yaşam tarzı, alışkanlıklar, aile ve maddi vb. sorunlar gibi
faktörlerdir. Buna karşın çevresel faktörler ise, sosyo-kültürel, teknolojik değişmeler, kentsel
sorunlar, politik hayatın belirsizliği, ekonomik krizler vb. bireyin kontrolü dışında gelişen
faktörlerdir. Örgütsel faktörler ise, bireyin işiyle ya da işyeriyle ilgili unsurlardır. Örneğin,
işyerindeki belirsizlikler, iş ortamının fiziksel özellikleri, işin yapısı, yönetim tarzı gibi
faktörlerdir.49
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Stres, genel olarak hem çalışanın hem de örgütün aleyhine sonuçlar doğurmaktadır.
Çalışanın verimliliği düşerken örgütte bundan zarar görmektedir. Dolayısıyla, örgütün stres
sürecini iyi yönetmesi gerekmektedir. Bu nedenle stres yönetimi doğrultusunda örgüt
aşağıdaki faaliyetleri yerine getirebilir:50
1. İşin yoğunlaştığı çalışma dönemlerinde yardımcı personel istihdam ederek, iş
yükünü hafifletmek
2. Çalışanlara kararlara katılım fırsatı sunmak
3. Başarılı çalışanları takdir etmek ve ödüllendirme sistemi uygulamak
4. Kişisel gelişme ve dinlenme fırsatları sunmak
5. Çalışanlar arasında iletişim süreçlerini geliştirmek
6. Çalışma ortamını çekici hale getirmek
7. Sosyal etkinlikler organize etmek
Stresin dozajı arttıkça, kronikleşmeye başlar ve bireyler daha fazla olumsuzluklar
yaşamaya başlar. Bu süreç, bir sonraki adım olan “tükenmişliğe” yol açabilir. Bu doğrultuda
ise, tükenmişlik, yaptığı işin gereklerine göre yoğun duygusal isteklere maruz kalan ve
devamlı olarak insanlarla yüz yüze çalışmak zorunda olan bireylerde görülen fiziksel
yorgunluk, uzun süreli bitkinlik, çaresizlik ve ümitsizlik duygularının bireyin yaptığı işe,
yaşamına ve diğer insanlarla ilişkilerine karşı negatif tutumlar sergilemesidir.51 Tükenmişliğin
temelinde kronik stres vardır. Öyle ki, bu süreç, çalışanların mesleklerinden soğumasına,
yaptığı işin amacından uzaklaşmasına, çalıştığı ya da hizmet sunduğu insanlara karşı ilgisinin
azalmasına ve kendini işle ilgili şeylerden geri çekmesine neden olmaktadır.52
Tükenmişliğin alt boyutları duygusal tükenme, duyarsızlaşma ve düşük kişisel
başarıdır. Duygusal tükenmede genelde bireyin gücünün enerjisinin bitmesi sonucu kendini
çaresiz, ümitsiz ve köşeye sıkışmış hissetmesi durumudur. Duygusal tükenme yaşayan birey,
hizmet ettiği kişilere eskisi kadar sorumlu davranmamaktadır. Duyarsızlaşma aşamasında ise,
birey daha saldırgan hale gelebilmektedir. Aynı zamanda duyarsızlaşma bireyin robot gibi
çalışmayı tercih etmesini de sağlayabilmektedir. Kendisine soru soranlara cevap vermez sanki
onlar yokmuş gibi davranır. Dolayısıyla birey, umursamaz ve mesafeli davranışlar göstermeye
başlar. 53 Düşük kişisel başarı ise, tükenmişliğin son aşamasıdır. Çünkü birey artık
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tükenmişliğin neden olduğu olumsuzluklar nedeniyle işinde başarısız olmaya başlamıştır ve
bu durum belki de işten çıkarılmasına neden olmaktadır.54

2.4.3. Mobbing
Mobbing, ilk defa 1980'lerin başında Leymann tarafından tanımlanmıştır. Bu tanıma
göre, iş ortamında gerçekleşmesi şartıyla, çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeydeki
çalışma arkadaşları tarafından sistematik biçimde uygulanan her türlü kötü muamele, şiddet,
aşağılama, tehdit gibi davranışlar olarak tanımlanmaktadır. Bir olumsuz davranışın mobbing
olabilmesi için mobbing uygulayanın bu davranışları yerine getirmeye niyet etmesi gerektiği
gibi, bu davranışları periyodik olarak belirli bir süreklilikte yerine getiriyor olması da
gerekmektedir.55
Bireylerin mobbinge başvurma nedenleri şu şekilde özetlenebilir:56
1- Önyargıları pekiştirmek.
2- Sahip olamadıklarının acısını çıkarmak.
3-Bencillik.
4-Birini bir grup kurallarını kabul etmeye zorlamak.
5- Düşmanlıktan hoşlanmak.
6- Can sıkıntısını gidermek.

2.4.4. Örgütsel Motivasyon
Davranışların temelinde güdüler vardır. Ancak, güdülerin ortaya çıkmasında
ihtiyaçların bilinmesi gerekmektedir. Bu noktada dürtü kavramının önemi ortaya çıkmaktadır.
Dürtü ise bireyi güdüler ve neticede bir davranış göstermeye iter.57 Bireyleri harekete geçiren
çok değişik güdüler vardır. Bunlar, fizyolojik temel ihtiyaçlarımızı karşılamamızı sağlayan,
doğuştan gelen birincil güdüler, başarı elde etme, ait olma gibi sosyal ihtiyaçlarımızı
karşılayan sonradan öğrendiğimiz ikincil güdüler ve son olarak da ne doğuştan gelen ne de
sonradan öğrendiğimiz güdülerimiz olan ve daha çok merak, sevmek vb. ihtiyaçlarımızı
karşılayan genel güdülerdir.58
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Güdülerin bir amaç için yönlendirilmesi ise motivasyon olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu
çerçevede, motivasyon güdülerin etkisiyle eyleme geçme ve gerçekleşme sürecidir. 59
Motivasyonun bu doğrultuda üç boyutu söz konusudur:60
1. Motivasyon bireyi harekete geçirir ve belirlenen amaçlar yönünde uğraşların
sürdürülmesini sağlar.
2. Motivasyon bireyi bir düzene sokar.
3. Motivasyon bireyin algılama gücünü artırır ve düşünsel çabaların en etkili
yönde gelişmesini sağlar.
Örgütsel açıdan bakıldığında ise, yöneticilerin çalışanların hem örgütsel hem de
bireysel amaçlara ulaşmasında değişik motivasyon teknikleri kullandığı bir gerçektir. Bunun
için ise ön koşul, çalışanın ortalama verimini ortaya koyacak bir çalışma ortamının ona
sunulması ve ona işi yapmasını sağlayacak bir ücretin ödenmesidir. Herzberg, bunlara
“hijyen” faktörler demektedir. Bu faktörlerin yokluğu bireyde tatminsizlik oluşturmakta,
varlığı ise, motive etmemektedir. 61 İkinci aşamada ise, Herzberg, motivatör faktörlerin
devreye sokulması halinde ancak çalışanların daha fazla verim göstereceğini ifade etmiştir.
Bunlar, prim vb. ek ücretler ve ödüllerdir.62 Örgütsel motivasyonun amaca ulaşabilmesi için
her çalışanın ihtiyaçlarının ayrı ayrı tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede Will
Rodgers, “Balığa çıktığınızda oltaya sevdiğiniz şeyi değil, balığın sevdiği yemi takarsınız”
demiştir.63
Vroom’un “Bekleyiş Kuramı”nda ise, motivasyonu belirleyen faktörler valens ve
bekleyiştir. Burada valens, bireyin belirli bir sonuç için duyduğu ihtiyaç ya da isteğin
şiddetinin ölçüsüdür. Valens, -1 ile +1 arasında bir değer alır. Çünkü birey bir ihtiyacının
giderilmesi yönünde üç değişik davranış gösterir. İlk olarak, ihtiyacın giderilmesini ister bu
valensin pozitif olduğunu ifade eder. Ya da valens nötrdür. Bunun anlamı ise, ihtiyaç giderilse
de olur giderilmese de olur demektir. Üçüncü ihtimal valensin negatif olması durumudur. Bu
ise, tam tersine ihtiyacının giderilmemesinin istenmesi durumudur. Bekleyiş ise, 0 ile +1
arasında bir değer alır. Bu da ihtiyacın giderilme olasılığı ile ilgili ümit seviyesini ortaya
koyar. Motivasyonun düzeyi ise, bu iki kavramın çarpımıyla bulunur.64
Motivasyonun sağlanmasında ücret, ekonomik ödül, kara katılma vb. maddi ödüller
olduğu gibi, psiko-sosyal, örgütsel ve yönetsel araçlar da söz konusudur. Psiko-sosyal araçlar
şu şekilde özetlenebilir:65

59

Sabuncuoğlu, Zeyyat; Tüz, Melek, (2005), Örgütsel Psikoloji, Alfa Aktüel Yay., Bursa, s.40.
Sabuncuoğlu, Zeyyat; Tüz, Melek, (2005), Örgütsel Psikoloji, Alfa Aktüel Yay., Bursa, s.41.
61
Ergeneli, Azize, (2017), Örgütsel Davranış, Nobel Yay., Ankara, s.200.
62
Kavi, Ersin, (2018), Örgütsel Motivasyon, Çalışma Yaşamında Güncel Psikolojik Konular, Edit: Ersin Kavi, 2.Baskı, Dora
Yay., 2018, Bursa, s.92.
63
Thonton, Paul B.,(1995), Onlara Sorun: Sizi Ne Motive Ediyor? İşletme Fakültesinde Öğretilmeyenler, Çev.Ahmet İnce,
Form Yay., s.22.
64
Kavi, Ersin, (2018), Örgütsel Motivasyon, Çalışma Yaşamında Güncel Psikolojik Konular, Edit: Ersin Kavi, 2.Baskı, Dora
Yay., 2018, Bursa, s.93.
65
Kavi, Ersin, (2018), Örgütsel Motivasyon, Çalışma Yaşamında Güncel Psikolojik Konular, Edit: Ersin Kavi, 2.Baskı, Dora
Yay., 2018, Bursa, s.97-100.
60

32

• Çalışmada bağımsızlık tanınması.
• Sağlıklı kurum içi iletişimin kurulması.
• Takdir edilme ve olumlu eleştiri.
• Sosyal etkinlikler.
• Gelişme ve başarıya teşvik.
Motivasyonun sağlanmasındaki örgütsel ve yönetsel araçlar ise;
•

Amaç birliği.

•

Kararlara katılma.

•

İyi çalışma koşulları.

•

İşin yeniden tasarlanması.

Özellikle, çalışanların hem stresle mücadele edebilmesi hem de monotonluktan
kurtularak işlerine motive olabilmeleri için iş rotasyonu, iş genişletme, iş zenginleştirme ve
grup çalışması gibi tasarım modelleri kullanılmalıdır. Bunlardan iş rotasyonu, çalışanların
dönüşümlü olarak farklı işler yapmasının sağlanmasıdır. Bu işler, aynı departmanda olacağı
gibi, farklı departmanlarda da olabilmektedir. İş genişletme ise, çalışana kendi işinde kalmak
koşuluyla ek işler vererek sürekli aynı işi yapmanın getirdiği sıkıntıdan kurtulmasının
sağlanmasıdır. İş zenginleştirmede ise, buna ek olarak, verilen ek işlerin niteliğinin daha
yüksek olmasıdır.66

2.4.5. İş ve Özel Yaşam Dengesi
İş ve özel yaşam dengesi, bireyin iş rolü ve özel yaşamı ile ilgili konularla meşgul
olması ve bunlardan eşit derecede tatmin sağlaması durumunu ifade etmektedir. Buna göre üç
temel unsurdan bahsetmek gerekmektedir:67
•

Zaman Dengesi: İş ve özel yaşama eşit miktarda zaman ayırmak.

•

Katılım Dengesi: İş ve özel yaşama eşit seviyede psikolojik katılımda bulunmak.

•

Tatmin Dengesi: İş ve özel yaşam rollerinde eşit düzeyde tatmin elde etmek.

İş ve özel yaşam dengesi, çalışanlara göre, “iş ve aile sorumluluklarını yönetebilme
ikilemi” iken, işverenler açısından ise, “çalışanların işteyken işlerine odaklanabilmesini
66
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sağlayacak bir örgüt kültürünün oluşturulmasının zorluğu” anlamına gelmektedir.68 İş ve özel
yaşam arasında dengenin sağlanması durumunda, bireyin hem ev ve işteki hem de genel
olarak tüm yaşam alanlarındaki iyilik hali olumlu etkilenmektedir. Denge sağlanması ile
birlikte, bireyin iş, yaşam tatmini, akıl ve ruh sağlığı olumlu etkilenecektir. Örneğin, iş-özel
yaşam dengesini sağlamış bir çalışan annenin çocukları daha olumlu duygulara sahip
olabileceklerdir. Aksi halde, bu iki alan arasında çatışma yaşanması dolaylı olarak çocukların
ruh sağlığını bozucu etkiler yapabilmektedir.69
Günümüzde artan şekilde rastladığımız çalışma saatlerinin yoğun ve düzensiz olması
nedeniyle işte geçirilen zamanın fazla oluşu, hafta sonu çalışmalarının ve iş yolculuklarının
sıklığı, düşük ücret gibi olumsuz iş özellikleri de iş ve özel yaşam arasındaki çatışmaya zemin
hazırlamaktadır. Ailenin büyüklüğü, ailedeki bakımından sorumlu olunan çocuk sayısının
fazla oluşu, çocukların yaşlarının küçük olması, her iki eşin de çalışması gibi farklı aile
özellikleri de çatışmayı artıran faktörler arasında yer almaktadır. İş-yaşam çatışması çok
boyutlu ve çift yönlü bir süreçtir. Kişinin işine veya ailesine bağlılığının derecesi, işinde veya
ailesinde yaşadığı sorunlar ve işinden veya ailesinden kaynaklanan talepler çatışmanın
öncesini oluştururken, çatışmanın sonucunda da kişinin iş veya aile hayatından ve genel
olarak hayattan aldığı tatminde önemli ölçüde azalmalar meydana gelebilmektedir. İş-yaşam
dengesi nerede, ne zaman ve nasıl çalıştıkları ile ilgili insanların kendi ölçütlerini koyabildiği
bir kontroldür. Bu onlara iş-yaşam dengeleri ile ilgili maksimum bir denge kurma imkânı
vermektedir. İş- yaşam dengesi, kişinin iş ve özel yaşamı bireyin, işin ve toplumun ortak
yararı olarak kabul edilip değer verildiğinde sağlanmış olmaktadır.70

2.4.6. İş Tatmini
İş tatmini, iş görenlerin bedensel ve zihinsel sağlıkları yanında, fizyolojik ve ruhsal
duygularının da bir belirtisi olmaktadır. Öyle ki, iş tatmini denince, işten elde edilen maddi
çıkarlar ile çalışanın iş arkadaşları ile birlikte olmaktan elde ettiği mutluluk ve bir şeyler
üretmekten dolayı aldığı haz akla gelmektedir.71 Bununla birlikte, iş tatmini, bir alt yaşam
alanı olarak, kişilerin yaşam tatminlerini doğrudan etkileyen bir durumdur. Öyle ki bireyi
geliştirme, doyumlu kılma, zenginleştirme çabasının olması, onun yaşamını anlamlı ve değerli
bulmasında önemli bir yere sahiptir. 72 Aksi halde, tatmin edilmeyen arzu ve ihtiyaçlar
zamanla bireyin iç dünyasında karamsarlığa ve koordinasyon bozukluklarına yol
açabilmektedir. Bu olumsuz durumların ortadan kaldırılması veya azaltılması kişinin iş
tatmini üzerinde etki sağlamaktadır.73
Örgütlerde çalışan bireyler, örgüte katkıları doğrultusunda eşit muamele gördüklerini
hissederlerse, iş tatminleri kolaylaşır. Kimi zaman, tatmin olmuş bir çalışanın, tatmin olmamış
68
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bir çalışandan daha üretken olmadığı anlar da vardır. Çünkü bazı insanlar da sadece çok
çalışmaları gerekmediği için işlerinden tatmin olmaktadırlar. Sonuç olarak, ne olursa olsun, iş
tatminini sağlayamayan örgütler, birçok sorunla uğraşmak zorunda kalmaktadırlar.74 Örgütsel
bağlılık ve iş tatmini, örgütsel psikoloji ve örgütsel davranış gibi disiplinlerin temel ilgi
alanlarını oluşturmaktadır. İş tatmini, çalışanın sahip olduğu iş rolüne yönelik duygusal
yönelimini veya onun işine karşı gösterdiği duygusal tepkiyi ifade edilmektedir.75
Örgüt kültürünün oluşmasındaki boyutlardan biri de işe uygun çalışanın seçilmesidir.
Bu doğrultuda, örgüt kültürüne kısa zamanda uyum sağlayan bir işgörenin iş tatmini de
olumlu yönde etkilenecektir. Bununla birlikte, eğitim olanaklarının sunulması, bireye yönelik
kariyer geliştirme programlarının hazırlanması, çalışanın hem mesleki açıdan hem de bireysel
açıdan değer gördüğü algısını kazanması söz konusu olacaktır.76

2.4.7. Örgütsel Bağlılık
Örgütsel bağlılık, örgüte karşı bağlanma ve çalışanların kendilerini adama derecesidir.
Örgütsel bağlılığın, örgütler için en önemli özelliği, örgüt devamlılığının sağlanmasında
ihtiyaç duyulan insan kaynağından en üst seviyede yararlanabilmesine imkân tanımasıdır.77
Örgütsel bağlılık konusunda yapılmış birçok çalışma bulunmasına rağmen, örgütsel bağlılığın
kavramsal olarak ne anlama geldiği hususunda genel kabul görmüş bir tanım
bulunmamaktadır. Bakan’ın aktardığına göre, literatürde yer alan bazı tanımlar şunlardır:78
•

Bireyin belirli bir örgüt ile girdiği kimlik birliği ve bağlılığın birleşik gücüdür.

•

Çalışanın örgüt ile girdiği kimlik birliğinin düzeyi ve örgütün aktif bir üyesi olmaya
devam etme isteğidir.

•

Çalışanın örgütü ile özdeşleşmesi ve kimlik birliğinin göreceli gücüdür.

•

Çalışanın örgütü ile kurduğu kuvvetli kimlik birliğinin ve kendisini örgütün bir parçası
olarak algılamasının derecesidir.

•

Bireyin bütünleşme ve gönüllülük eğilimidir.

•

Bireyin çalıştığı örgütün yönetsel amaçlarına yönelik gösterdiği bütünleşme duygusu
ve örgütün başarısı için çaba sarf etmeye, kararlara katılmaya ve yönetsel değerleri
içselleştirmeye kendini hazır hissetme düzeyidir.

•

Çalışan tarafından, çalıştığı örgütün yararına gösterdiği çok değişik türdeki hisler,
değerler, uygulamalar ve mükemmel fikirlerin uygulanması bütünüdür.
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•

İşgörenin çalıştığı işletmede işine devam etme isteğinde olması, işyerine düzenli
olarak gelmesi, işletmenin varlıklarını koruması ve işletmenin amaçları ile
bütünleşmesidir.

•

Örgütün amaç ve beklentilerini karşılayacak yönde davranış sergilemesi ve bireyin
benimsediği normatif güçler toplamıdır.

Genel olarak örgütsel bağlılık ile ilgili 3 temel bağlılık türünden bahsedilmektedir.
Bunlar, duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılıktır. Duygusal bağlılık,
çalışanların örgütleriyle özdeşleşmeleri, örgüt üyesi olmaktan mutluluk duymaları ve
örgütleriyle güçlü bir duygusal bağ kurmalarıyla oluşan bir bağlılığı ifade etmektedir.
Bağlılığın örgütçe en çok arzu edilen şekli duygusal bağlılıktır. Dolayısıyla, örgüt açısından
ise, bu bağlılığı gösteren çalışanlar çok değerlidir.79 Devam bağlılığı ise, kişinin örgütte
çalıştığı süre boyunca sarf ettiği emek, çaba, zaman, edindiği statü ve maddi kazanım gibi
unsurları örgütten ayrılması durumunda kaybedeceği ve bütün yaptıklarının boşa gideceği
endişesi sonucu oluşan bağlılıktır. Örneğin, kariyer ve gelecek beklentileri, devam bağlılığını
arttıran faktörler olarak ele alınabilir.80 Ayrıca, alternatif işlerin yokluğu da devam bağlılığına
neden olmaktadır. Çünkü bu durumda, işten ayrılmanın maliyeti yüksek olabilmektedir.
Normatif bağlılıkta ise, ahlaki yükümlülük duygusu ön plandadır ve bağlılık kişisel
sadakat normları ile sağlanmaktadır. Öyle ki, devam ve duygusal bağlılıkta daha çok bireysel
nedenler ön planda iken bu bağlılık türünde toplumsal ve kültürel unsurlar ön plandadır. Bu
bağlılık, sonuç olarak içselleştirilmiş normatif inançların bir fonksiyonu olarak farklı iki
inancı kapsamı içerisinde barındırır. Bunlardan birincisi, bireyin, toplumsal sadakatini
yansıtacak şekilde sahip olduğu moral sorumluluğunu anlatan bireysel inancıdır. Böyle bir
kimse örneğin artık, ailesine, ülkesine, arkadaşlarına ve bu arada kendi örgütüne bağlı
olmanın “doğru” bir davranış olduğuna inanmaya başlar. İkinci türdeki normatif inançlar ise,
örgütsel misyon, amaçlar, politikalar ve çalışma yöntemleriyle uyumlu olan ve kişi tarafından
içselleştirilmiş herhangi bir inancı ifade etmektedir 81.
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Uygulamalar

NALÂN’IN MOTİVASYONU
Nalân, üniversiteyi bitirmiş iş aramaktadır. Öteden beri çalışmak için hayalini kurduğu
bir işletmeye iş başvurusunda bulunur. Ancak, kurum işe alımda güçlü referansları olanlara
öncelik tanımaktadır. Bu nedenle beklentisi düşüktür. Fakat mülakata çağırılmadan 2 gün
önce, yolda eski lise arkadaşı ile karşılaşır ve sohbet ederler. Sohbet sırasında bulunduğu iş
başvurusundan da bahseder. Arkadaşı, babasının o işletmede üretim şefi olarak çalıştığını,
kendisine seve seve referans olabileceğini söyler. Bu duruma oldukça sevinen Nâlan’ın
beklentisi, artış gösterir. Buna karşın, arkadaşı, o işletmede çalışmanın bazı zorluklarından da
bahsedip ve başka alternatiflerin de değerlendirilmesi gerektiğini söyleyince, Nâlan’ın valensi
düşer.
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Uygulama Soruları
Nalan’ın süreç içersinde motivasyonundaki değişimlerin ana nedeni nedir? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel olarak çalışma psikolojisi ve mesleki psikoloji kavramlarının ne olduğu
öğrenilmiştir. Bunun yanında çalışma psikolojisi alanının konularına nelerin girdiği
anlaşılarak bu konularla yaşlı bakım mesleği arasında nasıl bir ilişki olabileceği anlaşılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Çalışma kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a) Çalışma sadece ekonomik yönü olan bir kavramdır.
b) Çalışma, arkadaşlık ilişkileri kurmaya olanak tanır.
c) Çalışma bireye statü olanağı sağlar.
d) Çalışma bireye saygı duymayı sağlar.
e) Çalışma bireye aidiyet duygusu kazandırır.
2) Çalışma psikolojisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. Çalışma psikolojisi bireyin daha iyi ve olumlu hale gelebilmesi adına uğraş veren
bilim dalıdır.
II. Çalışma psikolojisi bireyin sadece çalışma ortamındaki psikolojik durumuyla
ilgilenir.
III. Motivasyon, çalışma psikolojisinin bir konusudur.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) I ve II
d) I ve III
e) Hiçbiri
3) Aşağıdakilerden hangisi örgütsel davranışla çalışma psikolojisinin kesiştiği
konulardan biri değildir?
a) Motivasyon
b) Stres
c) İş Arama Davranışı
d) Mobbing
e) Örgütsel Bağlılık
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4) Mesleki psikoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Mesleki psikoloji çalışma psikolojisinin bir alt disiplinidir.
II. Mesleki psikoloji birey ile meslek arasında ilişki kurarak mesleklere yönelik tutum
ve davranışları inceleme konusu yapar.
III. Kişilik özellikleri meslek seçiminde önemli bir yer tutmaktadır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
5) Çalışma psikolojisinin konuları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi ya da
hangileri yanlıştır?
I. İş arama davranışı sadece işsiz bireyler tarafından da gerçekleştirilen bir davranıştır.
II. Stresin kaynağı sadece örgütsel faktörlere dayanmaktadır.
III. Tükenmişlik, stresin kronikleşmiş halidir.
a) I ve II
b) I ve III
c) Sadece I
d) Sadece II
e) Hepsi
6) Tükenmişlikle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Tükenmişliğin ilk aşaması duyarsızlaşmadır.
II. Tükenmişliğin son aşaması duygusal tükenmedir.
III. Tükenmişlik daha çok diğer insanlarla yüz yüze çalışmak zorunda kalanlarda
görülür.
a) I ve III
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b) Sadece I
c) Sadece II
d) I ve II
e) Hepsi
7) Aşağıdakilerden hangisi mobbingin gerçekleşmesi için gereken şartlardan biri
değildir?
a) Sistematik olması
b) Kötü muamele veya şiddet içermesi
c) Periyodik olması
d) Üstten alta doğru olması
e) Hiçbiri
8) Örgütsel motivasyon ile ilgili bilgilerden hangsi ya da hangileri doğrudur?
I. Motivasyonun kökeninde güdüler vardır.
II. Hijyen faktörler, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinin ikinci aşamasında yer
almaktadır.
III. Valens, birşeye duyulan ihtiyacın derecesidir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) I ve II
d) I ve III
e) Hepsi
9) Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri doğrudur?
I. İş-yaşam dengesi, bireyin iş rolü ve özel yaşamı ile ilgili konularda eşit derecede
tatmin sağlamasını temel alır.
II. Devam bağlılığı, kişinin örgütte çalıştığı süre boyunca elde ettiği kazanımları
yitirmemek için örgütüne devam etmesi anlamına gelmektedir.
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III. İş tatmini sadece maddi kazanımlarla sağlanabilir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) I ve II
d) I ve III
e) Hepsi
10) Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun sağlanmasında kullanılan psiko-sosyal
araçlardan biri değildir?
a) Çalışmada bağımsızlık tanınması
b) Takdir edilme ve olumlu eleştiri
c) İşin yeniden tasarlanması
d) Sosyal etkinlikler
e) Hiçbiri
Cevaplar
1)a, 2)b, 3)c, 4)e, 5)a, 6)d, 7)d, 8)d, 9)c, 10)c
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3. YAŞLI BAKIMINDA PSİKOLOJİK SORUNLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. Bakım Verme Güçlüğü
3.2. Yaşlı Bakımında Stres
3.3. Yaşlı Bakımında Tükenmişlik
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yaşlı bakım sürecinde ne tür psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalınabilir?
2) Yaşlı bakım süreci stresli bir süreç midir?
3) Yaşlı bakım sürecinde iş tatminsizliği yaşanır mı?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Yaşlı Bakım Sürecinin

Yaşlı bakım sürecinde

Kazanım okuyarak ve

Psikolojik Boyutu

karşılaşılabilecek sorunların

araştırarak geliştirilecektir.

neler olduğunu öğrenmek
Yaşlı Bakım Sürecinde Stres

Yaşlı bakım sürecinde

Kazanım okuyarak ve

ve Tükenmişlik

yaşanabilecek stres ve

araştırarak geliştirilecektir.

tükenmişlik durumunun
farkına varmak
Yaşlı Bakım Sürecinde İş

Yaşlı bakım sürecinde

Kazanım okuyarak ve

Tatminsizliği

yaşanabilecek iş

araştırarak geliştirilecektir.

tatminsizliğini tanımlamak
ve çözüm üretmek
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Anahtar Kavramlar
•

Yaşlı bakımında psikolojik konular

•

Yaşlı bakımında stres ve tükenmişlik

•

Yaşlı bakımında iş tatminsizliği
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Giriş
Yaşlı nüfusun hızlandığı buna bağlı olarak da bakım gerektiren yaşlılık hastalıklarının
çoğaldığı günümüzde yaşlı bakım hizmeti veren kurumlar ve bu alanda çalışanların sayısı da
aynı paralel de artış göstermiştir. Bu durum da çeşitli avantaj ve dezavantajları beraberinde
getirmektedir. Öyle ki, yaşlı bakım hizmetinin bir uzmanlık ve tecrübe gerektirmesi ancak, bu
özellikteki çalışan sayısının yetersiz olması, yaşlı bakım hizmeti veren kurum ve bireyleri
zorlamaktadır. Bu doğrultuda, yaşlı bakım kurumlarında kalan yaşlıların memnuniyet
oranlarının artması onlara bakım veren çalışanların duygusal ve psikolojik zekâlarının,
merhamet düzeylerinin, çalıştıkları örgüte güvenlerinin ve kişilik özelliklerinin bilinmesiyle,
yaşlı bakımına uygun çalışanların seçilmesiyle, en önemlisi de çalışan bakım personelinin
yaşlı bakımına ilişkin tutumlarının iyileştirilmesiyle mümkün olabilecektir.
Yaşlı bakımı, bir defalık yardımdan, sürekli uzun dönem yardıma kadar geniş bir
periyodu kapsayan, aile desteğinden profesyonel yardıma kadar uzanan çok yönlü bir kavram
olarak tanımlanmaktadır. Bununla birlikte, bakım verme formel ya da enformel olmak üzere
genellikle iki şekilde incelenmektedir. Formel bakım verme, evde ya da kurumda sağlık
bakımı ve kişisel bakım hizmetlerini sunan meslek grupları tarafından verilen bakımdır. Evde
formel bakım sağlayanlar daha çok hemşire, terapist, sosyal hizmet uzmanı, diyetisyen ve
evde bakım yardımcılarıdır. Enformel ya da uzmanlık gerektirmeyen bakım verme ise, bakım
verenin bir yakınına yardım etme rolünü üstlenmesidir. Enformel bakım verenler ücret
almayan, evde bakım sağlayan aile üyeleri veya arkadaşlardır. Artık günümüzde ise, bu işin
profesyoneli olmayan ancak ücretli bakıcılar da söz konusudur. Özellikle de Orta Asya
ülkelerinden gelen göçmenlerin bu sektörde olduğu bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla, bakım
hizmetini kimin hangi özelliklerle sunduğu ve yatılı olup olmadığı, süresi gibi konular, zorluk
derecesini belirlemektedir.
Yaşlı bakımının uzun süreli olması ve günün büyük bölümünü kapsaması nedeniyle
bakım verenler genellikle olumsuz sonuçlarla karşılaşmaktadırlar. Genel olarak, yaşlı
bakımının olumsuz etkileri, yaşam tarzının ihlali, bakıcı ile bakım alıcının ilişkisinin
bozulması, bakım verenin ruh sağlığı ve fiziksel sağlığın bozulması olmak üzere dört genel
başlık altında toplanmaktadır.82
Yaşlı bakım hizmeti, aile üyeleri tarafından gerçekleştirildiğinde ise, bu işi meslek
haline getirmiş olanlara göre daha fazla sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Öyle ki, bazı
araştırmalar, yaşlı bakımının aile üyelerinin yaşam kalitesini düşürmekle kalmayıp fiziksel ve
psikolojik sağlıklarını da olumsuz etkilediğini öne sürmektedir. Özellikle kadınlar, uzun süreli
yaşlı bakımıyla ilgilenmelerinden dolayı zihinsel yetersizlik, sosyal yalıtım, gece
uykusuzlukları, işsizlik ve depresyon gibi olumsuz faktörlerle de mücadele etmek zorunda
kalmaktadırlar. Bu kişilerde uzun süreli bakımın baskısı kaygı, depresyon gibi ruhsal
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Kılıç Akça, Nazan; Taşçı, Sultan, (2005), 65 Yaş üstü Bireylere Bakım Verenlerin Yaşadıkları Sorunların
Belirlenmesi, Sağlık Bilimleri Dergisi, 14 (Ek Sayı: Hemşirelik Özel Sayısı), s.35.
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belirtilerin artmasına ve sıklıkla kendi yaşamlarının olmadığı duygusunu yaşamalarına yol
açmaktadır.83
Yapılan araştırmalarda da bakım verenlerin büyük çoğunluğunun kadın olduğu
bulunmuştur. Kadınların bakım verme işlevine uygun görülmesinin en önemli nedeni
genellikle toplumlar tarafından ev işleri ve aile ile ilgili özel alanların, kadının doğal işi olarak
görülmesi olabilmektedir. Ayrıca kadınların kişilik özellikleri nedeni ile daha şefkatli, daha
duyarlı davrandıkları, yakın ve güçlü ilişki kurabilme becerilerine sahip oldukları ve erkeklere
kıyasla bakım verme işlevinin zorlukları ile daha iyi mücadele edebilecekleri görüşü, onların
bakım verme işlevine uygun görülmelerinin nedeni olarak belirtilmektedir.84
Sonuç olarak, yaşlı bakım hizmeti ister meslek elemanı tarafından isterse de yaşlı
yakını tarafından yapılsın, zor ve meşakkatli bir iştir. Dolayısıyla, bakım hizmeti veren
bireyin karşılaşacağı çok sayıda problem söz konusudur. Bunların bir bölümü de psikolojik
sorunlardır. Özellikle, stres, tükenmişlik, tatminsizlik vb. konular buna dâhildir. Bu bölümde
de özellikle bu konulara vurgu yapılacaktır.
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Eraslan Çapan, Bahtiyar, (2016), Yaşlı ile Birlikte Yaşamak: Stres ve Başa Çıkma, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi (YSAD),
Cilt:9, s.35.
84
Bilgili, Naile, (2000), Yaşlı Bireye Bakım Veren Ailelerin Yaşadıkları Sorunların Belirlenmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi,
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, s.15.
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3.1. Bakım Verme Güçlüğü
Bakım verme, bakım veren bireyler açısından çok boyutlu olarak algılanan bir
deneyimdir. Bakım verme, samimiyet, sevginin artması, kişisel doyum sağlama gibi olumlu
özelliklerinin yanında pek çok güçlüğün de yaşanmasına yol açabilmektedir. Bakım verme
güçlüğü, yaşlı, kronik hastalığı olan, yetersizliği olan aile üyesi ya da bir başkasına bakım
veren kişinin zorlanması, gerilmesi, baskı altında hissetmesi ya da yük altına girmesi olarak
tanımlanabilir. Bakım verme güçlüğü, bakım verme ile ilişkili olarak fiziksel, psikolojik,
emosyonel, sosyal ve ekonomik sorunlar olmak üzere çok boyutlu bir tepkidir. Bakım verme
güçlüğü objektif ve sübjektif olarak iki farklı şekilde de tanımlanabilir. Objektif bakım verme
güçlüğü; bakım verenin ve ailenin yaşamındaki değişim ve engellenmeleri kapsamakta olup,
bakım verme nedeniyle yorgunluk yaşanması, aile rutinlerinin engellenmesi, bakım verenin
fiziksel hastalığı gibi fiziksel sorun ve sıkıntılarla ilişkilidir. Sübjektif bakım verme güçlüğü
ise; bakım verenin bu rol ile ilişkili emosyonel duygu ve tutumları (ekonomik sıkıntı, suçluluk
duygusu vb.) olarak tanımlanmaktadır. Objektif güçlük somut olması nedeni ile daha kolay
belirlenmesine karşın, bireyin sübjektif algılarının belirlenmesi kolay değildir.85
Genelde aile üyeleri olan bakım hizmeti sunanlar becerikli, duygusal açıdan güçlü
veya istenen bakım türünü vermeye en uygun birey oldukları için değil, genellikle duygusal
ve ekonomik nedenlerden dolayı bakım sorumluluğunu üstlenirler. 86 Bakım verme genellikle
sevgi sonucu yapılabilen bir davranıştır. Yaşlı bakımında aile üyelerini güdüleyen diğer
nedenler; duygusal yakınlık veya bağlılık, empati kurma, sevme gibi başkalarını düşünmeyi
gerektiren nedenler şunlardır: 87
•

Kişisel doyumu artırmaktan daha çok suçluluk duygusundan kurtulma isteği,

•

Bakım verenin değerleri ve inançları,

•
Yaşlı bireyden geçmişte alınan destek ve yardımın geri ödenmesi ya da
minnettarlık duygusu,
•
Bakım
karşılayamaması,
•

alanın

hasta

rolünde

olması

nedeniyle

gereksinimlerini

Aile dayanışması ya da evlat olma sorumluluğu.

3.2. Yaşlı Bakımında Stres
Yaşlıya bakım verme nedenlerinden biri de gencin, yaşlının evine, parasına veya
desteğine gereksinim duyması da olabilmektedir. Bakım veren çoğu aile, bakım vermenin
yaşamlarını değiştirmesine ve baskı yaratmasına rağmen hasta yakınlarının gereksinimlerini
karşılamaya devam etmek isterler. Bakım verenlerden genellikle bakım vermenin duygusal,
85

İnci, Fadime Hatice, (2006), Bakım Verme Yükü Ölçeği’nin Türkçe'ye Uyarlanması, Geçerlilik ve Güvenilirliği, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Hemşireliği Ana Bilim Dalı, Denizli, s.45.
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Erdem, Müyesser, (2005), Yaşlıya Bakım Verme, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt:8, Sayı:3, s.103.
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fiziksel ve ekonomik sonuçlarını önemsemeden rollerini gerçekleştirmeleri beklenir veya
birey kendinden bekler. Yaşlının bakımını üstlenen kişiler ise, genellikle bakım yükümlülüğü
ve kendi yaşam gereksinimi arasında sıkışıp kalırlar. Yaşlının kurum bakımı alma düşüncesi
ise çoğu bakım verende başarısızlık, suçluluk ve çaresizlik duygularının yaşanmasına neden
olmaktadır.88
Yaşlı bakımıyla ilgilenen kişilerin, yaşadıkları stres faktörleriyle başa çıkmalarına
yönelik çalışmalar hem yaşlıların hem de yaşlı yakınlarının bedensel ve psikolojik sağlıklarını
korumak ve sürekliliğini sağlamak için önemli görülmektedir. Öyle ki, yaşlı bakımında
bulunan bireyin yaşayacağı olumsuzluklar doğrudan yaşlı bireye yansıyacak, yaşlı birey de
buna tepki verecek, bu tepki de tekrar bakıcıda soruna dönüşecek ve süreç bir kısır döngünün
içinde ilerleyecektir. Stres, önceki bölümde de ele alındığı gibi, organizmanın kendisi ve
çevresi arasındaki diyalektik ilişkiye bağlı olarak ortaya çıkan ve optimum düzeyde olduğu
sürece gelişmeye ve değişmeye yardımcı, aşırı olduğu durumlarda ise bireyin tüm biyolojik ve
psikolojik kaynaklarını tüketen bir durum olarak değerlendirilmektedir.89
Yaşlıyla ilgilenen aile üyeleri ve bakıcılar, bakım verirken pek çok stres faktöründen
etkilenmektedirler. Yaşlının hastalığının düzeyi, hastanın iletişim kurma yetersizliği, kişilik
değişiklikleri, davranışsal, psikolojik işaret ve belirtileri gibi hastayla ilgili değişkenler bakım
verenlerde stres yaratabilmektedir. Ayrıca bakım verenin cinsiyeti, başarılı olamama korkusu,
idealleri, fiziksel ve psikolojik sağlığında bozulma gibi bakım veren ile ilgili değişkenler ve
yaşlıyla arasındaki ilişki gibi etmenler aile üyelerinin stres düzeyini etkilemektedir. Bakım
verilen fiziksel çevre, bakım alan yaşlının özellikleri, bakıcının güçlü ya da zayıf yönleri,
ailevi, sosyal destek kaynakları ve sosyo-kültürel faktörler aile üyelerinde stres
oluşturabilmektedir. Bakım verilen fiziksel çevreden kaynaklanan stres faktörleri, yaşlının ve
yakınının yaşadığı yerin fiziksel özellikleri, aynı mekânda yaşayıp yaşamamaları ve bakıcının
çalışma koşullarından kaynaklanabilir. Örneğin yaşlı ve aile üyelerinin iki odalı bir evde
yaşamaları stres oluşturabilmektedir. Yaşlının özelliklerinden kaynaklanan stres faktörleri ise,
yaşlının bilişsel, fonksiyonel ve davranışsal bozuklukları, bakıcıyla önceki ilişki kalitesi ve
dışarıdan profesyonel destek alıp almadığı gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Asabi bir
yaşlının davranışları aile üyelerinin yaşamını zorlaştırmaktadır.
Bakıcının özelliklerinden kaynaklı stres faktörleri ise bakıcının ruhsal ve fiziksel
geçmişi ve şimdiki durumu, kişilik özellikleri ve başa çıkma tepkileri, rolleri, finansal
kaynakları, bakıcılık konusundaki bilgisi, yaşlıyla önceki ilişkilerinden kaynaklanmaktadır.90
Ailevi ve sosyal destek ağlarından kaynaklı stres faktörleri ise, bakıcının başka kişilerden
somut, bilişsel ve duygusal destek alıp almamasından kaynaklanmaktadır. Sosyokültürel
içerikle ilgili stres kaynakları ise, bakıcılıkla ilgili inançlar, beklentiler ve engellerdir.
Koşullara yönelik değerlendirmeler birincil stres kaynaklarını oluştururken, koşulların
algılanmasıyla ilgili değerlendirmeler ise ikincil stres kaynaklarını oluşturmaktadır.91 Birincil
88
89

90
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stres faktörleri, bakım koşullarından ve bu koşulların yaşlı yakını tarafından algılanmasından
oluşmaktadır. Bu nedenle birincil stres faktörleri objektif ve sübjektif stres kaynakları olarak
gruplanmaktadır. Yaşlıya bakım veren kişilerin, yaşlının özellikleri ve bakıcı koşullarından
nasıl etkilendiği objektif stres faktörleri olarak adlandırılır. Yaşlının bilişsel bozukluğu ve
derecesi, problemli davranışları, günlük yaşam aktivitelerinde bağımlılık derecesi, hasta
direnci ve yaşlıya bakım verilen koşullar objektif stres kaynaklarıdır.92
Bakıcıları en çok etkileyen stres kaynaklarından biri de yaşlının bilişsel sağlığının
bozuk olmasıdır. Bilişsel bozukluklardan Demans ve Alzheimer olan yaşlı hastalara uzun
süreli bakım verilmesi yaşlı bakımında bulunan bireyin stres düzeyini artırabilir. Bu tür
sorunları olan yaşlılara yönelik verilen bakımın etkililiği, bakıcının, yaşlının hafıza, konuşma
ve tanıma işlevlerindeki düşüş gibi bozuk işlevlerini yönetebilme ve üstesinden gelebilme
yeterliliğine bağlıdır. Bununla birlikte, yaşlının tükürmesi, küfürlü konuşması, etrafa yönelik
öfkeli davranışları, vurma, yumruklama, uygunsuz davranışlarda bulunma gibi yaşlının
problemli davranışları ise diğer zorlayıcı stres faktörleridir.
Yaşlılara bakım veren bireyler, yaşlının ne kendisine ne de başkasına zarar vermemesi
için daha dikkatli olmak ve zamanının çoğunu yaşlıyı gözeterek geçirmek zorunda
kalabilmektedir. Yaşlının günlük yaşam etkinliklerinde bağımlılık ve hasta direnci ise bakım
verme süresini uzatan stres faktörüdür. Yaşlının rutin günlük işlerinin ne kadarını bakım veren
kişiye bağımlı olarak gerçekleştirdiği yakınlarının stres ve tükenmişlik düzeyini artıran
faktördür. Özellikle felçli, Demans ve Alzheimer gibi bilişsel bozukluğu olan yaşlıların
bağımlılığı yakınlarının stres düzeyini daha da artırmaktadır.93
Bakım vermeyle ilgili görev ve sorumlulukların yaşlı bakımıyla ilgilenen kişiler
tarafından aşırı yüklenmesi sonucu hissedilen içsel yaşantılara bakım verenlerin rol
yüklenmesi denir. Yaşlılara bakım veren aile üyeleri, günlük yaşam rollerine ilaveten, yaşlı
bakımının rol ve sorumluluklarının da eklenmesinden dolayı aşırı rol yüklemesi yaşayabilir.
Yaşlı bakımıyla ilgilenen kişiler sadece bakım işinin getirdiği sorumluluklarla ilgilenmezler.
Aynı zamanda eş, anne, çalışan rolünün getirdiği sorumluluklarla da ilgilenmek zorundadırlar.
Bakım veren eşler, bir taraftan kendi rolleri ve bakıcı rollerinin getirdiği sorumluluklarla
uğraşırken, bir taraftan kendi sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalabilmektedirler.
Bakım veren kişilerde, diğer rollerin sorumluluğu ile bakıcı rolünün sorumluluğu
çatışabilmekte ve kişinin rollerinin gerekliliklerini tam anlamıyla yerine getirmesini
engellemektedir. Bazen yaşlıyla ilgilenmek zorunda kalan aile üyelerinin yaşlı bakım rolünü
gönülsüz yapmaları, hoş olmayan duygular hissetmelerine ve rol esareti yaşamalarına neden
olabilir. Örneğin, evlenmek, kendi ailesini kurmak isteyen bir genç kızın annesine bakmak
zorunda kalmasından dolayı evlenememesi rol esareti yaşamasına neden olur. Rol esareti,
rolün güçlüğü ya da stresli olması ile ilgili değildir, daha çok yaşlı bakım rolünü üstlenmeye
isteksizlik ile ilgili bir kavramdır. Bu durum kişinin yapmak istedikleri ile yapmak zorunda
oldukları arasındaki gerginlikten ortaya çıkmaktadır. Bazen de yaşlının bilişsel bozukluğu
Cilt:9, s.35.
Eraslan Çapan, Bahtiyar, (2016), Yaşlı ile Birlikte Yaşamak: Stres ve Başa Çıkma, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi,
Cilt:9, s.36.
93 Eraslan Çapan, Bahtiyar, (2016), Yaşlı ile Birlikte Yaşamak: Stres ve Başa Çıkma, Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi,
Cilt:9, s.37.
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nedeniyle aile üyelerini tanımaması, yaşlının yakınlarında hayal kırıklığı ve üzüntüye neden
olmaktadır. Bu durum ise yakınlığın kaybı olarak adlandırılmaktadır. Aile üyeleri bir taraftan
eş ya da anne-babasına bakım verirken, bir taraftan da yabancı birine bakıyormuş gibi
hissedebilir ve bu durum hissedilen stres düzeyini artırabilir.94
Yaşlılara bakım vermek sadece aile üyeleri ile değil, ailenin dışındaki rollerle de
çatışma yaşanmasına neden olabilir. Aile üyelerinin yaşlı bakımı rolü ile iş rollerinin
çatışmasından dolayı iş çatışması ve iş kaybı yaşanabilir. Yaşlı bakımıyla ilgilenen kişiler ne
ev ne de iş sorumluluklarını yeterince yerine getiremediklerinden dolayı çatışma
yaşayabilmekte bazen de işini bırakmak zorunda kalabilmektedirler. Hem yaşlı bakımıyla
ilgilenmek hem de çalışmak aile üyelerinde strese neden olurken bazı çalışmalarda ise hem
çalışıp hem de yaşlı bakımıyla ilgilenen kişilerin psikolojilerinin daha iyi olduğu görülmüştür.
İş çatışması ya da iş kaybı sonucu ailede maddi sorunlar yaşanabilmekte ve bu durum ise
ailenin yaşam standardını olumsuz etkilediği için stres kaynağı olabilmektedir. Yaşlıların
sağlık harcamalarının artması da ailede mali sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır. Evde
gelir getiren sayısının ikinin altında olmasının bakıcılarda stres faktörü olduğu
belirtilmektedir.
Bazen bakım verme koşulları ve zorlukları yaşlı bakımıyla ilgilenen kişilerin benlik
kavramında hasara yol açarak benlik kaybına yol açabilmektedir. Benlik kaybı yaşlı
yakınlarında duygusal stres yaşanmasına neden olmaktadır. Yaşlı bakımıyla ilgilenen aile
üyeleri, hayatlarında ilk kez bakıcılık rolünü üstlenmiş olabilirler. Bu nedenle bakıcılıkla ilgili
görevlerde kendini yetersiz hissedebilirler. Bu durum bakım veren aile üyelerinin kaygı
yaşamasına neden olabilir. Özellikle bilişsel bozukluklar ve problemli davranışlar karşısında
ne yapacaklarını bilemeyen aile üyeleri ve bakıcılar daha çok stres yaşamaktadırlar.
Bakıcının, bakıcılık konusunda kendini yetersiz hissetmesi stres yaşamasına neden
olmaktadır. Özetle, birincil ve ikincil stres kaynakları ayrı kategorilerde olmakla birlikte
birbirleriyle çok ilişkilidirler. Yaşlının özelliklerinden ve bakım verilen yerin koşullarından
oluşan birincil stres kaynakları kişiyi olumsuz etkileyerek ikincil stres kaynaklarına neden
olabilmektedir. Yaşlıların her açıdan sağlıklı olabilmeleri için onlarla ilgilenen kişilerin
sağlıklarının korunması gerekmektedir.95

3.3. Yaşlı Bakımında Tükenmişlik
Tükenmişlik, fiziksel bitkinlik, kronik yorgunluk, çaresizlik ve ümitsizlik duyguları
yaşayan bireyde olumsuz bir benlik kavramının gelişmesiyle beraber bireyin iş yaşamına ve
diğer insanlara karşı olumsuz tutumları ile belirginleşen fiziksel, duygusal ve zihinsel tepkileri
içeren semptomlar kümesidir.96 Tükenmişlik, stresin kronikleşmesiyle ortaya çıkar ve bireyin
yaptığı işten giderek uzaklaşmasına ve belki de son aşamada yaşadığı psikolojik sorunlar
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nedeniyle işten ayrılmasına neden olur. Yaşlı bakımda da işin zorluğu nedeniyle bu tür bir
durumla karşılaşılabilinir. Örneğin, Amerika’da geriatrik hastalara hizmet sunan 252
bakımevinde gerçekleşen bir çalışmada hemşirelerin stres ve tükenmişlik düzeylerini
etkileyen faktörler şunlardır:97
1.

Yaşlılara bakım verme konusunda bilgi eksikliği,

2.

Ağır iş yükü,

3.

Personel yetersizliği,

4.

İş ortamının stresörleri,

5.

Ajitasyonu, demansı veya davranışsal sorunları olan yaşlıya bakım verme.

Tufan’a göre de yaşlı bakıcılarında en sık rastlanılan tükenmişlik bedensel ve duygusal
tükenişten kaynaklanmaktadır. Özellikle mesleğine çok yüksek idealist bir yaklaşım
gösterenlerde daha sık görülmektedir ve dört safhada ortaya çıkmaktadır:98
1. İdealist coşku
2. Durgunluk
3. Düş kırıklığı
4. İlgisizlik
Mesleğine karşı aşırı ilgi gösterme ile başlayan idealist coşku safhasında gerçeklikten
kopuk hedeflere ve beklentilere yönelme olmaktadır. Birey sınırsız bir fedakârlığa hazırdır.
Sonraki aşama olan durgunluk safhasında ise, ilk memnuniyetsizlikler ortaya çıkar. Bunların
ardında erişilmesi güç hedefler, perspektif eksikliği ve mesleğinde yükselme olanağı
eksiklikleri gibi sorunlar baş gösterir. Düş kırıklığı safhasında ise, sosyal destek eksikliği,
kararlara etki edememe, takdir edilmemek gibi durumlar, mesleki ve özel kimlik belirsizliği,
alkol, uyuşturucu veya ilaç bağımlılığına neden olabilir. Son safha olan ilgisizlik safhasında
ise, mutlak duyumsamazlık, tümüyle geri çekilme, ne pahasına olursa olsun uyum, işten istifa,
yenilik düşmanlığı, işletmecilik körlüğü, saldırganlık, depresyon, bağımlılık ve intihara
varıncaya kadar pek çok sorun ortaya çıkar.99
Yaşlı bakımında tükenmişliğin ilk aşaması olan duygusal tükenmenin ortaya
çıkmasında müşteri ilişkilerinde olduğu gibi müşterilerin olumsuz davranışlarının uzunluğu ve
sıklığı benzeri sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bununla birlikte, bakılan yaşlının ölümü de bu
aşamaya geçişi hızlandırmaktadır. Öyle ki, baktığı yaşlıların ölümü, bireyi hem onunla
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kurduğu yakınlık nedeniyle etkilemekte hem de kendi eksikliğinden dolayı ölümün
gerçekleştiğini düşünmesine iterek, vicdan azabı duymasına neden olabilmektedir. Ayrıca,
bakıcıların bu süreçte en çok, yaşlı bireye yanlış bir müdahale yaparak onu riskli bir duruma
sokmalarından korktukları bilinen bir gerçektir.100
Tükenmişlikte bir sonraki aşama olan duyarsızlaşma aşamasına gelen bir bakıcı ise,
aşağıdaki davranışları gösterebilir:101
1.

Yaşlıdan kaçmak,

2.

Yaşlıya bir eşya gibi davranmak,

3.

Yaşlıyla konuşmaktan kaçınmak,

4.

Donuk bir yüz ifadesi takınmak,

5.

Yaşlı ve ailesiyle duygusal ilişkiden kaçınmak,

6.

Gelecekle ilgili konuşmalardan kaçınmak,

7.

Yaşlının durumuna ilişkin çok az bilgi vermek,

8.
Yaşlı ve ailesinin soruları için zamanı olmadığı izlenimi vermek ve sürekli
meşgulmüş gibi davranmak,
9.

Enerjisini başka yaşlılara ayırmak.
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Uygulamalar
Yaşlı Bakıcısı Mesleğinde Çalışanların Sorunları
Yaşlı bakıcısı olarak çalışanların sorunları, toplumda çok az, hatta aslında hiç
tartışılmayan konulardır. Çoğumuz insanın insana bakımını “normal” karşılıyoruz ve
“parasını verdim, baksın” düşüncesinden hareket ediyoruz. Ama bakım hizmeti alanlar ve
bakım hizmeti verenler robot değillerdir. Onların insan oldukları unutulmamalıdır. Her ne
kadar bu görüşe çoğunluk katılacaksa da aslında çoğumuz bakım alan yaşlıyı düşünüyoruz,
ama düşüncelerimizden yaşlı bakıcısını farkında olmadan dışlıyoruz. Evlerde yüz binlerce kişi
yaşlısına, kurumlarda ise binlerce profesyonel başkasının yaşlısına bakım hizmeti veriyor.
Eğer onlar bakım hizmeti sunmasa, o zaman yaşlılara kim bakacak, diye sorduğumuzda, yaşlı
bakıcısının sorunlarının göz ardı edilemeyeceği hemen anlaşılmaktadır. Yaşlılara bakım
hizmeti sunanların güçlü bir lobisi olmadığı için onların sorunları kamuoyuna yansımıyor. Bu
yüzden bu sorunların en azından biz gerontologlar tarafından dile getirilmesi kaçınılmaz bir
ödev olarak ortaya çıkıyor. Evde veya kurumda yaşlı bakımı görevini üstlenen kişilerde sık
görülen fiziksel sorunlar şunlardır:
•
Yatalak yaşlıları kaldırmak, taşımak ve çevirmek gerekmektedir. Bunlar yaşlı
bakıcısının omurgasını güçlü bir şekilde etkilemekte ve baskı altına almaktadır.
•
Yaşlı bakıcısının bulaşıcı hastalıklara yakalanma riski, özellikle kurumsal
bakım alanında çalışan bakıcılarda diğer vatandaşlara nazaran daha yüksektir. Çünkü
yaşlılardan, yaşlı yakınlarından ve meslektaşlarından bulaşıcı hastalık kapsama ihtimallerinin
dikkate alınması gerekmektedir.
•
Yaşlı bakımında kullanılan ilaçlar, eldivenler, dezenfeksiyon ürünleri, bunlarla
sık sık temas eden yaşlı bakılarında alerjilerin ortaya çıkması olasılığını yükseltmektedir.
•

Yaşlı bakımında “mesai saati” diye bir şey yoktur. Çünkü yaşlının 24 saat
bakıma ihtiyacı vardır. Bu yüzden gece-gündüz bakım hizmeti vermek durumuyla karşı
karşıya kalınmaktadır. Bu da bakım hizmeti sunan kişinin organizmasının yıpranmasına yol
açmaktadır.
Bedensel baskıların yanı sıra yaşlı bakıcısı olarak kurumlarda çalışan veya kendi
yaşlısına evde bakan kişilerde psiko-sosyal sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bunlar arasında
başlıca sorunlar şunlardır:
•
Kurumsal bakım alanında hizmeti veren yaşlı bakıcıları her gün hastalık, acı ve
ölüm ile temas halinde olmaları nedeniyle, onlardan bu güçlü ve sert taleplere cevap
verebilme yetenekleri beklenmektedir.
•
Her gün bakım hizmetinden kaynaklanan yakın temasa, aynı zamanda tiksinti
ve utanma duyguları refakat etmektedir. Böylece yaşlı bakıcısı güçlü bir baskı altına
girmektedir.
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•
Kurumun giderlerinin azaltılması gerekçelerinden kaynaklı zaman ve eleman
kıtlığı, bütünsel aktifleştirici bakım hizmetlerini genellikle imkânsız hale getirmektedir.
•
Profesyonel bakıcı birçok sosyal rolü yerine getirmek zorunda kalmaktadır.
Bakıma muhtaç yaşlının temsilcisi, meslektaş, maaşlı çalışan gibi rolleri aynı anda oynamak
zorunda kalmaktadır. Böyle bir durumda herkesi memnun edebilmesi mümkün değildir.
Bunun sorununca ortaya çatışmalar çıkmaktadır.
Aktarılan özet bilgilerden görüldüğü gibi yaşlı bakıcısı (profesyonel veya amatör)
görevini üstlenmek bedensel ve psiko-sosyal sorunlarla mücadele etmek anlamına
gelmektedir. Sadece yaşlıların bakıma değil, aynı zamanda bakıcıların da bakıma ihtiyaçları
dikkate alınmalıdır.
Kaynak:http://itgevakiftr.com/2019/04/20/yasli-bakicisi-mesleginde-calisanlarinsorunlari/
Prof. Dr. İsmail Tufan
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Uygulama Soruları
1) Yaşlı bakımında karşılaşılan fiziksel sorunlar nelerdir ?
2) Yaşlı bakımında karşılaşılan psikolojik sorunlar nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yaşlı bakım hizmeti sunanların karşılaşabileceği psikolojik sorunların neler olduğu,
stres, tükenmişlik ve iş tatminsizliği gibi olumsuz durumlarda hizmetin aksayacağı,
dolayısıyla bu sürecin hem birey hem de kurumu varsa kurumu tarafından iyi yönetilmesi
gereği anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bakım verme güçlüğü ile ilgili aşağıdaki ifade ya da ifadelerden hangisi
yanlıştır?
I. Bakım verme güçlüğü, başkasına bakım veren kişinin zorlanması, gerilmesi, kendini
baskı altında hissetmesi anlamına gelmektedir.
II. Bakım verme güçlüğü sadece psikolojik yönü olan bir kavramdır.
III. Objektif bakım verme güçlüğü, bakım verenin fiziksel sorun ve sıkıntıları ile
ilgilidir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III
2) Aşağıdakilerden hangisi genellikle yaşlı bakım hizmeti verenin bu sorumluluğu
üstlenmesinin bir nedeni değildir?
a) Toplumsal değerler
b) Empati kurma
c) Duygusal yakınlık
d) Kişisel doyumu artırma
e) İnanç
3) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakımında bulunanın genellikle bu hizmeti
sunma nedenlerinden biri değildir?
a) Yaşlının evine ve parasına ihtiyaç duyulması
b) Başarısızlık duygusunun yaşanmak istenmemesi
c) Yaşlının bakıcı tarafından anne-baba yerine konulması
d) Çaresiz kalınması
e) Bakım verenin kendini bu iş için en uygun kişi olarak görmesi
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4) Aşağıdakilerden hangisi bakım hizmeti verenlerde oluşan stresin doğrudan
nedenlerinden biri değildir?
a) Yaşlının iletişim kurma yetersizliği
b) Yaşlının kişilik değişiklikleri
c) Yaşlıyla ilgili davranışsal değişiklikler
d) Yaşlının cinsiyeti
e) Yaşlı hastanın hastalık seviyesi
5)Aşağıdakilerden hangisi genellikle yaşlının ailesinin stres düzeyini belirleyen
faktörlerden biri değildir?
a) Bakım verenin cinsiyeti
b) Bakım verenin başarılı olamama korkusu
c) Bakım verenin çalışma süresi
d) Bakım verenin sağlığında oluşan bozulmalar
e) Bakım verenin yaşlıyla olan uyumu
6) Yaşlı bakım veren kişide oluşan “Rol yüklemesi” kavramının tanımı aşağıdaki
seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
a) Yaşlı bakım verenin yaşlı yakınlarına karşı hissettiği sorumluluk duygusu.
b) Yaşlı bakım verenin mesleki rolünün yaşlı tarafından anlaşılma düzeyi.
c) Yaşlı bakım verenin rolünün toplum tarafından değerlendirilme düzeyi.
d) Yaşlı bakım görev ve sorumluluklarının yaşlı bakım veren tarafından aşırı
yüklenilmesi soncunda hissedilen içsel yaşantı.
e) Hiçbiri
7) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakım hizmeti veren aile üyelerinde oluşan
sorunlardan biri değildir?
a) Aile üyelerinin yaşlı bakım rolü ile iş rollerinin çatışması sonucu oluşan iş
kayıpları.
b) Yaşlı bakım hizmeti veren aile üyelerinde yaşanan ekonomik sorunlar.
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c) Yaşlı bakım hizmeti veren aile üyelerinin her zaman psikolojilerinin bozuk
olması.
d) Yaşlı bakım hizmeti veren aile üyelerinde oluşan benlik kaybı.
e) Hiçbiri
8) Aşağıdaki faktörlerden hangisi yaşlı bakım hizmeti verenin tükenmişlik
yaşamasına neden olan faktörlerden biri olamaz?
a) Yaşlılara bakım verme konusunda bilgi eksikliği
b) Ağır iş yükü
c) İş ortamının stres kaynakları
d) Personel yetersizliği
e) Yaşlı bakım hizmeti verenin ücret seviyesi
9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakım hizmeti verenin yaşayacağı tükenmişlik
sendromunun aşamalarından biri değildir?
a) İdealist coşku
b) Durgunluk
c) Devamsızlık
d) Düş Kırıklığı
e) İlgisizlik
10) Tükenmişliğin duyarsızlaşma aşamasında yaşlı bakım hizmeti veren kişi
aşağıdaki davranışlardan hangisini gösterme eğiliminde bulunmaz?
a) Yaşlıdan kaçmak
b) Yaşlıya bir eşya gibi davranmak
c) Yaşlıyla konuşmaktan kaçınmak
d) Donuk bir yüz ifadesi takınmak
e) Yaşlıdan çok ailesine ilgi göstermek
Cevaplar
1) b, 2) d, 3)e, 4)d, 5)c, 6)d, 7)c, 8)e, 9)c, 10) e
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4. POZİTİF PSİKOLOJİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1. Genel Olarak Pozitif Psikoloji
4.2. Çalışma Yaşamında Mutluluk
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Pozitif psikoloji nedir? Yaşlı bakım hizmeti ile ilişkisi ne olabilir?
2) Mutluluk psikolojisi nedir? Yaşlı bakım hizmeti ile ne tür bir ilişki kurulabilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Yaşlı Bakım Sürecinin

Yaşlı Bakım Sürecinde

Kazanım okuyarak ve

Pozitif Psikolojik Boyutu

Karşılaşılabilecek

araştırarak geliştirilecektir.

Sorunların Pozitif Psikoloji
Yoluyla Çözümü
Yaşlı Bakım Sürecinde

Yaşlı Bakım Sürecinde

Kazanım okuyarak ve

Mutluluk Psikolojisi

Mutluluk Psikolojisinin

araştırarak geliştirilecektir.

Önemi
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Anahtar Kavramlar
•

Pozitif psikoloji

•

Mutluluk

•

Çalışma yaşamında mutluluk

•

Mutluluk yönetimi
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Giriş
Psikoloji bilimi, uzun yıllar boyunca genel hatlarıyla bireyin bir davranış bozukluğu
gösterdiğinde bu olumsuzluğu eski haline döndürme çabasında olan bir bilim dalı olarak
algılanmıştır. Bu durumda birey nötr ya da pozitif halden negatif duruma düşmekte, psikoloji
de kabaca onu eski haline ya da en azından nötr hale getirmeye çalışmaktaydı. Ancak,
düşünüldü ki, psikoloji neden bireyi sadece bir davranış bozukluğu yaşadığında ele alıyor ve
bu yönde çalışmalar yapıyor. Birey nötr haldeyken de ona müdahale edilerek pozitif hale
çekilemez mi? İşte bu bakış açısıyla “pozitif psikoloji” adında bir dal doğmuştur. Burada
amaç bireyin “iyi olma halini” artırarak onun hem kendisine hem de çevresine karşı daha
fazla yararlı olmasının sağlanması olmaktadır.
Pozitif psikolojinin temelinde “mutluluk” kavramı vardır. Birey, mutlu edilerek ya da
mutluluğu artırılarak pozitif kazanımlar elde edebilir.
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4.1. Genel Olarak Pozitif Psikoloji
Pozitif psikoloji, Martin Seligman tarafından, insanlarda neyin yanlış olduğuna değil,
neyin doğru olduğuna vurgu yapan yeni psikoloji akım olarak tanıtıldı. Pozitif psikolojinin
amacı, psikolojinin olumsuz olayları iyileştirmek yönündeki bakış açısı yerine, kişilerde
olumlu özellikler geliştirmeye doğru değiştirmek olmuştur.102Ayrıca, pozitif psikoloji, genel
olarak bireylerin mutlu ve hayattan tatmin olabilmelerini amaç edinmektedir. Klasik psikoloji,
psikolojik bozukluklara çözüm aramayı hedeflerken; pozitif psikoloji ise, sağlıklı kişilerin
daha mutlu olmalarını ve yaşamdan tatmin sağlamanın yollarını keşfetmelerini
hedeflemektedir. Bununla birlikte, pozitif psikoloji, kişileri yaşamdan anlam bulmaya, mutlu
eden şeylere odaklanmaya, olumlu düşünme biçimlerine, hoşgörüye, neşeye, mutlu bir
yaşama yönelten bir boyuta sahiptir.103
Pozitif psikoloji, geleneksel psikolojinin görmezden geldiği iki görevi tekrar ortaya
çıkarma ihtiyacından doğmuştur. Pozitif olana yönelik bu bakış açısı doğrultusunda Seligman
ve Csikszentmihalyi pozitif psikolojiyi yaşam kalitesini artırma ve sorunlarını önlemeyi
hedefleyen pozitif öznel deneyimin, pozitif bireysel özelliklerin ve pozitif kurumların bilimi
olarak ele almışlardır. Pozitif psikolojinin odak noktası umut, bilgelik, yaratıcılık, farkındalık,
cesaret, spirütüellik ve sorumluluk alma gibi hayatın pozitif özellikleridir. Söz konusu pozitif
insan özelliklerini belirleyen faktörleri anlayarak, pozitif psikolojinin daha mükemmel bir
dünya için temel oluşturulabileceği umulmaktadır. 104 Martin Seligman (2002), “Otantik
Mutluluk” adlı kitabında pozitif duyguları, geçmişle, şimdiki zamanla ve gelecekle ilgili
olanlar şeklinde üç kategoriye ayırmaktadır. Gelecekle ilgili pozitif duygular, iyimserlik,
umut, güven ve inanç hislerini içerir. Tatmin, memnuniyet, doyum, gurur ve huzur, geçmişle
ilişkilendirilen temel pozitif duygulardır.105 Pozitif psikoloji hem bilimsel hem de klinik bir
yöne sahiptir. Pozitif psikolojideki bilimsel metot, yaşamın olumlu yanlarını anlamak ve
geliştirilmek için kullanılmaktadır. Pozitif psikoloji, mutluluk ve iyi oluş vb. kavramlarla
ilgilenmektedir.106 Bununla birlikte, Luthans, 2002’de pozitif örgütsel davranışı tanımlarken
organizasyonların performansını geliştirecek unsurlar olarak şunları sıralamıştır: İyimserlik,
umut, mutluluk, dayanıklılık, duygusal zekâ ve güven.107 Pozitif psikoloji, keyifli, dolu ve
anlamlı bir yaşamla ilgilidir. Ayrıca, mutluluğa götüren bu üç durum iyi oluşla ilgilidir.
Yapılan bir araştırmada, zevk alma, meşguliyet ve anlam gibi unsurların her birinin yaşamsal
doyumla ilişkili olduğu saptanmıştır. Klinik bir uğraş olarak pozitif psikoloji, eksiklikleri
düzeltmek yerine iyi oluşu ve mutluluğu artırmayı hedeflemektedir.108

4.2. Çalışma Yaşamında Mutluluk
İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana mutluluk hep arzulanan bir şey olmuştur.
Kişiler bireysel olarak mutluluğu elde etme çabasında oldukları gibi toplumlar da bu amaca
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yönelik arayışlar içerisine girmişlerdir. Geçmişten bu yana bu arzunun elde edilmesi için
mutluluk nedir ve nasıl elde edilir soruları sorulmuştur.109
Mutlulukçu filozof olarak adlandırılan Demokritos’a göre mutluluk ruhun
dinginliğidir. Mutluluğun tek yolu ise iyinin ne olduğunun bilinmesidir. Bunun ölçüsünü de
insan haz ve acı duyguları ile bulabilir. Yalnız, insan gerekli olan iyi ile mutlak olan iyiyi de
ayırmalıdır. Mutlak olan iyi, ruhun iyi durumda bulunmasıdır. Ruhun böyle bir durumda
bulunmasıyla insan, yalnız iyi olandan sevinç duyar, kötüyü yapmak şöyle dursun onu
istemez dahi. Zaten insanın ahlakça değer ölçüsü düşüncesinden geçer. İşte insan, düşünceleri
ile dışardan bağımsız olarak sevincini kendisi oluşturur. Bundan dolayı mutlu olmak için
yapılacak şey, ruh dinginliğine erişmektir. Ruh dinginliğine erişmek için de sarsıcı tutku ve
duygulanımlardan kaçmak gerekir.110
Sokrates’e göre erdemli olmak, mutlu olmak demektir. Erdemlilik ise bilgiye dayanır.
Çünkü doğru bilgi insanı iyi eyleme götürür. Bilgiden doğan iyi ise insanı mutlu yapar, ruha
sağlık kazandırır. Görüldüğü gibi Sokrates, erdem ile mutluluk arasında bir bağ kurar.
Stoalılara göre ise en yüksek iyi, en yüksek amaç olan mutluluktur. Mutluluk ise erdemle
bulunur, iyi olan şey yalnızca erdemdir.111 Erdem, mutluluğun şartıdır. Erdem de ancak iyide
bulunur. Ayrıca Stoalılar, dış değerlerin mutluluk üzerinde etkisinin olmadığına inanmışlardır.
Erdemin tek başına mutluluğu sağlayacağını söylemişlerdir. Bundan dolayı sıradan insanlar
tarafından değerli olarak atfedilen zenginlik, maddi zevkler, şeref, saygınlık, sağlık gibi şeyler
ilgisiz kalınması gereken şeylerdir. Mutluluğu sağlayan şey bunlar değil, biricik iyi olan
erdemdir. Platon’a göre en yüksek iyi mutluluktur, mutluluğun yolu ise erdemden geçer.
Erdem insanın ruhunu mutlu yapar.112
Mutluluk kavramı, toplumun her yönünü ele alan da bir kavramdır. Çünkü bireyler
nefes aldıkları her yerde mutluluk arayışı içindedirler. Belki de en fazla mutluluk arayışının
olduğu yer insanların çalıştıkları ortamlardır. Tabi ki, bu arayış iki yönlü bir ilişkiyi doğurur.
Çalışma ortamında birey mutluluk ararken aynı zamanda da çalıştığı örgüt onu mutlu etmenin
yollarını arayabilir. Çünkü günümüz örgütlerinin başarılı olmasındaki en önemli faktörlerden
biri de çalışanlarının psikolojik durumlarıdır. İyi bir psikolojik duruma sahip bir çalışanın
kendi yaşam mutluluğunu sağlayarak örgüt hedeflerine de hizmet ediyor olması, örgütsel
rekabet açısından en arzu edilen durumu ifade etmektedir. Bu durumun sağlanmasında
çalışanın bireysel çabası yanında çalıştığı kurumun da çalışanın lehine sunduğu olanakların da
büyük bir rolü vardır.
Özellikle, çalışanların çalışma ortamındaki mutluluğunun sağlanmasında örgütsel
stresin, mobbingin, örgütsel çatışmanın vb. olumsuz durumların etkisinin asgari düzeyde
olmasının büyük bir önemi vardır. Ayrıca, örgüt kültürü yapılarını da bu doğrultuda
şekillendirmelidirler. Özellikle, örgüt kültürü yapısının şekillendirilmesi ve sürdürülmesinde
önemli bir role sahip olan kurumsal iletişim unsurlarının da bahsedilen çalışan mutluluğu
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hedefine hizmet etmesi gerekmektedir. Pozitif psikoloji mutluluk için zihinsel yatırıma ihtiyaç
olduğunu savunur. Öyle ki, mutsuzluk kendiliğinden gelir, fakat mutluluk için çalışılması
gerekmektedir. Aristo bu ifadeleri destekleyici olarak şunları söylemiştir: “Mutluluk bir fiilin
sonucudur. Mutluluk tesadüfi veya ilahi hediye değildir, ama optimum faydayı sağlayana
verilir”.113
İnsanların ne kadar mutlu olduğu ile ilgili Minnesota Üniversitesinden Prof. Ed Diener
1996 yılında, dünyanın dört bir yanından, 45 milletten, bir milyonun üzerinde insanın
katılımıyla yapılan 916 adet mutluluk, yaşam doyumu ve öznel iyi oluş araştırmaları bir araya
getirilmiş ve ortalama mutluluk 10 üzerinden 6,75 bulunmuştur. Sonuç olarak, sıradan insanın
orta derecede mutlu olduğu sonucuna varılmıştır.114
İşyerinde mutluluk kavramının fikir babası Alexander Kjerulf, "Sabah 9'dan Akşam
6'ya Happy Hour" adlı kitabında, işyerinde mutluluk ile ilgili macerasının nasıl başladığını şu
cümlelerle ifade etmektedir: "Harika bir yaz günü, plajdayken aklıma o fikir geldi: İşyerinde
mutluluk. İşte buydu. Beni heyecanlandıran konuyu bulmuştum. Artık bunun üzerine
çalışmak istiyordum. Sonrasında bu fikir, Wahoo Inc. adlı bir şirkete dönüştü. 2003 yılı
itibariyle insanları işyerlerinde mutlu etmeye başladık.".115
Gerçekten de bakıldığında, işyerinde mutluluk rekabet açısından çok önemli bir
kazanım olmaya başlamıştır. Öyle ki, Gallup, 2013 yılında çalışan memnuniyeti ve
bağlılığının ticari ve finansal başarıya etkileri konusunda 30 ülke, 23 bin 910 iş yeri ve 17
milyon çalışanla oldukça kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Bu araştırmaya göre, çalışan
memnuniyeti yüksek olan şirketlerin daha karlı, daha müşteri odaklı, güvenli ve çalışanlarının
örgütsel bağlılık düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Yapılan diğer çalışmalarda da mutlu
örgütlerin mutsuz olanlara kıyasla çok daha üretken, verimli ve hizmet odaklı bir yapıya sahip
olduğunu ortaya koyulmaktadır. Bu da mutlu örgütlerin mutsuz örgütleri pazardan sileceği bir
sürecin doğmasına neden olabilecektir.116
Bu sonuçlar da göstermektedir ki, bir örgüt artık çalışanlarının mutluluğunu sağlamak
için elinden geleni yapmak zorundadır. Bu mutluluğun sağlanmasında birçok alt unsur,
yöntem ve yönetim şekilleri söz konusudur. Ayrıca, örgüt kültürü özellikleri, iletişim
biçimleri, sosyal etkinlikler, işin özellikleri, ücret, takdir edilme gibi birçok faktörün etkisi
olduğu bilinmektedir.
Mutluluğun sağlanmasında örgütsel süreçlerin büyük öneminin olduğu da bilinen bir
gerçektir. Bu süreçlerin başında da örgütsel iletişim gelmektedir. İletişim kısaca “bilgi üretme,
aktarma ve anlamlandırma süreci” olarak ifade edilmektedir.117 İletişimle insan sosyal bir
varlık olarak kendisini gerçekleştirmekte, başka bir ifade içinde bulunduğu toplumun üyesi
olmaktadır. 118 İletişim, uygulanış biçimi ve yöntemleriyle mutluluğun oluşumunda ve
şekillenmesinde önemli bir faktördür. Bireyler sağlıklı bir iletişimin olduğu bir ortamda diğer
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çalışma arkadaşları ve/veya yöneticileriyle doğru ve etkin bir ilişki içinde olabilir. Böylece,
iletişim olumlu ve sorunsuz kurulabildiği sürece, çalışanların mutlu olması sağlanabilecektir.
Ayrıca, çalışma ortamını ve çalışma ilişkilerini eğlenceli bir hale sokmak da mutluluğun
sağlanmasında etkilidir. İletişim biçimlerinin de eğlenceli bir boyuta sahip olması bu
doğrultuda mutluluğa katkı sağlayacaktır.
Bu çalışmada da genel olarak mutluluk kavramı ve özelde de çalışan mutluluğu ele
alınacak ve kurumsal iletişimin mutluluğun sağlanmasında etkin bir faktör olarak nasıl
kullanılabileceği anlatılacaktır.

4.2.1. Çalışan Mutluluğu
Psikolog Abraham Maslow; “İnsanın yaşayabileceği en iyi kader, onun başına
gelebilecek en büyük şans, çok sevdiği bir işi yaparken aynı zamanda o işten maddi kazanç
sağlamasıdır”.119 Benzer bir ifadeyi ise binlerce yıl önce ise, Konfüçyüs şu şekilde ifade
etmiştir: “Sevdiğiniz bir işi yaparsanız bir gün dahi çalışmış sayılmazsınız.” Bu sözü, mutlu
olduğunuz işte çalışırsanız bir gün dahi çalışmış sayılmazsınız şeklinde de düşünebiliriz.
Dolayısıyla, insanların mutluluğu ile yaptıkları iş arasında sıkı bir ilişki söz konusudur.
Mutluluk, bireyler tarafından farklı algılanabilen ve yorumlanan bir yöne de sahiptir.
Öyle ki, kişiler beklentilerini düşük tutup hayatında başına gelen olayları pozitif bir bakış
açısıyla ele alabilirse kendilerini daha mutlu hissedebilirler.120
İşyerinde mutluluk ya da çalışan mutluluğu kavramı, esasen yeni bir kavram gibi
gözükse de bu kavramın altyapısını oluşturan birçok kavramdan bahsedebiliriz. Öyle ki,
neticede, örgütsel davranışın ya da çalışma psikolojisinin hemen hemen tüm konuları, çalışma
yaşamında bireylerin verimini artırmanın yollarını aramaktadır. Dolayısıyla, stresle mücadele,
örgüt kültürü politikaları, motivasyon uygulamaları, iş tatmininin sağlanması, mobbingle ve
tükenmişlikle mücadele, çatışma stratejileri vb. birçok konu aslında sonuç olarak çalışan
mutluluğunu sağlamaya dönük unsurlar içermektedir.
Özellikle çalışan kişilerin yaşamının en verimli ve uzun döneminin geçtiği iş yerlerine
her gün aynı heyecanla gidip çalışması ve en iyi şekilde ve zamanında işini bitirmeye
çalışması için işini severek ve mutlu bir şekilde yapması ise büyük bir gerekliliktir.121
Çalışma ortamında, iş arkadaşlarıyla iyi vakit geçirenler, gün içinde daha az sosyal
desteğe ihtiyaç duymaktadırlar. İş dışı konularda da bir arada olmak, dahası birlikte eğlenmek,
kişiler arası iletişimi de güçlendirmektedir. Mutluluk, aynı zamanda bir çalışanın görevini
başarıyla tamamlaması sonrasında da ortaya çıkmaktadır. Çalışmaya tutkun (job engagement)
olan çalışanın işten haz alması ona aynı zamanda mutluluk getirecektir.
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Çalışma psikolojisinde kişilerin kapasitelerini güçlendirici, yaşama uyum
sağlamalarını kolaylaştırıcı ve bu yolla bireylerin iş yaşamlarındaki performanslarını
geliştirici olumlu durumlarına “öznel iyi oluş hali” denilmektedir.122

4.2.2. Mutluluk Yönetimi
Çalışanların mutlu olması sadece kendi çabalarıyla gerçekleştirebilecekleri bir durum
değildir. Ayrıca, örgütlerin de bu konuda çalışmalar yapması ve özellikle de süreci iyi
yönetmeleri gerekmektedir. Mutluluğun yönetiminde dikkate alınması gereken ana unsurlar
şunlardır:123
1. Çalışanlara yeterince özgürlük tanınmalıdır. Çünkü kendi başına karar alma
özgürlüğü olanlar kendilerini daha mutlu hissetmektedir.
2. Çalışanlar her konuda yeterince bilgilendirilmelidir. Çünkü bilgiye sahip insanlar
her konuda konuşma ve karar verme yetkinliğine sahip oldukları için daha mutlu olurlar.
3. Çalışanların erdemli olması sağlanmalıdır. Öyle ki, çalışan mutluluğunun
sağlanmasında örgütlerin etik ve erdem konusunda eğitimler vermeleri oldukça önemlidir.
Kıyafet kurallarını, çalışma saatlerini esnetmek, dinlenme odalarının, yemekhanelerin,
çalışma masalarının düzenini çalışanlara bırakmak, işlerin içine oyunlar, yarışmalar katmak,
e-posta, bülten, kapalı devre ses düzeni vb. ile ortak mesaj yaymak, şirketler arası spor
karşılaşmalarında oluşturulan takımlarla kurumu temsil etmek veya güvenlik görevlisinden
genel müdüre kadar herkesin unvanının eşitlendiği gönüllü çalışmalarda bulunmak, örgütteki
mutluluğu artıracak unsurlardandır. Çalışma ortamına renk katmak için, mesajlar yaka
iğneleriyle yapılabilir. Serbest kıyafetle gelinen bir günde, herkesin aynı mesajı taşıyan
tişörtleri giymesi sağlanabilir. Amerika’da on yıldır, haziran ayının son cuması, “Köpeğinizi
Ofise Getirin Günü” olarak kutlanmaktadır.124
Benzer şekilde, işletmeler mutluluk yönetimi kapsamında aşağıdaki faaliyetleri
yapmaktadır:125
1.

Dinlenme salonlarında langırt masaları bulundurulması,

2.

Örgüt bünyesinde masaj veya kuaför salonu açılması,

3.

Sürpriz kutlamalar yapılması,

4.

Hediyeler dağıtılması.
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Çalışanları çalışma ortamında mutlu ederek elde tutmak adına, çalışanların çocuklarına
ilerisi için iş garantisi vermektedir. Özel, komik e-postaların çalışanlar arasında dolaştırılması
birçok örgütte yönetimce yasaklanırken Tandem Computers şirketinde eğlence amaçlı epostaları “önemsiz” diye kodlamış ve göndermeyi serbest bırakmıştır.126 Örgütlerde yaygın
olarak uygulanan ayın elemanı seçimleri, sürprizmiş gibi yapılan ama geleneksel hatta
standart doğum günü pastası kesme törenleri artık çalışanları motive ve mutlu
edememektedir.127

4.2.3. Örgütlerde Mutluluk Başkanı Modeli (CHO)
Örgütlerde bulunan, CEO (Chief Executive Officer), CFO (Chief Financial Officer),
CMO (Chief Marketing Officer) veya COO (Chief Operational Officer) ismli yönetci
pozisyonların yanı sıra CHO (Chief Hapiness Officer) adlı yeni bir pozisyonun var olması
gerekliliği üzerinde durulmaktadır.
Mutlulukla verimlilik arasında ilişki olduğu, 2.500 yıl öncesinde bile Platon tarafından
dile getirilmiş bir gerçektir. Platon’da Devlet’i yazarken, daha o dönemde bile insanı merkeze
alan bir yaklaşım içerisinde olmuştur. İnsanların hem fiziksel (para), hem duygusal (doğru
davranış), hem düşünsel (üretimi ve yaratıcılığı takdir etmek), hem de ruhlarına bütünsel
olarak hitap edilmesi gerekir. İnsan kaynakları birimleri, mevcut düzende iş birimleri odaklı
bir tutum sergilemekte ve entelektüel sermayeyi korumakta yetersiz kalabilmektedir. Bundan
dolayı da sadece çalışanın mutluluğuna odaklanan bir yönetim anlayışına ihtiyaç
duyulmaktadır.
CHO’lara en önemli görev olarak entelektüel sermayenin korunması misyonunu
yüklemektedir. Yönetim kuruluna doğrudan rapor yazmaları ve insan kaynakları biriminden
bağımsız olması modelin özünü ve gücünü oluşturmaktadır. Özellikle, bir örgütteki beyaz
yakalılar mutlu olmazsa, iş kalitesinde önemli düşüşler ve müşteri kayıpları ve bilançoya
yansıyan zararlar yaşanacaktır. Amerika’da mobbing sonrası yüzlerce milyon dolar sağlık
gideri harcamasına ulaşıldığı belirtilmektedir. Mutsuzluğun en büyük kaynağı olan yıldırma
süreçlerinin, beyaz yakalının istifası ile sonuçlanması halinde; entelektüel sermaye erozyonu
ve kurum kültüründe yozlaşma, beyaz yakalıların hizmet akdinin fesih edilmesi halinde ise;
kuruma karşı açılacak davalar nedeniyle hukuksal giderlerde artışlar söz konusu olmaktadır.
Ayrılanların yerine yeni eleman istihdamı ve eğitimi de ayrı bir maliyet olarak kurumlara
yansımaktadır.
CHO’ların görevi, yetenekli beyaz yakalıların mutlu olmalarını (iş tatmini) sağlamak,
motivasyonlarını yüksek tutmak, kurum içinde kalmaları için gerekli atmosferi sağlamak ve
yeri geldiğinde mobbing savaşçısı olarak psikolojik yıldırmalara karşı mücadele ve müdahale
etmektir. Bu şekilde oluşturulacak ortam, kurumun duygu haritasını pozitif duruma
geçirecektir. Bu ortamda, potansiyelli çalışanların işe daha fazla odaklanmaları ve daha iyi iş
çıkarmaları, daha yaratıcı olmaları ve kuruma daha fazla bağlanarak, çalıştıkları kurumları
geleceğe taşımaları beklenir.
126
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İnsan kaynakları biriminin ilk aşamada modele bir direnç göstereceği öngörülmüştür.
Ancak, İK birimi fonksiyonel açıdan örneğin ücret yönetimi gibi maddi bir süreci yönetirken
CHO maddi olmayan varlık yani entelektüel sermayenin yönetimi ile iştigal edecek ve aynı
zamanda söz konusu entelektüel sermayenin mobbing gibi nedenlerle erezyonunu önleyen
koruyucu bir ağ modeli oluşturacaktır.
Mutluluktan sorumlu başkan adı ile konumlandırılan modelde CHO'nun temel
karakteristik olarak iletişimi, empatisi, aktif dinlemesi, ilişki ve yetenek yönetimi güçlü, iç ve
dış müşteriye hizmet veren yönetsel kadrolarda yer almış, asgari on yıl iş tecrübesi tercihen
sektör, koçluk, mentörluk, insan kaynakları alanında tecrübesi bulunmasının CHO'nun etkisini
arttıran diğer özellikler olarak kaydedilmiştir.128

4.2.4. Çalışan Mutluluğu Açısından İletişim
İletişim, genel olarak insanlar arasındaki düşünce ve duygu alışverişi olarak ele
alınmaktadır. İletişimin amacı, alan ve veren arasındaki bilgi, düşünce ve tutum ortaklığı
oluşturmaktır. İnsanlar, dili, beden dilini ve içgüdülerini öğrenilmiş birtakım davranışlarla
iletişim kurma amacıyla kullanırlar. İletişim kurmamak imkânsızdır. Çünkü hiçbir şey
yapmamak da anlamlı bir mesaj kabul edilebilir. Bununla birlikte, iletişimde içerik ve ilişki
düzeyi büyük bir öneme sahiptir. İletişimi kiminle hangi amaçla kurduğumuz burada önem
arz etmektedir. Karşı tarafı hoşnut edecek bir diğer ifadeyle mutlu edecek iletişim, doğru ilişki
düzeyinin seçilmesi ile söz konusu olabilmektedir. Örneğin, bir çalışan, çalışma arkadaşından
kalem isterken farklı, çocuğundan isterken farklı cümleler kurabilir. Ancak, buruda içerik
aynıdır.129
Araştırmalara göre, kullanılan dil, iş performansını etkilemektedir. Söylenecek
sözlerin alışagelmiş bir şekilde söylenmesi yerine düşünerek söylendiğinde çalışanlar bu
durumdan daha mutlu olacaklardır. Örneğin, “Bu rapor neden yetişmedi?” yerine “Raporu
nasıl yetiştirebiliriz?” ve yine “Teknik bir arıza nedeniyle bugün yazıcılar kullanılmayacak”
yerine “Yazıcılarımız tamir ediliyor, yarın kullanabileceksiniz” İşyerinde her söylenen söz,
atılan e-posta, asılan duyurular, çalışanlar üzerinde olumlu ya da olumsuz duygular bırakır.130
İşletmelerdeki kötü haberlerin bile espri katarak, daha az ciddi yazılarak
iyileştirilebileceğini söylenmektedir. Örneğin, çalışanlara “Fazla mesainizi zamanında
formlara işleyerek teslim etmezseniz ödemenizi alamazsınız” yerine, “Eğer işinizi çok
sevdiğiniz için yaptığınız fazla çalışmaların karşılığında para kazanmak istemiyorsanız talep
formlarını doldurmayın” diyebilirsiniz.131
Örgüt kültürü türünün iletişim biçimlerini etkilediği bir gerçektir. Örneğin, Goffee ve
Jones tarafından geliştirilen “Çift S Örgüt Kültürü Modeli” dayanışmaya ve sosyalleşmeye
dayalı bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Sosyalleşmenin yüksek, ancak dayanışmanın düşük
128
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olduğu örgüt kültürü tipi olan şebekeleşmiş örgüt kültüründe, işyerindeki ofis kapıları açıktır
ve çalışanlar birbirlerinin odalarına serbestçe girip çıkabilmektedir. Çalışanlar aralarında bol
bol konuşabilmektedir. Resmi ve hiyerarşik iletişimden çok ayaküstü konuşmalar ile iletişim
kurulmaktadır. Bu durum, çalışanlarda korku ve endişe gibi olumsuz duyguların olmamasına
neden olmakta, kendilerini daha mutlu hissetmelerine neden olmaktadır. Bir diğer örgüt
kültürü tipi de hem dayanışmanın hem de sosyalleşmenin yüksek olduğu topluluksal örgüt
kültürüdür. Bu kültür tipinde de her kanaldan iletişim kurulabilmektedir. Sözel ve yüz yüze
yöntemler ağırlıklıdır. Bununla birlikte, sözlü olmayan iletişimde önem taşımaktadır. Örneğin,
giyim, renk ve simgecilik olguları, birbirlerine yakın hissetmeleri açısından bireylere yardımcı
olan unsurlar olmaktadır. Bununla birlikte, bu kültürde iş yaşantısı ile özel yaşantı birbirinin
içine geçtiği için iletişim özel yaşantıda da devam eder. Bu durum, çalışanların iletişim
konusunda bir engelle karşılaşmaması anlamında onları mutlu edebilecek bir durum ortaya
koymaktadır.132
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Uygulamalar

Mutluluk Virüs Gibi Bulaşıcı
Yakın arkadaş, komşu ve akraba çevresinde mutluluğun virüs gibi bulaştığı saptandı.
Harvard Üniversitesi’nden araştırmacılar 5 bin kişinin yer aldığı, 30 yıllık bir çalışmada,
yakın aile çevresi, arkadaş ve komşular aracılığıyla mutluluğun kolayca yayılabildiğini
saptadılar. Mutlu birisini tanımak mutlu olma ihtimalinizi %15,3 oranında arttırırken,
arkadaşınızın mutlu bir yakını sizin mutluluk olasılığınızı %9,8 oranında arttırıyor. Hatta
komşunuzun kızının mutlu bir arkadaşı mutluluk şansınızı %5,6 oranında yükseltiyor.
“Emosyonel durumumuz sadece kişisel eylem ve tercihlerimize bağlı değil. Pek çoğundan
haberdar olmadığınız başkalarının tercih ve eylemleri de bunda etkili” diyor çalışmanın
yazarlarından medikal sosyolog Dr. Nicholas Christakis. Coğrafi olarak yakın mesafede
yaşayan kişilerin mutluluğu bulaştırmada etkili olduğu saptandı.
En mutlu kişiler geniş sosyal networklerin merkezinde yer alıyor. Emosyonların virüs
gibi bulaşabildiğini önceden de kanıtlanmıştı. Çalışmalarda gülerek servis yapan garsonların
daha büyük bahşişlerle ödüllendirildiği, hafif depresif oda arkadaşına sahip birinci sınıf
öğrencilerinin giderek depresifleştiği tespit edildi. Yarım mil uzakta yaşayan mutlu bir
dostunuzun mutluluğunuza katkısı %42 oranında. Şayet bu arkadaşınız iki mil uzağa taşınırsa,
etkisi %22 oranında düşüyor. Çok daha uzakta yaşayan mutlu dostlarınızın mutluluğunuza
katkısı yok gibi. Kardeşleriniz mutluysa ve bir millik mesafede yaşıyorlarsa, mutluluğunuza
katkıları %14 seviyesinde.
Aynı çatı altında yaşayan mutlu eşler mutluluğu %8 oranında arttırıyor. Mutlu kapı
komşularınızın katkısı %34. Aynı blokta yaşayan diğer komşuların mutluluk üzerinde belirgin
bir etkileri yok gibi. Araştırmacılar temas sıklığı ile emosyonların aktarıldığını düşünüyorlar.
Bu sebeple belli aralıklarla görüşen, uzak mesafede yaşayan kişilerin mutluluğa çok fazla
etkisi olmuyor. İstisnai olarak çalışma ortamında, iş arkadaşları arasında mutluluğun bu denli
kolay bulaşmadığı saptandı. Virginia Üniversitesinden psikolog Shigehiro Oishi coğrafi
yakınlığın önemli bir bulgu olduğu görüşünde. “Her ne kadar bizler uzaktaki yakınlarımızla
cep telefonları ve internet üzerinden haberleşip, kontak kurabiliyorsak da yüz yüze etkileşimin
yerini hiçbir şey doldurmuyor. Sonuçlar gerçek temasın yüz yüze ve yakın mesafede mümkün
olabileceğini bir kez daha ortaya koyuyor” Araştırmacılar mutluluğun nasıl bir mekanizmayla
yayıldığını bilmediklerini açıkladılar. Bu kişiler başkalarına zaman ayırarak ve ellerindeki
parayı cömertçe paylaşarak mutluluklarını çevrelerine bulaştırıyor olabilirler. Çalışma
sayesinde bireysel çözümler üretmek yerine sosyal networkleri ele almanın, toplumsal bağları
kuvvetlendirmenin önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.
Kaynak: Alparslan, Serdar, Mutluluk Virüs Gibi Bulaşıcı, Psikohayat Dergisi, Sayı:2,
Yıl:2009, s.21.
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Uygulama Soruları
Mutluluk neden bulaşıcıdır? Kendi çevrenizde bu durumu gözlemleyiniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel olarak pozitif psikolojinin ve mutluluk yönetiminin ne olduğu aktarılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Pozitif psikoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Pozitif psikoloji, ilk olarak Friedman tarafından tanıtılmıştır.
II. Pozitif psikolojinin amacı, psikolojinin olumsuz olayarı iyileştirmesi yerine olumlu
özellikleri geliştirmeye yönelmesidir.
III. Mutluluk psikolojisi, pozitif psikolojinin bir parçası durumundadır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
2) Pozitif psikoloji ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Pozitif psikolojinin amaçlarından biri de yaşam kalitesini artırmaktır.
II. Pozitif psikolojinin odak noktasında, umut, bilgelik ve farkındalık gibi kavramlar
bulunmaktadır.
III. Pozitif psikoloji hem bilimsel hem de klinik bir yöne sahiptir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
3) Mutluluk ile ilgili ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Demokritos, mutluluğu temel alan görüşlere sahip bir filozoftur.
II. Mutluluk, genel olarak iyinin ne olduğunun bilinmesiyle anlaşılır.
III. Mutluluk, her ne olursa olsun haz almakla sağlanmalıdır.
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a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
4) Mutluluk ile ilgili ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Sokrates’e göre mutluluğun en önemli kaynağı erdemli olmaktır.
II. Çalışma ortamları mutluluk arayışının en fazla olduğu yerlerden biridir.
III. Aristo’ya göre mutluluk bir çalışmanın ve fiilin bir sonucudur.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
5) Aşağıdakilerden hangisi mutluluk yönetiminde dikkat edilmesi gereken
unsurlardan biri değildir?
a) Çalışanlara yeterince özgürlük tanınmalıdır.
b) Çalışanlar her konuda bilgilendirilmelidir.
c) Çalışanların işlerini aksatmalarına göz yumulmalıdır.
d) Kurum içinde gönüllü çalışmalar desteklenmelidir.
e) Çalışanların çalışma saatleri esnetilmelidir.
6)Aşağıdakilerden hangisi mutluluk yönetiminin uygulanmadığı örgütlerde
karşılaşılabilecek problemlerden biri değildir?
a) Çalışanların iş tatminlerinin düşmesi
b) Çalışanların mobbinge maruz kalması
c) Eğitim maliyetlerinin artması
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d) Çalışanların motivasyonlarının düşmesi
e) İşe alım süreçlerinin etkinliğinin artması
7)Aşağıdakilerden hangisi mutluluk yönetiminden sorumlu yöneticide olması
gereken özelliklerden biri değildir?
a) İletişim beceresine sahip olmalı.
b) Empati kurabilmeli.
c) Tecrübeli olmalı.
d) Psikoloji mezunu olmalı.
e) Aktif dinlenme yapmayı bilmeli.
8) Çalışanların mutluluğunun sağlanmasında iletişimin rolü ile ilgili olarak
aşağıdaki ifade ya da ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I.Söylenmesi gereken sözler çalışanlar tarafından düşünülerek söylenmelidir.
II.Örgüt çalışanlarına yönelik duyuruları esprili ve daha az ciddi yayınlayabilir.
III. Örgütün sahip olduğu kültürün iletişimin doğru sağlanmasında bir rolü yoktur.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
9) Mutluluk yönetimi ile ilgili ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Mutluluk yönetimi için örgüt kültürünün bu yönde değiştirilmesi gerekmektedir.
II. Mutluluk
olumsuzlukların

yönetimi için

çalışma ortamında çatışma ve mobbing

gibi

ortadan kaldırılması gerekmektedir.
III. Çalışma ortamında mutluluk konusunun fikir babası Aristo’dur.
a) Sadece I
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b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
10) Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri iş ortamındaki mutluluğun
sağlanmasının sonuçlarından biri değildir?
a) Çalışanların daha az sosyal desteğe ihtiyaç duyması.
b) Çalışanların başarılı olması.
c) Çalışanların işlerinden haz alması.
d) Çalışanların performanslarının artması.
e) Çalışanların mesai kavramının dışında çalışması.
Cevaplar
1)a, 2)e, 3)c, 4)e, 5)c, 6)e, 7)d, 8) c, 9)c, 10)e
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5. YARDIM ETME PSİKOLOJİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1. Prososyal Davranışlar
5.2. Yardım Etme Davranışın Genel Özellikleri
5.3. Yardım Etme Davranışının Sınıflandırılması
5.4. Yardım Etme Davranışına Etki Eden Durumlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yardım etme davranışı nedir?
2) Yardım etme davranışının unsurları nelerdir?
3) Yardım etme davranışı ile yaşlı bakım hizmeti ilişkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Yardım etme psikolojisinin

Yardım etme psikolojisinin

Kazanım okuyarak ve

genel özellikleri.

ne olduğunun ve genel

araştırarak geliştirilecektir.

özelliklerinin öğrenilmesi.
Yardım etme psikolojisinin

Yardı etme psikolojisi ile

Kazanım okuyarak ve

yaşlık bakım hizmetindeki

yaşlı bakım hizmeti

araştırarak geliştirilecektir.

yeri.

arasındaki ilişkinin
anlaşılması.
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Anahtar Kavramlar
• Prososyal davranış
• Yardım etme davranışı
• Özgecilik ve Alturistik yaklaşım
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Giriş
Sosyal bilimler tarihine bakıldığında sosyologların, sosyal psikologların ve
psikologların “yardımlaşma, paylaşma, bağışlama, dürüstlük” gibi prososyal (toplum yanlısı)
davranışlarla ilgilenmekten çok, öfke ve saldırganlık gibi antisosyal (toplum karşıtı)
davranışları inceledikleri görülür. Prososyal davranışlara olan ilgi ise, 1960 sonrası özellikle
Amerika’da ve Avrupa’da giderek artmış ve bu ilgi bugün de devam etmektedir. Bu
çerçevede, araştırmacılar tarafından “insanlar neden yardım eder/etmez” “kime yardım
eder/etmez”, “ne zaman yardım eder/etmez” şeklindeki sorulara cevap aranmıştır. Başta
yardım etme davranışı olmak üzere bireyin prososyal davranışlarını etkileyen unsurlar
üzerinde durulmuştur. Teorik yaklaşımların yanı sıra prososyal davranışların cinsiyet, yaş,
ekonomik durum, empatik eğilim, kültürel-sosyal çevre, kişilik özellikleri ve dindarlık gibi
değişkenlerle olan ilişkileri de araştırılmıştır.
Bir insanın bir başkasının iyiliğini düşünerek hareket etmesi, başkalarına yararlı olma
emellerine sahip olması, başkaları için gayret göstermesi bir başkası için kendini tehlikeye
atması olumlu bir sosyal davranış olup “diğer-kam”lık kavramı içine girer. Farsça olan bu
kavramdaki -kam takısı “istek”, “maksad” gibi anlamlara gelmekte ve “diğerlerini istemek”
anlamına gelmektedir. İngilizcede ise “alturism” olarak tabir edilen kavram Türkçeye alturizm
olarak geçmiştir. Her iki kavram da birbirinin yerine kullanılmakta ve anlamı, “başkalarını
düşünmek ve gözetmek” olmaktadır. Türkçede ise bu kavramın karşılığı “özgeci davranış”tır.
Diğerkamlığın insanlara genetik olarak verilen bir özellik olduğu ileri sürülmektedir.
Hayvanlar üzerinde yaptığı araştırmalardan yola çıkılarak tehlikeli durumlarda topluluk
içindeki bazı hayvanların kendilerini öne atarak diğerlerini koruduğunu, yavrularını korumak
için kendilerini feda ettiklerini gözlemlemiştir. Bu gözlemlere dayanarak diğerkâmlığın
insanlarda da doğuştan geldiği ileri sürülmektedir.133
Bugün sosyal psikolojide kullanılan diğerkâmlık kavramı, başkalarının yararına olan
ve hiçbir karşılık beklemeksizin yapılan davranışları içermektedir. Yardım etme davranışı
olarak da bilinen diğerkâmlık sosyal bir davranıştır ve sosyal normlar ile düzenlenmektedir.
Acaba neden insanlar yardım eder? Bu davranışının arkasında hangi nedenler yatmaktadır?
Bu sorulara cevap verirken her zaman içten gelen istekle bu davranışın gerçekleşmesi söz
konusu değildir. Öyle ki, bir birey bir çıkar beklentisi güderek ya da gösteriş yapmak
gerekçesiyle başkalarına yardım edebilir. Ancak, bu durumda davranış yardımsever bir
davranıştır ancak diğerkâmlık, özgecilik içeren bir davranış değildir.
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5.1. Prososyal Davranışlar
İnsanoğlu doğuştan yardımsever midir yoksa rekabetçi ve egoist midir? Bu problem
aslında, düşünce dünyasında pek çok düşünür tarafından ele alınmıştır. Aristo ve Platon gibi
ilkçağ filozofları kadar Thomas Hobbes, David Hume, Adam Smith, Friedrich Nietzsche ve
Sigmund Freud gibi son dönem düşünürleri de bencillik diğergamlık ikilemi konusunda fikir
üretmişlerdir. Platon ve Aristo’ya göre insan doğal olarak sosyal bir varlıktır. Bu nedenle
diğergamlık ve dayanışma insanoğlunun varlığı için gereklidir. Rönasans ve sonrası
düşünürlere göre insan, genel olarak egoist bir eğilime sahiptir. Kişi için kazanç ve rekabet
asıldır ve önemlidir. Bu nedenle diğergamlık ve yardımseverlik gibi rekabeti engelleyen
prososyal değerler, kültürel bir sürecin sonrasında elde edilmiştir. Prososyal davranış
(prosocial behaviour) ifadesini ilk kullananlardan birisi olan Auguste Comte, prososyal
davranışı başkalarına gösterilen ilgi olarak tanımlamıştır. Psikolojide ise, prososyal davranış
kavramına ilk dikkat çeken William McDougall olmuştur. O, prososyal davranışı, ebeveynsel
içgüdünün yarattığı hassas duyguların (tender emotions) bir neticesi olarak görmüştür. Ancak
psikoloji ve sosyal psikolojide, prososyal davranışlar ve özellikle de yardım etme davranışı
gibi konuların akademik olarak araştırılmaya başlanması 1960’lara rastlamaktadır.134 Bu tür
konulara ilginin artmasında, Katherine (Kitty) Genovese’in 1964’te öldürülmesi olayının
önemli bir rolü olmuştur.*
Prososyal davranışları bir çalışma ortamında düşünürsek, herhangi bir emre dayalı
olmayan, örgüt için fayda sağlayan davranışlar ve hareketler olarak ifade edilirler. Biçimsel
olmayan davranışlar şeklinde ele alınan bu davranışlar literatürde, prososyal davranış veya
fazladan rol davranışı olarak adlandırılmaktadır. Bu davranışlar çoğu zaman kişilerin kendi
istekleri sonucunda ortaya çıkmakta ve örgüte fayda sağlamaktadır. Literatürde sadakat, itaat,
taraf tutucu katılım, kişisel inisiyatif, nezaket ve yardım etme gibi birçok davranış prososyal
davranış olarak adlandırılmaktadır.135
Sosyal psikologlar, birey, grup, sosyal kurum veya toplumun tamamının mevcut
olumlu durumunu, devam ettirmeye veya artırmaya yönelik eylemlere prososyal (prosocial)
nitelemesini kullanmaktadır. Bununla bağlantılı olarak, prososyal davranış (toplum yanlısı
davranış) kavramı, bir başka birey ya da bireylerden oluşan gruba yardım amaçlı yapılan
gönüllü davranışlara verilen genel bir isimdir. Bu kavram, gönüllü çalışmayı, karşılıklı veya
karşılıksız başkaları yararına yapılan eylemlerin ve hayırseverliğin bütün formlarını kapsar.
Tanımlama, daha çok bu tür davranışları yapanların davranışlarının altındaki
motivasyonlardan çok, sonuçları üzerine yoğunlaşır. Ayrıca bu tanım, gönüllü yapılmayan ve
başkasına yardım amacı taşımayan davranışları da dışta bırakır. Prososyal davranışların
başında yardım etme (helping) davranışı gelmektedir. Konuyla ilgili olarak yapılan
çalışmaların pek çoğunda prososyal davranış, yardım etme davranışıyla özdeşleştirilmiştir.
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Bunun dışında, paylaşma (sharing), teselli etme (comforting), imdadına yetişme
(rescuing), dürüstlük (fairness), adil olma (justness), arkadaşlık (friendship), kan ve organ
bağışı (blood and organ donation) gibi olumlu davranışlar, prososyal davranışlar çerçevesinde
değerlendirilmiştir.136

5.2. Yardım Etme Davranışın Genel Özellikleri
Yardım etme davranışı, gönüllü olarak bir başka kişiye yarar sağlamak için yapılan
davranışlardır. Auguste Comte, insanların yardım etme davranışlarını, bir şekilde kendisine
geri dönmesini istemeye bağlı egoistik bir davranış olarak tanımlamıştır. Ancak, yine Comte
bu davranışların insanların karşılık beklemeden de yerine getirebileceğini belirtmiş ve
buradaki amacın da başkalarının mutluluğunu artırmak olduğunu savunmuştur. Bu tür
davranışları da “alturistik davranışlar” olarak isimlendirmiştir.137 Yardım etme gerek herhangi
bir ödül bekleyerek gerekse de karşılık beklemeden muhtaç kişileri, içinde bulundukları
durumdan kurtarmaya yönelik eylemde bulunmadır. Ancak yardım etme, sadece başkalarına
yapılan maddi yardımla sınırlandırılamaz. Yardım etme, ihtiyaç sahiplerine o anda muhtaç
oldukları şeyi vermektir. Yardım etmenin temelinde bu verme bilinci yatar. Bu bilinç,
zamanını, enerjisini, bilgisini ve malını verme şeklinde geniş bir çerçevede ele alınabilir.
Yardım etme davranışıyla ilgili çalışmalarda bu unsurlara göre yardım etme davranışı ele
alınmaktadır.
Örneğin, herhangi bir yardım kuruluşuna maddi yardımda bulunma, zaman ayırarak
bir hayır kurumunda gönüllü olarak çalışma, enerji harcayarak komşusuna eşyasını taşırken
yardım etme, bilgisinden ve zamanından fedakârlık ederek bir öğrencinin ödevini yapmasına
yardım etme gibi.
İlk sosyal psikologlar, başkalarına yardım etmenin temelinde kendini ödüllendirmek
gibi bencil motivasyonların yer aldığını iddia etmişlerdir. Bu görüş zamanla giderek
değişmiştir. Günümüzde insanların karşılıksız olarak başkasına yardım edilebileceğini iddia
eden sosyal psikologların sayısı artmıştır. Karşılıksız yardım, yakın akraba arasında
olabileceği gibi herhangi bir akrabalık ilişkisi olmayan insanlar da başkalarına karşılıksız
yardımlarda bulunabilir. Ancak yardım etmenin de belirli sınırları vardır.
Kişinin sahip olmadığı bir şeyi başkasına vermesi ya da muhtaç olmayan birine yardım
etmesi sağlıklı bir yardım olarak değerlendirilmez. Gerekli olmadığı ve talep edilmediği halde
kendi başına taşıyabileceği bir yükü taşıyana yardım etmek, ödevini kendi başına yapabilecek
bir öğrenciye yardım ederek veya çalışarak hayatını kazanabilecek bir dilenciye para vererek
onları tembelliğe itmek buna örnek olarak verilebilir. Kısacası olumsuz koşullara rağmen
yardım etmeyi istemek hem yardım edeni hem de yardım bekleyeni veya kendisine yardım
sunulanı zor durumda bırakır. 138 Yardım etme davranışı, “aynıyla mukabele” normu
doğrultusunda “sana iyilik yapana sen de iyilik yap” düşüncesi çerçevesinde gelişebilir.
Ancak, bu durum kesin bir durum değildir. Çünkü bireyler kendine iyilik yapana iyilikle
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karşılık vermeyebilir. Bu durumda da “nankör” ve “vefasız” gibi kavramlarla anılır. Bunun
nedeni bireylerin kendilerine yardım edilmesini istememesi olabilmektedir. Öyle ki, bireyler
bir yardımı kabullendiklerinde başkaları tarafından beceriksiz olarak algılanacağı düşüncesine
sahiptirler. Ancak, bazı bireyler de tam tersine sürekli başkalarından yardım görmek isterler.
Hayatlarını başkalarının yardımıyla geçirirler. Fakat, bazı bireyler de sadece kendileri yardım
talep ettiklerinde yardım görmek isterler. Çoğunlukla bu yardım talebi kendi düşüncülerinin
desteklenmesini isteme şeklinde kendini gösterebilmektedir.139
Yardım etme davranışı, “sosyal adalet ve denklik normu” doğrultusunda da
gerçekleştirilmektedir. Öyle ki, bu norma göre bireyler gösterdikleri eşit çaba ve
performanslar doğrultusunda da eşit ödüle ulaşmak isterler. Ancak, bazıları diğerlerinden
daha fazla kazanıma sahip olduklarında bu kazanımlarından az kazanım elde edenlere kendi
paylarından vererek yardım etmek isterler veya üçüncü şahıs, bu haksızlığı telafi için az alana
yardımda bulunmalıdır.
Bağışların ve sosyal yardımların arkasında da bu tür güdüler olabilmektedir.140 Sosyal
sorumluluk normu doğrultusunda ise, “Sana muhtaç olana yardım et” anlayışının etkisi söz
konusudur. Burada birey inancının ya da ahlak anlayışının etkisi altındadır. Bununla birlikte,
yardım etme davranışı sivil toplum kuruluşlarının ya da üçüncü kişilerin telkinleri
doğrultusunda da kendini göstermektedir. Birçok kuram, uzun vadede yardım etme
davranışlarının yardımı alan taraf kadar veren taraf için de faydalı olduğu konusunda
birleşiyor. Bireyler sadece maddi ürün ve para değiş tokuşunda bulunmuyor aynı zamanda
toplumsal ürünler olan sevgi, hizmet, bilgi, statü vb. şeyleri de değiş tokuşta bulunuyor.141
Yardım etmeye sevk eden dürtüler iç ya da dış kaynaktan olabilir. Örneğin, işletmeler
kurumsal imajlarını geliştirmek için para bağışı yaptıklarında takdir edilmek isterler. Bu
durum dışsal bir ödüldür. Ancak, bazı yardımlar da içsel ödüller doğrultusunda yapılır.
Örneğin, Kızılay’ın kan verme aracını gördüğümüzde sırf herhangi birine yararlı olmak için
kan veririz. Böylece kendimizi iyi hisseder ve hiç görmediğimiz insanlara yardım etmiş
oluruz. Para vermekte de aynı durum geçerlidir. Bağışta bulunmak beynin ödülle bağlantılı
bölgelerini etkinleştirmektedir. Cömert insanlar, sadece kendisi için para harcayan insanlardan
daha fazla mutludur. Yapılan bir deneyde, insanlardan içinde para olan bir zarfı almaları
istenir. Bazı bireylerden ise bu zarfın kendileri için bir şeyler alınması yönünde kullanılması
için talimat vermesi istenir, bazılarından da başkaları için. Sonuçta başkaları için bir şey
alınmasını isteyenler daha fazla mutlu olmuştur.142
Suçluluk duygusu da yardım etmenin bir aracı konumundadır. Öyle ki, bireyler
yaptıkları yanlış bir davranış nedeniyle duydukları pişmanlık, vicdan azabı gibi hisler
nedeniyle bunları telafi etmek adına iyilik yapmaya yönelirler. Bunun nedeni bireyin sarsılmış
benlik imajını onarma isteğidir. Bununla birlikte İslam dini de ibadetlerde yapılan
eksikliklerin başkalarına yardım ederek telafi edilmesi gerektiğini buyurmaktadır. Sağlık
nedenleriyle oruç tutamayan birinin kefaret olarak yoksul doyurması buna örnek verilebilir.
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Bu da bireyin oruç tutamamanın verdiği manevi eksikliği yardım ederek gidermesine neden
olmaktadır.

5.3. Yardım Etme Davranışının Sınıflandırılması
5.3.1. İçerik Bakımından Sınıflandırma
İçerik bakımından sınıflandırma yardımın yapılış şeklini, miktarını, içeriğini ve kime
yapıldığını kapsamaktadır. Bu doğrultuda dört değişik yardım şekli belirlenmiştir. Bunlar; acil
yardım, yabancılara yapılan küçük yardımlar, bağışta bulunma ve paylaşmadır. Bununla
birlikte, yardım etme davranışının üç farklı türü belirlenmiştir:143
1.

Planlı (formal) yardım- Plansız (informal) yardım.

2.

Önemli (ciddi) yardım- Önemsiz yardım.

3.

Doğrudan yardım-Dolaylı yardım.

Benson ve arkadaşları ise, yardım etme davranışını kendiliğinden olan (spontaneous)
ve kendiliğinden olmayan (nonspontaneous) şeklinde ikiye ayırmıştır. Kendiliğinden olan
yardım etmede (düşen birinin kalkmasına yardım etmek veya kitaplarını düşüren birinin
kitaplarını toplamasına yardımcı olmak vb.), hızlı karar vermek gerekir ve yardım eden ile
edilen arasındaki iletişim kısa sürelidir. Bireyin böyle bir davranışta bulunması halinde, bu
davranışını açıklarken etraftaki insanların sayısı, yardım alanın fiziksel nitelikleri, yardım
edenin ruh hali, yardımın karşılığında elde edilecek ödül gibi durumsal faktörler, kişilik,
değerler ve dindarlık gibi durumsal olmayan etkenlere göre daha önemli ve belirleyicidir. Pek
çok araştırmacıya göre duygusal uyarım ve heyecan, başkasına yardım etmedeki temel motive
edici güçtür. Bu durum özellikle acil yardım gerektiren durumlar için geçerlidir.
Araştırmalar, duygusal açıdan uyarılan insanların kendiliğinden oluşan yardım etme
durumlarında yardım etmeye daha eğilimli olduklarını göstermiştir.144

5.3.2. Motivasyonel Açıdan Sınıflandırma
Filozoflar ve sosyal psikologlar genel olarak yardımlaşma davranışını, bu davranışın
altındaki motivasyonlardan yola çıkarak “diğergam” ve “bencil” yardım etme olmak üzere iki
formda ele almışlardır.
• Diğergam Yardım Etme (Altruistic Helping): İnsanlar bazen başkasına yardım
yaparken hiçbir karşılık beklemeksizin sadece o kişiye iyilik olsun diye yardım edebilirler.
Buna “diğergam (özgeci) yardım” ismi verilir. Para, övgü ve karşı yardım gibi herhangi bir
karşılık beklemeksizin hayır kurumuna ya da bireye yardımda bulunma, bu tür yardım etmeye
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örnek verilebilir. Bu tür yardım etme davranışı, sağ elin verdiğinden sol elin haberdar
olmaması şeklinde ifade edilebilir.
• Bencil Yardım Etme (Egoistic Helping): İnsanlar, her zaman karşılıksız yardım
etmeyi düşünmezler. Bazen yardım ederken aslında nihai hedefleri kendi çıkarlarıdır. Yardım
ettikleri kişi ya da kurumdan kendilerine herhangi bir şekilde menfaatin geleceğini
düşünürler. Bireyin ileride kendisine yardım edeceğini düşündüğü bir arkadaşına yardım
etmesini buna örnek olarak verebiliriz. Bu tür yardım etme davranışı, kaz gelecek yerden
tavuğun esirgenmemesi şeklinde ifade edilebilir. Araştırmacılara göre diğergamlığın, yardım
etme davranışında bencilliğe göre daha güçlü motive edici yönü bulunmaktadır.

5.4. Yardım Etme Davranışına Etki Eden Durumlar
Bir bireyin yardım etme davranışındaki karar sürecini anlayabilmemiz için “Yükleme
teorisini” bilmemiz gerekmektedir. Bu teoriye göre, insanların herhangi bir durumu açıklama
biçimleri, onların o durum karşısında nasıl davranacakları konusunda belirleyicidir. Örneğin,
muhtaç biriyle karşılaşan bireyin, onun bulunduğu durumu açıklaması ve yorumlaması,
muhtaç kişiye yardım edip etmemesinde etkili olmaktadır. Böyle bir durumla karşılaşan birey,
öncelikle olayı algılama, anlamlandırma ve yorumlama şeklinde devam eden bir karar verme
sürecinden geçer.
Karar verme sürecinde kişi, olası seçeneklerin sağladığı yararları ve getireceği
zararları tarttıktan sonra en iyisini benimsemeyi ister. Kapkaççıların saldırısına uğramış bir
kadını düşünün; çığlık atıyor ve etrafından yardım istiyor. Etrafında birçok insan var, fakat
kimse ona yardım etmiyor veya polisi aramıyor. Ya da etraftan bazıları olayın olduğu yere
gelip saldırgana müdahale ediyor veya polis çağırıyor. Böyle bir durumda olaya şahit olanlar,
neden yardım etme konusunda ilgisiz kalmaktadır? Bu tür bir soruya cevap vermek için
insanların başkalarına yardım etme durumunda nasıl bir karar verme sürecinden geçtiklerini
bilmek yararlı olacaktır. Bu durumda yardıma muhtaç kişiyi izleyenler, beş aşamalı bir karar
verme süreci yaşarlar ve bu süreçten sonra duruma müdahale eder ya da etmezler. Birinci
aşamada izleyen, “Gerçekten olağandışı bir olay olmakta mıdır?” sorusuna cevap verir. Eğer
buna verdiği cevap olumluysa (Evet) bir sonraki aşamaya geçer, olumsuz (Hayır) ise yardım
etmez ve süreç sona erer. Özellikle büyük şehirlerde insanlar pek çok uyarıcı tarafından
uyarılırlar. Kişiler, ilk olarak olayları önceki gördüklerinden ayırmaya çalışır (örneğin
kapkaççıların tuzağı mı, aile içi bir kavga mı yoksa gerçekten birinin yardıma ihtiyacı mı var?
vb). İkinci aşamada kişi “yanlış giden bir şeyler var mı? ve yardıma gerçekten ihtiyaç var
mı?” sorusuna cevap bulur. Cevabı olumlu ise süreç devam eder, olumsuz ise yardım
etmemeye karar verir ve süreç sona erer. Üçüncü aşamada kişi, “ben bu olaya müdahale
etmekle sorumlu muyum?” sorusuna cevap verir. Dördüncü aşamada ise birey, yapılabilecek
en uygun yardım formunu bulmaya çalışır. Beşinci ve son aşamada birey, bulduğu yardım
etme formunu uygulamakta kararlı olup olmadığını sorgular. Eğer kararlıysa, olaya acilen
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müdahale eder. Kararlı değilse veya bu aşamaların herhangi birinde sorulara olumsuz cevap
verirse yardım etmez.145
Bireylerin yardım etme davranışını belirleyen durumlardan biri de ruh halleridir.
Kendini mutlu hisseden kişiler yardım etmeye daha meyilli olurlar. İyi ruh haline sahip
olmayanlar ise yardım etme davranışından uzak kalır. Çünkü kendi sorunları ile meşguldür.
Hatta kendisi yardıma muhtaç olabilir. Bununla birlikte kişilerin aceleleri olup olmaması da
yardım etme davranışlarını şekillendirir.146

145

Ayten, Ali, (2009), Prososyal Davranışlarda Dindarlık ve Empatinin Rolü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, s.33.
146
Gökdağ, Rüçhan, (2007), Özgeci Davranış, Sosyal Psikoloji, Açıköğretim Yay., Eskişehir, s.108-109.
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Uygulamalar

Acil Durumlar ve Yardım
Olay, 1964’de New York’da sahaba karşı işlenen bir cinayettir. İşinden evine dönen
Kitty Genovese, arabasını apartmanın hemen yakınındaki bir parka yerleştirir ve apartmanın
kapısına doğru yürür. Park yerinde duran bir adam aniden kadına bıçağıyla saldırır. Kadın
bağırarak yardım ister. Apartan dairelerinin lambaları yanar ve birisi bağırarak bir şeyler
söyler. Saldırgan arabasına binip uzaklaşır. Apartman lambaları söner sönmez saldırgan geri
gelir ve tekrar saldırır. Işıklar yine yanınca saldırgan tekrar kaçar. Bu sırada kadın sürünerek
binanın kapısına yaklaşmıştır. Fakat saldırgan yine geri gelir ve bıçak darbeleriyle kadını
öldürdükten sonra kaçıp gider. İlginç olan, olayın yaklaşık olarak yarım saat sürmesi ve bu
arada cinayet sahnesinin en az 38 kişi tarafından seyredilmesidir. Fakat hiçbiri ne kurbanın
yardımına koşmuş ne de polise telefon etmiştir. Büyük yankılara yol açan bu olayda 38 kişi
arasından hiçbirinin herhangi bir müdahalede bulunmadan sadece seyirci kalmaları insanlık
dışı, ilgisizlik, ahlakın çöküşü, kayıtsızlık olarak yorumlanmıştır.
Not: İlgili olay, Milliyet Gazetesinde “İnsanlık Öldü mü?” başlığı ile verilen bir
haberden alınmadır. (12 Mart 1988)
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Uygulama Soruları
İlgili olayda insanların yardım etme davranışı şekillendiren unsurlar nelerdir?
Tartışınız.

98

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Yardım etme psikolojisinin ne olduğu ve yardım etme psikolojisinin benzer
kavramlarla ilişkisi.
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Bölüm Soruları
1) Prososyal davranışlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
yanlıştır?
I.Prososyal davranışlara yönelik ilgi 1960’lardan sonra artış göstermiştir.
II.Diğergamlık, diğerlerini düşünmek anlamına gelen Farsça bir kavramdır.
III. Alturizm ise, ingilizceden Türkçe’ye geçmiş ve başkalarını düşünmek anlamına
gelen bir kavramdır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
2) Prososyal davranışlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
yanlıştır?
I. Prososyal davranış kavramına ilk dikkat çeken William McDougall olmuştur.
II. Prososyal davranışın gelişiminde Katherine (Kitty) Genovese’in 1964’te
öldürülmesi olayının önemli bir rol oynamıştır.
III. Prososyal davranışın temelinde sadece gönüllü çalışmak vardır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
3) Yardım etme davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
yanlıştır?
I. Yardım etme davranışı, gönüllü olarak bir başka kişiye yarar sağlamak için yapılan
davranışlardır.
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II. Yardım etme davranışı sadece maddi yardımlarla sınırlıdır.
III. Auguste Comte, yardım etme davranışı egoist bir davranış olarak tanımlamıştır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
4) Yardım etme davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri
yanlıştır?
I. Yardım etmeye sevk eden dürtüler sadece iç kaynaklıdır.
II. Suçluluk duygusu da yardım etmenin bir aracı konumundadır.
III. Dini inançlar yardım etme davranışını şekillendirmemektedir.
a)Sadece I b)Sadece II c)Sadece III d)I ve II e)I ve III
5) Yardım etme davranışı ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
yanlıştır?
I. Yardım etme davranışı içerik bakımından sınıflandırılmıştır.
II. Yardım etme davranışı motivasyonel açıdan sınıflandırılmıştır.
III. Yardım etme davranışı kapsam bakımından sınıflandırılmıştır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
6) Aşağıdakilerden hangisi yardım etme davranış türlerinden biri değildir?
a) Planlı yardım
b) Karşılıksız yardım
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c) Önemli yardım
d) Rastgele yardım
e) Dolaylı yardım
7) Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yardım etme davranışını şekillendiren
durumlardan biridir?
I. Bireyin ruh hali
II. Bireyin acele işinin olması
III. Bireyin olayları algılama düzeyi
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
8) Yardım etme davranışını davranışsl açıdan açıklayanlara göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Yardım etme davranışını ödül-ceza bağlamında değerlendirenlere göre yardım etme
karşılıklı yapılan bir eylem olmalıdır.
II. Yardım etme davranışı hiçbir şekilde başkalarını tembelliğe itmez.
III. Yardım etme davranışı sosyal öğrenme yoluyla edinilir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III
9) Prososyal davranışın çalışma ortamında gerçekleşmesi ile ilgili olarak aşağıdaki
ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
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I. Çalışanlar kendi görev tanımlarında olmayan herhangi bir işi gerçekleştirdiklerinde
bu prososyal bir davranıştır.
II. Bireylerin çalışma arkadaşlarına yardım etmeleri prososyal bir davranıştır.
III. Bireylerin örgütlerinin yararına ekstra çaba göstermesi prososyal bir davranıştır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) II ve III
e) I ve III
10) Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yardım etme davranışını doğrudan
etkileyen durumlardan biri değildir?
I. Bireyin mutsuz olup olmadığı
II. Bireyin şüpheci olması
III. Bireyin yaşı.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
Cevaplar
1)e, 2) c, 3)b, 4)e, 5)c, 6)d, 7)e, 8)e, 9)d, 10)c
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6. DUYGUSAL ZEKÂ VE DUYGUSAL EMEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Genel Olarak Duygusal Zekâ
6.2. Duygusal Zekâ Kapsamına Giren Temel Yetenekler
6.3. Duygusal Zekâyı Etkileyen Faktörler
6.4. Genel Olarak Duygusal Emek
6.5. Duygusal Emeğin Boyutları
6.6. Bakım Hizmeti Açısından Duygusal Zekâ ve Duygusal Emek
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Duygusal zekâ nedir? Yaşlı bakım hizmeti ile ilişkisi nedir?
2) Duygusal emek nedir? Yaşlı bakım hizmeti ile ilişkisi nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Duygusal Zekâ

Duygusal zekâ kavramının Kazanım okuyarak ve
anlaşılması

Duygusal Emek

araştırarak geliştirilecektir.

Duygusal emek kavramının Kazanım okuyarak ve
anlaşılması

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
• Duygusal zekâ
• Duygusal emek
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Giriş
Günümüzde çalışma alanı olarak hizmet sektörünün öneminin artması, örgütler
açısından duyguları daha da önemli bir hale getirmiştir. Bu doğrultuda, işletmeler rekabet
avantajını sağlamanın yolu olarak hizmetin kalitesinden öte müşterinin memnuniyetinin
sağlanmasını önemsemişlerdir. Bunun için de çalışanların duygusal yönleri ön plana
çıkmaktadır. Çalışanların duygusal zekâlarının düzeyi ve işverenlerin çalışanlarından
duygusal yöndeki beklentileri ön plana çıkmaktadır. Benzer durum, yaşlı bakım hizmeti sunan
ile yaşlı birey arasında da vardır.
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6.1. Genel Olarak Duygusal Zeka
Duygusal zekâ (Emotional Quantitiy), en basit ifadeyle şu şekilde tanımlanmıştır:
“Duygusal zekâ, duyguların akıllıca kullanımıdır”. Daha geniş bir tanımda ise, duygusal zekâ,
duyguların gücünü ve hızlı algılayışını, insan enerjisi, bilgisi, ilişkileri ve etkisinin bir kaynağı
olarak duyumsama, anlama ve etkin bir biçimde kullanma yeteneğidir. Daniel Goleman’a
göre ise, “Kendini harekete geçirebilme, aksiliklere karşı yoluna devam edebilme, dürtüleri
kontrol ederek tatmini erteleyebilme, ruh halini düzenleyebilme, sıkıntıların düşünmeyi
engellemesine izin vermeme, kendini başkasının yerine koyabilme (empati) ve umut
beslemedir.”147
Duygusal zekâ, bireylerin öncelikle kendi duygularını anlamalarını ve
yönetebilmelerini sağlayan, bunun yanında başkalarının duygularını anlayabilme, empati
kurabilme, motivasyon artırma ve özgüven duygusunu geliştirme olanağı tanıyan bir
kavramdır. Bundan dolayı da, bugün ivme kazanan bir hızla, duygusal zekânın geliştirilmesi
konusuna verilen önem artmaktadır. 148 Duygusal zekâ, kişinin olumsuz davranışlarını
engelleyen bir özelliğe sahiptir. Duygusal zekâyı geliştirmek her yaşta önemlidir. Öyle ki,
araştırmalar bilişsel becerileri ölçen IQ’nun iş veya hayatta başarılı olmayı %25 oranında
sağladığını göstermiştir. Demek oluyor ki, başarılı olmanın yolu EQ’nun geliştirilmesiyle
mümkün olmaktadır.149

6.2. Duygusal Zeka Kapsamına Giren Temel Yetenekler
Goleman’a göre, duygusal zekâ kapsamına giren beş temel yetenek bulunmaktadır:150
•
Özbilinç: İçinde bulunduğumuz anda neler hissettiğimizi bilmek ve bu hisleri
karar vermemize yol gösterecek biçimde kullanmaktır. Özbilinç kısaca bireyin ruh halinin ve
o ruh hali hakkındaki düşüncelerinin farkında olabilmesidir. Özbilinç bireyin kendi
duygularını, güçlü ve zayıf yanlarını bilmesi, ihtiyaç ve güdülerinin farkında olması, içsel
durumunu anlayabilmesini ifade etmektedir.
•
Kendine Çeki Düzen Verme (Öz Denetim): Genel itibariyle bireyin
duygularını yönetebilme gücünü ifade etmektedir. Hedeflere ulaşabilmek için bir zevkin
tatminini ertelemek, duygusal sıkıntıdan bireyin kendini kurtarıp toparlamasıdır.
•
Motivasyon: Bireylerin hedeflerine ulaşmasını sağlayan bir enerjiye sahip
olmasıdır. Kendi kendini harekete geçirebilen birey, hedeflerine ulaşmak için çaba gösterecek,
yapması gerekenden fazlasını yapabilmek için çaba harcayacak, engeller karşısında
hedeflerinden vazgeçmeyecek, başarısız olma ihtimalini düşünmeden başarı umuduyla
hareket edecektir. Bireyin kendini motive edebilmesi, daima başarma isteğine ve heyecanına
147

Kılıçarslan, Fatih, (2009), 10 Adımda Duygusal Zekâ, Zen Yay., İstanbul, s.50.
Doğan, Selen; Demiral, Özge, (2007), Kurumların Başarısında Duygusal Zekanın Rolü ve Önemi, Yönetim ve Ekonomi,
Cilt:14, Sayı:1, Manisa, s.210.
149
Keskin, Halit; Akgün, Ali Ekber; Yılmaz, Süreyya, (2013), Örgütlerde Duygusal Zekâ ve Duygusal Yetenekler, Der Yay.,
İstanbul, s.47.
150
Goleman, Daniel (2000), İşbaşında Duygusal Zekâ, Çev. Handan Balkara, 2. Basım, Varlık Yay., İstanbul, s.394.
148
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sahip olması demektir. Bu yetenek özellikle zorlukların çıkmasında veya işlerin istenilenin
dışında gelişmesi durumlarında çok faydalı olmaktadır.
•
Empati: İnsanların neler hissettiğini sezmek, onların açılarından bakabilmek
ve çok farklı insanlarla dostluk geliştirip uyum sağlayabilmek.
•
Sosyal Beceriler: İlişkilerde duyguları iyi idare etmek, sosyal durumları ve
ilişki ağlarını doğru algılamak, bu becerileri ikna etmede, liderlikte ve ekip çalışmasında
kullanmak.

6.3. Duygusal Zekayı Etkileyen Faktörler
Duygusal zekâ düzeyine etki eden bir dizi faktör söz konusudur. Bunlar:151
•
Cinsiyet: Genel düşünce, kız ve erkek çocuklarının yetiştirilme tarzının farklı
olduğu durumlarda duygusal zekâ düzeylerinin de farklı olacağı yönündedir. Özellikle, erkek
çocuklar açısından duyguların açıklanması, dışa vurulması, kullanılması zayıflık olarak
görüldüğünde, tersine kız çocuklarda ise duygularını paylaşmasına daha çok izin verildiğinde
duygusal zekâ seviyesinde de farklılıklar oluşabilecektir. Dolayısıyla kadınlar, yaşamlarıyla
ilgili kararlarını alırken duygularını kullanmaya küçük yaşlarda başlamış olmakla birlikte,
erkeklere göre duygusal zekâ seviyeleri yüksek olmaktadır.
•
Yaş: Bilişsel zekâ 13 ile 19 yaşlarından sonra ilerleme göstermesi çok zor iken
duygusal zekâ kavramı yaşamımızın tüm evrelerinde sürekli geliştirilebilen ilerleme kaydeden
bir olgudur. Duygusal zekâ kavramı doğum ile başlamakta yaş ilerledikçe edinilen tecrübeler,
deneyimler ile gelişmekte, şekil almaktadır. Duygusal zekâ ile yaş doğru orantı içerisindedir.
•
Eğitim: İnsan yaşamının her evresinde sürekli bir eğitim içindedir. Duygusal
zekânın gelişiminde yetilerimizin hem bilişsel hem psikolojik olarak olgunluğa erişmesi
gereklidir. Duygusal zekâ eğitim ile doğru orantıda geliştirilebilen bir olgudur.
•
Anne Babanın Çocuk Yetiştirme Tutumları: İnsan yaşamında duygusal
uyaranların oluştuğu, duygusal eğitimlerin başlandığı ilk aşama aileleridir. Bu eğitimler
sadece sözel yollarla değil tutum ve davranışlarla sağlanır. Duygusal zekânın
geliştirilebilirliği uygun aile ortamı oluşturulduğunda sağlanabilir. Anne babanın duygularını
ifade ediş şekli, olaylara bakış açıları, duygusal tepkileri önem taşır.

6.4. Duygusal Emek Kavramı
Duygusal emek, en geniş ifadesiyle çalışma ortamında bireylerin örgütün çıkarını göz
önünde bulundurarak kendisinden beklenen en uygun davranışı sergilemesi olarak ifade
edilmektedir. Ancak, duygusal emek kavramını 1983 yılında ilk defa ele alan Hochschild’ın
tanımına göre ise; “Duygusal emek, diğer bireyler tarafından görülebilecek şekilde jest,
151

Çolak, Okumuş, Dilek, (2016), Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bakım Davranışlarına Etkisi, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İstanbul, ss.16-17.

111

mimik ve beden hareketleriyle duyguların yönetimidir. Duygusal emek, ücret karşılığı sarf
edilmesinden dolayı değişim değeri olan bir metadır.”152
Duygusal emek davranışında, uygun ve uygun olmadığı düşünülen davranışlar örgüt
tarafından “duygusal davranış kuralları” çerçevesinde belirlenir. Çalışanların ise, duygusal
davranış kurallarını gerçekleştirme sırasında ortaya çıkan duyguları üzerindeki kontrolleri göz
önünde bulundurulur. Bu süreçte, iki tür kontrol söz konusudur. İlki, “yüzeysel davranma”
dır. Bu doğrultuda, çalışan hissedilen duyguyu değiştirmeden sadece verilen duygunun
ayarlanmasıdır. İkincisinde ise, “derinlemesine düşünerek davranma”, çalışanın hissettiği
duyguyu gözden geçirip yeniden düşünerek göstermekle yükümlü olduğu duyguyu bizzat
yaşamasını sağlayan duygu kontrolüdür.153
Örgütler, müşteri ile doğrudan etkileşim halinde çalışan işgörenlerin kurumun imajını
temsil ettiklerini düşündükleri için, işgörenlerden hizmet süresince duygusal emek aracılığı ile
iletişim kurmalarını talep etmektedir.154
Duygusal emek, çalışanların müşterilerle yakından ilişkiler kurmasını gerekli kılan
işlerde, işin gereklerini yerine getirebilmek için sarf etmek zorunda kaldıkları emek biçimidir
ve duyguların dönüştürülmesini ifade etmektedir. Bu emek biçimi genelde uçuş personelleri,
garsonlar, çağrı merkezi çalışanları, satış ve pazarlama elemanları gibi hizmet sektörü
çalışanlarında görülmektedir. Hochschild, bu işlerde olduğu gibi duygusal emek gerektiren
işlerin temel özelliklerinin şu şekilde ortaya çıktığını belirtmektedir: İlk olarak, çalışanın
yaptığı iş ve görevde, müşteri, misafir, çocuk, hasta gibi diğer kişilerle olan yüz yüze ya da
karşılıklı konuşma şeklindeki etkileşimleri önemli bir yer tutmaktadır. İkinci özellik,
çalışanların duygusal gösterimlerinin başka insanların duygularını etkilemek, yönlendirmek
ve değiştirmek amacı taşımasıdır. Üçüncü özellik ise iş ile ilgili verilen eğitimlerin bir parçası
olarak verilen iş tanımları aracılığıyla resmileştirilebilen gereklilikler ve duygusal davranış
kuralları tarafından, çalışanların duygusal ifadelerinin örgüt yöneticilerince denetlenmesi
ve/veya örgüt kültüründe veya şirket misyonunda bu konuya işaret edilmesidir.155
Duygusal emek davranışında genel olarak örgütler, olumlu duyguların gösterilmesi,
olumsuz duyguların da gizlenmesine ilişkin kurallar oluşturmaktadır. Ancak, buna ek olarak
duyguların “nötr” olacağı ya da daha çok negatif duyguların ön plana çıkarılması gereken
durumlar da söz konusudur. 156 Öyle ki, hizmet sektörünün genelinde özellikle müşteri
ilişkilerinde güler yüzlü olmak ve duygu kontrolünü bu doğrultuda gerçekleştirmek gerekliliği
varken, müfettişlik, güvenlik vb. mesleklerde ise tam tersine daha sert ve sorgulayıcı bir yüz
ifadesinin sunulması gerekmektedir. Hakimlik gibi bir meslekte de duyguların nötr olması
daha doğru olacaktır.
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6.5. Duygusal Emeğin Boyutları
•
Duyguların Gösterim Sıklığı: Bir işle ilgili duygu gösterimi gerekliliği
arttıkça duygusal davranış kuralları da artış gösterecektir. Örneğin, sürekli müşterinin geldiği
bir mağazadaki satış görevlisi ya da sürekli yolcularla ilgilenmek zorunda kalan bir hostes
gösterim sıklığı yaşayacaktır. Bu durum da duygusal emek davranışının gösterimini
zorlaştıracak ya da kişinin artık duyguları tamamen içselleştirmesine neden olacaktır.
•
Davranış Kurallarına Verilen Dikkat: Çalışan müşteri ile etkileşim halinde
iken duygularını sergileme süresi ve duyguların yoğunluğu duygusal emek davranışının daha
da zor gösterileceği bir durum ortaya koyabilir. Uzun süre ilgilenilmesi gereken bir müşteri,
üstüne üstlük bir de zor beğenen bir kişiyse duygu gösterimi açısından sorunlar yaşanabilir.
•
Yansıtılması Gereken Duyguların Çeşitliliği: Çalışanın görevi gereği
sergilemesi gereken duyguların farklılık düzeyi arttıkça, duyguları ve davranışları üzerindeki
kontrolü arttırabilmek için sarf edeceği çaba da artacaktır. Örneğin hem yetişkin biriyle hem
de çocuklarla ilgilenmesi gereken bir çalışan farklı duygularla hareket etmek zorunda
kalmaktadır.
•
Duygusal Çelişki: Çalışanın sahip olduğu duygulanım niteliği ile sergilenmesi
gereken duyguların niteliği zıtlaştıkça duygusal çelişki ortaya çıkar. Örneğin, karşınızdaki
müşteriye davranışları ya da kişiliği nedeniyle çok kızgın olabilirsiniz. Bu durumda
göstermeniz gereken duygu ise sıcak bir yaklaşım içeriyorsa, duygusal çelişki fazla demektir.
Fakat memnun olduğunuz ve sevdiğiniz bir müşteri ile karşılaştığınızda ise olumlu duyguları
zaten gösterebilir durumdasınızdır. Bu sefer de duygusal çelişki düşük demektir.

6.6. Bakım Hizmeti Açısından Duygusal Zeka ve Duygusal Emek
Hizmet sektörüyle birlikte ön plana çıkan duyguların iş hayatında kullanımı ister
istemez genel olarak sosyal hizmet alanına özelde ise yaşlı bakım hizmetine yansımaktadır.
Hatta belki diğer hizmet alanlarına nazaran duygular, sağlık ve bakım hizmetinde daha da
önemli bir yere sahiptir.
Çünkü doğası gereği yüz yüze iletişimin (bakım çalışanı-yaşlı) oldukça yoğun olduğu
yaşlı bakım sektöründeki çalışanlardan ilişki kurulan birey, fiziksel ve teknik beklentilerin
ötesinde duygusal aktarımlar ve duygu yönetimi talep etmektedir.157 Tabi ki, ilişkinin şekli,
sürekliliği, sıklığı ve duygu çelişkisi durumu yaşlı ile bakıcının ilişki kalitesini de
belirleyecektir. Bakım hizmeti veren çalışanlar, güçlü duygusal zekâya sahip iseler, kritik
durumlarda doğru kararlar verebilir, iş arkadaşlarıyla sağlıklı ekip çalışması oluşturabilir ve
yaşlılarla etkin iletişime geçerek verdikleri bakım uygulamaları ile yaşlı memnuniyetini
artırabilirler.158
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Yaşlı bakım çalışanları üzerinde yapılan çalışmalarda yaşlı bireylere yönelik olumsuz
ön yargı, değer, inanç ve tutumlarının olmasının yaşlı bireylere verilen bakım kalitesine
istenilen düzeyde olmadığını göstermektedir. Bu nedenle sağlık ve bakım personelinde
yaşlılık ve yaşlanma konusuyla ilgili farkındalık uyandırmak son derece önemli olup, yaşlı
bakım personelinin yaşlılara karşı tutumlarının saptanarak daha fazla duyarlı ve özenli
olmalarının sağlanması yaşlı bakım hizmeti kalitesini yükseltebilecektir. Bu konuda ilgili
personele ilk işe girdiği dönemde gerekse de ilerleyen dönemlerde sürekli duygusal zekâ
konusunda eğitimler verilmelidir. Böylece, bakım çalışanı duygularını nasıl kontrol altında
tutması gerektiğinin, nasıl empati kurması ve daha pozitif nasıl davranacağının farkına
varabilir. 159 Sonuç olarak, bakım hizmeti tek başına teknik bir iş değil, duyguların iyi
yönetilmesi gereken de bir iştir. Meslekte profesyonelleşmek için her iki boyutun da çalışanda
gelişmesi gerekmektedir.
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Uygulamalar

20 Ocak 2019 tarihinde Çıkan Bir Habere Göre;

Bakım Veren Kişilerde Depresyon Riski:
Her 5 Bakıcıdan Birinin Sağlığı Bozuluyor
Bakım veren kişilerin sağlık durumuna ilişkin çalışma sonuçlarına göre ise her 5
bakıcıdan biri, bakım veren olduktan sonra sağlığı bozuluyor, Alzheimer hastasına bakım
verenlerin yarısında da psikolojik rahatsızlık gelişebiliyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Mehmet İlkin Naharcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sürekli yardıma
ihtiyaç duyan çocuk, yaşlı veya hastaya bakma işiyle görevli kişinin "bakım veren" ya da
"bakıcı" olarak isimlendirildiğini söyledi.
Bakım verenlerin, Alzheimer, kanser, inme hastası veya engelliye bakan eş, kardeş,
çocuk veya profesyonel bakıcı olabildiğini belirten Naharcı, bu süreçte hasta kadar bakım
veren kişinin de sağlığının önemli olduğunu ifade etti.
Naharcı, hastaya sürekli bakım veren kişinin, kendisinin de yardıma ihtiyacı
olabileceğini göz ardı edebildiğine dikkati çekerek, "Çünkü bakım verenler, sadece
'yapılması gerekeni yaptıkları' düşüncesiyle hareket etmekte ve bundan mutluluk
duyacaklarını düşünmektedir." dedi.
Hasta birinin varlığında, bakım sorumluluğunun genellikle aileye yüklendiğini
anlatan Naharcı, bakım verenlerin çoğunun akraba olduğunu söyledi.
Naharcı, bu kişilerin günün tamamını ya da önemli bir kısmını bakım işine
harcadığını belirterek, bakımın genellikle haftanın tüm günlerinde verildiğini, aynı zamanda
hastanın kişisel ihtiyaçlarının karşılanması ve günlük ev işlerinin yapılmasını da kapsadığını
ifade etti. Doç. Dr. Naharcı, "Bakım süreci stresli, gergin ve yorucudur. Bu durum bakım
veren için ciddi hastalıkların ve depresyonun gelişmesine katkıda bulunabilir. Endişe
ve stres altında olan bakım verenler, depresyon eğilimi gösteriyor ve hem bedensel hem
de ruhsal olarak kendilerini sağlıklı hissetmiyor." dedi.
Bazı zamanlar bakım verenlerin, bu görevlerini aksatmamak için kendi sağlıklarını
görmezden gelebildiğine işaret eden Naharcı, şunları kaydetti:
"Sürekli bir hastalıkları varsa kontrol için sağlık kuruluşuna başvurmayabiliyor veya
yeni ortaya çıkan sağlık sorunlarını önemsemeyebiliyor. Bu durum hem kendisinin hem de
bakım verdiği kişinin sağlığını kötü yönde etkileyebiliyor.
Bakım veren kişilerin sağlık durumuna ilişkin yapılan çalışma sonuçlarına göre, her 5
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bakıcıdan biri, bakım veren olduktan sonra sağlığının bozulduğunu bildiriyor. Alzheimer
hastasına bakım verenlerin yarısında psikolojik rahatsızlık gelişebiliyor. Ayrıca, bakım
vermek, ilaç, beslenme ürünü, hasta alt bezi gibi yeni maddi harcamalar yapılmasına
yol açıyor. Yakın akraba olan bakım verenlerin, bu süreçte kendi aylık maddi kazançlarının
önemli bir kısmını tükettikleri öngörülüyor."
Naharcı, yakın akraba bakıcılarda, sürekli stres hali, hastalık ve ölüm riskinde artış
görüldüğünü dile getirerek "Bu kişiler aile içi çatışmalara da maruz kalabilmektedirler. Aynı
zamanda, sağlıklı olmadıklarında hastanın kişisel ve duygusal ihtiyaçlarını da
karşılayamamaktadırlar." dedi.
"Bakım veren kişi de sağlık merkezinde düzenli takip edilmeli"
Doç. Dr. Naharcı, bakım veren kişinin stres altında olduğunu gösteren belirtilerin,
tükenmişlik, kendine dikkat etmeme ve özen göstermeme, aşırı ilaç veya alkol kullanma,
depresyon, aşırı yorgunluk hali, uykusuzluk, hastaya kötü davranma ve bunama hastasını
erken dönemlerde huzurevine yerleştirme isteği şeklinde kendini gösterdiğini ifade etti.
Sağlık sorunlarının, daha çok zamanın çoğunun bakım görevinde harcayan, bunama
hastasına veya birçok kronik hastalığı olan kişiye bakım verenlerde görüldüğünü belirten
Naharcı, "Bakım verenin fiziksel işlevinin daha iyi olabilmesi, ölüm riskinin azalması, hafıza
ve psikolojik durumunun iyileştirilebilmesi için mutlaka hekim, psikolog ve sosyal hizmet
uzmanın bulunduğu bir sağlık merkezinde düzenli takip edilmesi gerekiyor. Bakım veren
kişinin kendisinde gelişen kaygı ve stresle nasıl başa çıkabileceği ve hastasının değişen
durumuyla ilgili bilgiye ulaşabilmek için bu ekiple iletişim halinde olması fayda
sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Naharcı, çoğu bakım veren kişinin, kişisel bakımın karşılanması, ev işleri, alışveriş,
kaldırma ve yatakta çevirme gibi faaliyetler yanında hastanın ilaçlarının sağlık kuruluşunda
reçetelenmesi, eczaneden alınması ve hastaya verilmesi, takibi ve enjeksiyonların
yaptırılması gibi aşamalarda da aktif rol oynadığını söyledi.

Kaynak: Medimagazin, Çevrimiçi: https://www.medimagazin.com.tr
/guncel/genel/tr-bakim -veren-kisilerde-depresyon-riski-her-5-bakicidan-birinin-sagligibozuluyor-11-681-80210.html
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Uygulama Soruları
1) Yaşlı bakım elemanlarının yaşadığı psikolojik sorunların temelinde duygusal
emek davranışı olabilir mi? Tartışınız.
2) Yaşlı bakım elemanlarının duygusal zekâlarını geliştirmeleri yaşadıkları
psikolojik sorunlarla başetmelerine yardımcı olur mu? Tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Duygusal zekâ ve duygusal emeğin kavramsal olarak ne anlama geldiği ve bu
kavramların yaşlı bakım hizmeti açısından önemi ele alınmıştır.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdaki ifadelerden hangisi duygusal zekâyı en iyi şekilde tanımlar?
a) Duyguların içten geldiği gibi kullanımıdır.
b) Duyguların çıkarlar doğrultusunda kullanımıdır.
c) Duyguların akıllıca kullanımıdır.
d) Duyguların yeniden kullanımıdır.
e) Duyguların olduğu gibi kullanımıdır.
2) Aşağıdakilerden hangisi duygusal zekânın bir göstergesi değildir?
a) Dürtüleri kontrol edebilme
b) Tatmini erteleyebilme
c) Başkalarını kendi yerine koyabilme
d) Ruh halini düzenleyebilme
e) Kendini harekete geçirebilme
3) Aşağıdakilerden hangisi duygusal zekâ kapsamındaki beş temel yetenekten
biri değildir?
a) Özbilinç
b) Öz kontrol
c) Özdenetim
d) Empati
e) Motivasyon
4) Aşağıdakilerden hangisi duygusal zekâyı etkileyen faktörlerden birisi değildir?
a) Yaş
b) Anne tutumu
c) Cinsiyet
d) Irk
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e) Eğitim
5) Duygusal emek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri
doğrudur?
I.Duygusal emek bir tür duygu yönetimidir.
II.Duygusal emek ücret karşılığı bir davranıştır.
III. Duygusal emekte çalışanın kendi hissettiği duyguları yansıtması söz konusudur.
a) I ve II
b) I ve III
c) II ve III
d) Hepsi
e) Sadece I
6) Duygusal emek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri yanlıştır?
I. Yüzeysel davranmada çalışan hissettiği duyguyu gözden geçirip yeniden düşünerek
göstermekle yükümlü olduğu duyguyu bizzat yaşayarak gösterir.
II. Duygusal emek genellikle müşterilerle yakından ilişkiler kurulması gereken işlerde
gösterilir.
III. Duygusal emeğin bir amacıda başka insanların duygularını etkilemek,
yönlendirmektir.
a) Sadece I
b) I ve II
c) I ve III
d) Sadece II
e) Hepsi
7) Duygusal emek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yada hangileri yanlıştır?
I. Duygusal emek davranışında gösterilmesi gereken duyguların hepsi pozitif olmak
zorundadır.
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II. Örgüt yöneticileri tarafından çalışanın duygularını denetlenebilir.
III.Duygusal emek sürecinde duygular negatif yönlü de olabilir.
a) Sadece I
b) I ve II
c) I ve III
d) Sadece III
e) Hepsi
8) Aşağıdakilerden hangisi duygusal emeğin boyutlarından biri değildir?
a) Duyguların gösterim sıklığı
b) Davranış kurallarına verilen dikkat
c) Yansıtılan duyguların çeşitliliği
d) Duyguları karşı tarafın algılama düzeyi
e) Duygusal çelişki düzeyi
9) Bakım hizmeti açısından duygusal zekâ ilgili olarak aşağıdaki ifade ya da
ifadelerden hangisi doğrudur?
I. Yaşlı bakım hizmetinde duygusal zekâ yaşlıyla empati kurmada etkilidir.
II. Yaşlı bakım hizmetinde duygusal zekâ özellikle kritik durumlarda doğru karar
vermeyi sağlar.
III. Yaşlı bakım hizmetinde çalışanlara duygusal zekâ eğitimleri verilmelidir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
10) Bakım hizmeti açısından duygusal zekâ ilgili olarak aşağıdaki ifade ya da
ifadelerden hangisi yanlıştır?
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I. Yaşlı bakım hizmetinde duygusal emek sadece bakımevi vb. yerlerde söz konusu
olabilir.
II. Yaşlı bakım hizmetinde duygusal emek gösterim sıklığı her zaman çalışanı
tükenmişliğe iter.
III. Yaşlı bakım hizmetinde duygusal emek çelişki düzeyi hizmetin kalitesini
şekillendirir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
Cevaplar
1) c, 2)c, 3)b, 4)d, 5)a, 6)a, 7)a, 8)d, 9)e, 10)b
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7. GENEL OLARAK ETİK ve AHLAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. Kavramsal Açıdan Ahlak ve Etik
7.2. Etik Türleri
7.3. Etik Kuramlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Etik ve ahlak kavramları ne anlama gelmektedir?
2) Etik ile ahlak arasında bir farklılık var mıdır?
3) Etik kavramı nasıl bir tarihsel süreç izlemiştir?
4) Etik türleri nelerdir?
5) Etik kuramları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde Edileceği
veya Geliştirileceği

Etik

Kavramının Etik kavramının tanımlanması

İçeriği

Bu kazanımın elde edilebilmesi

ve bu kavramın genel

için ders kitabının ilgili bölümü

özelliklerinden bahsedilmesi

çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Etik Türleri

Etik türleri arasındaki

Bu kazanımın elde edilebilmesi

Arasındaki

farklılıkların anlaşılarak, etiğin

için ders kitabının ilgili bölümü

Farklılıklar

farklı boyutlara sahip

çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca

olduğunun bilinmesi

kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.

Etik Kuramların

Etik kuramların ve bunların Bu kazanımın elde edilebilmesi

Özellikleri

boyutlarının öğrenilmesi

için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
•

Etik

•

Ahlak

•

Deontoloji
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Giriş
İnsanlar yaşamları boyunca gösterdikleri davranışların doğru ya da yanlış olması adına
bir karar verme süreci yaşarlar. Doğru ya da yanlış davranışların gösterilmesinde yasalar ve
inanç sistemleri büyük rol oynar. Ancak yasalar insanların her davranışının konusu olmadığı
gibi inanç sistemleri de bireylerin inanç düzeyleri anlamında davranışlarına yansımayabilirler.
Dolayısıyla, davranışsal açıdan bu açığı doldurması gereken bir üçüncü yaptırım aracına
ihtiyaç vardır. O da günümüzde etik adıyla anılan kavramdır. Öyle ki etik, insanların her
davranışının konusu olmakta ve bu açıdan davranışları etik açıdan değerlendirmektedir. Neyin
iyi neyin yanlış olduğunu analiz etmektedir. Etik dışı davranışlar ise hem toplumsal hem de
kurumsal açıdan bireylerin ceza almasına ya da dışlanmasına neden olabilmektedir.
Bu bölümde de genel olarak etikten ve etikle birlikte ele alınması gereken ahlak
kavramından bahsedilmiş ve kuramsal boyuta yer verilmiştir.
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7.1. Kavramsal Açıdan Ahlak ve Etik
7.1.1. Ahlak Kavramı
Ahlak kelimesi, Arapça’da “hulk” veya “huluk” kelimesinin çoğulu olup, tabiat, huy
anlamlarına gelmektedir. 160 İngilizce karşılığı olan “moral” ise, Latince “moralis”
kelimesinden türetilmiş olup adet, karakter hal ve hareket anlamlarında kullanılmaktadır.
Günümüzde ise, bu kavram, insanların birbirleriyle iletişimlerinden meydana gelen davranış,
tutum ve ilkeler şeklinde ele alınmaktadır.161 Terim olarak ise ahlak kavramının üç farklı
şekilde kullanıldığı görülmektedir:162
• Hayat tarzı.
• Bir grup davranış kuralı.
• Hayat tarzı ile davranış kuralları üzerinde yapılan araştırma.
Ahlakın öğrenilmesinde asıl rolü sosyal çevrenin oynadığını ifade eden Güngör’e göre
ise ahlak, maddi varlığı olmayan bir inanç ve düşünce sistemi olarak karşımıza
çıkmaktadır.163 İnsanların çeşitliliğinin çarpışmayı doğurduğunu, herkesin hem başkaları hem
de başkalarının düşmanı olmak durumunda olduğunu söyleyen Paulhan’a göre ise, bu trajik
çarpışma halinden ahlak doğmaktadır.164

7.1.2. Etik Kavramı
Etik sözcüğü, Yunancada gelenek görenek anlamına gelen “ethos” sözcüğünden
gelmektedir. Geniş anlamıyla, bir eylemin gerçekleşmesini sağlayan temel bireysel ve
toplumsal kurallar dizgesidir. Bununla birlikte, etik, neyin doğru neyin yanlış olduğunu ortaya
koymaya çalışan ilkeler bütünüdür.165 Bu yönüyle, etik, ahlak felsefesi adını alır. Ayrıca, etik,
günlük kullanımda, ahlak kavramını ve ahlaki sorumlulukları da içermektedir. Felsefik açıdan
ise, etik, “insan nasıl davranmalı?” sorusuna yanıt aramaktadır.166 Diğer önemli bir nokta ise,
ahlak ile etik arasındaki ayrımdır. Öyle ki, ahlak, iyi ve kötünün ne olduğunu ifade etmekle
yetinirken, etik ise, bir davranışın iyi veya kötü olduğu yargısına nasıl varıldığını ele
almaktadır.167
Bir diğer ifade ile, etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür.
Dolayısıyla, insanlara ‘‘işlerin nasıl yapılması gerektiğini’’ belirlemede yardımcı olan kılavuz
(rehber) değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik, aynı zamanda bir süreci ifade etmektedir.168
Etik, en sık kullanımı ile, “insanların davranışlarını kendilerine göre düzenlediği bir
ilkeler sistemi ya da dizisi” olarak ifade edilmektedir. Örneğin, tıp etiği denildiğinde, etikten
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kastedilen, doktorların birbirleriyle ya da hastalarıyla ilişkilerini düzenleyen ve rehberlik eden
bir sistemin varlığıdır. Bu çerçevede, günümüzde, akademisyenlik, doktorluk vb. profesyonel
mesleklerin sayısının artması, bu meslek sahiplerinin topluma karşı etik sorumluluklarının
tartışılmaya başlanmasına neden olmuştur.169
Etik ile hukuk arasında yakından ilişki vardır. Her ikisi de ayna amaca yöneliktir.
Ancak, etik daha sübjektiftir ve kişinin iç dünyasına dönüktür. Kişinin “yapma” ya da
“yapmama” fiili, bu anlamda tamamen vicdani bir durum ortaya koymaktadır. Ancak, hukuk
ise, insanların davranışlarını objektif kriterlere göre ele almakta, başkalarıyla karşılaştırmakta,
incelemekte ve yargılamaktadır.170
Diğer bir ayrım ise, suç niteliği taşımayan ya da yargılamaya konu olmayacak
özellikte olan durumların hukukun konusu olmaktan çok etiğin konusu olma durumudur.
Örneğin, bir kişinin randevularına sürekli olarak geç kalması etik dışı bir davranıştır ancak
kişiye bu nedenle dava açmak anlamlı değildir. Ayrıca, bir toplumdan diğerine çok büyük
değişiklik göstermeyen temel ve üst etik değerleri ve ilkeler aşağıdaki gibi ifade edilebilir.171
• Adalet
• Doğruluk- Dürüstlük
• Tarafsızlık
• Sorumluluk

7.1.3. Etik ve Ahlakın Tarihsel Gelişimi
Tarih boyunca, filozoflar, insanlar için mutlu ve iyi bir yaşamın nasıl olabileceği
üzerine kafa yormuşlardır. Bu durum ise, etiğin başlangıcı olmuştur. Böylece, etik, tarih
boyunca mutluluk ve hazzı sorgulayan bir yaklaşım olmuştur. Mutluluk sorununu ilk ele alan
filozof Demokritos, bir nevi etiği, bir insanın hayatında yapacağı en doğru ve en iyi şey olarak
ifade etmektedir. Buna göre, insanlar, hayatı olabildiği kadar çok neşeyle ve olabildiği kadar
az sıkıntıyla geçirmelidir.
Eski çağlardan günümüze erdemi temel alan yaklaşımlar, etik kavramının gelişmesine
büyük alt yapı oluşturmuştur.172 Ahlak nereden gelirse gelsin merkezinde insan unsuru vardır.
Çünkü ahlak şuur sahibi, akıllı bir varlıktan meydana gelen amaçlı davranışlar bütünüdür.
Temelini dinden de alsa, insanın kendisinden de alsa ahlakın objesi her durumda insandır.
Ahlakın insani temelinden kastedilen ahlak kriterleri belirlenirken ve bir davranışa “ahlakilik”
özelliği kazandırılırken dayandığı temel unsurun insani olmasıdır. Bu açıdan ahlakla ilgili iki
farklı temellendirme yöntemi vardır. Bunlardan birincisi akla dayalı temellendirmelerdir ki,
aşağı yukarı bütün rasyonalist filozoflar bu görüşte olmakla beraber, bu görüşün en büyük
temsilcisi Kant’tır.173
İkincisi ise, ampirik temellendirmedir ki, buna göre ahlak, deneyden ve deneysel
alandan hareketle tanımlanmaktadır. Genel olarak din dışı temellendirmeler olarak da ifade
edilen bu yaklaşım, akıl, sezgi veya duygu ile temellendirme başlıkları altında da
incelenmektedir. Duyguya dair temellendirmelere Hume’u, sezgisel temellendirmeye ise
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S.Thomas, Shaftesbury (1671-1719), Hutcheson (1694-1747) ve G.E.Moore’u örnek olarak
gösterilebilir. Bu türden olan ahlaki görüşlere genel olarak psikolojik ahlak da denmektedir.174
Tarihsel olarak bakıldığında ise, Antik Yunan filozofları ahlakı bir mutluluk
(eudaimonia) problemi olarak ortaya koymuşlardır. İnsanın hayatının gayesini mutluluk
olarak görmüşlerdir. Bu ahlak anlayışının en temel karakteri teleolojik (gayeci) olması ve bu
çerçevede ahlakın tanımlanması ve temellendirilmesidir. Bu gayenin varmak istediği nokta ise
mutluluk olmaktadır. Bu bağlamda Sokrates’te mutluluğa giden yol bilgiden dolayısıyla
erdem ve bilginin bileşkesinden oluşurken, Platon’da ise, en yüksek iyiyi elde etmekten
geçmektedir. Çünkü ancak mutlak iyinin elde edilmesiyle insan mutluluğa ulaşabilmektedir.
Bunu yolu da erdemli olmak, bir başka deyişle Tanrı’ya mümkün olduğunca benzemeye
çalışmaktır.
Aristoteles’te de aynı şekilde her eylem ve tercihin hedefi, iyiyi elde etmektir. Bu
bakımdan iyiyi “her şeyin arzuladığı şey olarak” ifade ederek, mutluluğu bunda
aramaktadır.175 19. yüzyılda da mutluluğu ahlakın ölçüsü sayan görüşler ortaya atmıştır.
Örneğin J. Bentham (1748-1832)’a göre mutluluk ahlaklılığın ölçüsüdür. İnsan gerçekte hazza
ulaşmak için eylemde bulunur. Haz ve acı niceliksel olup ölçülebilir. Haz ne kadar artarsa
mutluluk da o ölçüde artar. Fayda ilkesi en fazla kişinin en yüksek seviyede mutluluğu
şeklinde izah edilebilir. Bireylerin ahlakiliğinin ölçüsü de böylece, tek fertlerin mutluluğu
değil, tersine en çok sayıda kişinin mutluluğu olmaktadır. Schopenhauer için de insan
eylemlerinin belirleyicisi sevinç ve acıdır. Fakat bu Bentham gibi bireylerin ahlakiliğini,
sevinç ve mutluluğun ölçüsünde değil, kişinin kendi sevincine engel olabilme ve başkalarının
mutluluğuna yönelebilme niteliğinde görmektedir.176
İnsani temelde vurgulanması gereken farklı bir ahlaki yaklaşım da “varoluşçu”
felsefeden gelmektedir. Bu görüşün savunucularından Sartre’a göre ahlak da sanat gibi bir
insan icadıdır. Dolayısıyla, Kant ahlakı gibi ahlaki yargıların insan davranışları üzerinde söz
sahibi olması mümkün değildir. Varoluşçuların söz konusu ahlaka karşı kayıtsızlığı
“ahlaksızlık ahlakı” olarak nitelenen immoralizme (töreleri değiştirmek isteyen düşünce) yol
açmıştır. Bu çerçevede, bu ahlak düşüncesi, toplumca belirlenmiş olan genel ahlaki değerleri
değiştirmek isteyen görüşün genel adı olmuştur.
Bu kavramı ilk defa Nietzche
177
kullanmıştır.

7.2. Etik Türleri
7.2.1. Betimleyici Etik
Betimleyici etik, ahlak alanında bilimsel hatta materyalist yaklaşımı tanımlar veya
bilimsel ya da tasviri yaklaşımın ahlak alanına uygulanmasını ifade eder. Bu etik anlayış,
norm bildirmek ya da kural koymak yerine, sadece insan eylemlerini gözlemleyerek
eylemlerin sonuçlarını betimler. Buna göre, insanların ahlaki görüş ya da inançlarıyla ilgili
olgusal önermelerden meydana gelen ifadelerde bulunur. Bu yaklaşımda, etik seyirci,
gözlemci durumunda ahlaki olgu ve olaylara dışarıdan bakmakta, olayları bilimsel bir
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yaklaşımla gözlemlemekte, tasvir etmekte ve açıklamaktadır. Hangi değerlerin benimsenmesi,
hangi ideallerin peşine düşülmesi gerektiği sorularına hiçbir şekilde cevap verememektedir.178

7.2.2. Normatif Etik
Normatif kelimesi, norm kelimesinden gelmektedir. Norm, yargılama ve
değerlendirmelerin kendisine göre yapıldığı ölçüt; uyulması gerekli olan kural olarak tarif
edilebilir. Normatif etik ise, insanlara hayatları boyunca onlara rehber olur ve böylelikle de
onlara kullanacakları normları sağlar. Bunun için kural koyucu yaklaşımı benimseyen bir
ahlak filozofu, insanlara ne yapmaları ya da neden kaçınmaları gerektiğini göstererek,
yükümlülüklerini ve sorumluluklarını anımsatan nesnel ahlaki doğrular olduğunu savunur.179
Bu çerçevede normatif etik, “Ne tür eylemler doğru ve yanlıştır?”, “Hangi eylemde
bulunmalı?”, “Ahlaki bakımdan nasıl yaşamalı?”, “Nasıl bir insan olmalı?” sorunlarıyla
ilgilenir.180 Bir başka deyişle normatif etik nasıl yaşamamız gerektiğini bildiren ahlakı ilkeleri
araştırır, hayatta nihai ve en yüksek değere sahip olan şeylerin neler olduğunu tartışır.181

7.2.3. Metaetik
Metaetik kuramlar, etiğin ve ahlaki yargıların doğası ve gerekçelendirilmesi
konularıyla ilgilenir. Metaetik, yirminci yüzyılda Anglo-Sakson dünyasında oldukça etkili
olmuş olan yeni bir felsefe yapma tarzının, yani felsefenin biricik görevinin dinin mantıksal
analizi veya kavram çözümlemesi olduğunu öne süren analitik felsefenin etik alanındaki
tavrını ya da yaklaşımını ifade etmiştir. Metaetik normatif etiğin koymuş olduğu ahlaki
yargılar üzerine tartışmakta ve bu yargılarda geçen kavramları analiz etmektedir. Analitik
etik, yalnızca iyi, kötü, doğru, yanlış, vb. kavramları çözümlemek, etik norm ve değer
yargılarını temellendirmek ister. Metaetik ise Frankena’ya göre, hiçbir ahlaksal ilke veya
eylem hedefi önermez, kavramsal analizden oluşur; pratik yol göstericilik yapmaz.
“Felsefeciler metaetik düzeyinde iş gördüklerinde, artık ahlaksal akıl yürütmeyi sürdürmezler;
ahlak üzerine konuşurlar, ama ahlaka yönelik yargılara varmazlar ve bu yargılar üzerine
sorular sorarak onları yanıtlamaya çalışırlar”.182

7.3. Etik Kuramlar
7.3.1. Deontoloji (Ödev) Etiği
Deontoloji, ödev anlamına gelen Yunanca deonile bilim anlamına gelen Yunanca
logos sözcülerinin bir birleşimi olup ödev bilimi anlamına gelmektedir. Buna göre, insanın
ayrı bir takım ödev ya da yükümlükleri bulunduğu, belirli eylem türlerini özü itibariyle doğru,
belirli eylem türlerinin de yanlış olduğunu, insanın ahlakiliğinin bu ödev ya da eylemlerinin
sonuçlarına hiç bakmaksızın yerine getirmekten, doğru eylem türlerini hayata geçirmekten
oluştuğunu savunan etik anlayışıdır.183 Deontolojik teoriye göre, bazı davranışlar iyi ya da
olumlu sonuçlarından daha başka nedenlerden dolayı doğru ya da yanlış olmaktadır. Adaletli
dağıtım, kişisel taahhütlerin yerine getirilmesi, vefa, sadakat, bir borcun ifa edilmesi, bir
178
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anlaşmadan doğan görevin icra edilmesi gibi özellikler; maksimize edilmiş faydası ne olursa
olsun, ahlaki olarak kabul edilen özelliklerdir. Örneğin bu anlayışı benimseyen bir birey,
masum bir insanı öldürmek ya da bir kişiye ciddi bir haksızlık yapmanın doğru olmadığını
düşünür. Böyle davranışlarda bulunmanın sonucu, ortaya çıkacak fayda miktarı ne olursa
olsun fark etmeyecektir.184
Deontolojik etik sistemler, ilkeli karar verme sistemi olarak tanımlanmaktadır ve
Immanuel Kant (1724–1804) tarafından geliştirilmiştir. Bu sistemlerde karar, faaliyet ve
davranışların tercihinde önemli olan sonuçları değil, ilke ve kuralların doğruluğudur. Ahlakta
eylemin sonucundan ziyade, eylemin temelindeki niyet, ilke ve gerçekleştirdiği ödevin önemli
olduğunu öne süren deontolojik etik anlayışı, insanın akıllı ve sorumlu bir varlık olarak yerine
getirmek durumunda olduğu birtakım ödevleri bulunduğu düşüncesinden hareketle, ahlakın
temeline ödevi yerleştirmiştir.185

7.3.2. Teleolojik Etik
Teleoloji ise, etik olarak insan davranışlarının sonuçlarına odaklanmaktadır. Bir diğer
ifadeyle, tüm davranışların beklenen neticeyi ortaya çıkarıp çıkarmadığına bakılmaktadır.
Sosyal anlamda, doğru davranış toplam iyi sonucu ya da çıktıyı maksimum hale getirmelidir.
Sonuçta ortaya çıkan veriye göre bir yaklaşım sergileyen bu modelde, faydacılık en fazla sayı
ve en yüksek kalite olarak formüle edilmiş olmaktadır.186 Teleoloji, iki temel yaklaşıma
dayanmaktadır. İlki, insan varlığı için değerli olanın ne olduğu hakkındaki iddiadır. Diğeri ise,
bir eylemin ahlaki olarak kabul edilebilir olup olmayacağı, sadece söz konusu eylemin değeri
maksimize edip etmediği konusuyla ilgilidir. Eğer mutluluk bir değer olarak kabul edilirse, o
zaman ahlaki olarak izin verilebilir eylem, mutluluğu maksimize eden eylemdir. 187

7.3.3. Yararcı (Faydacı-Utilitarizm) Etik
Yararcı etik İngiliz felsefecileri Jeremy Bentham (1806-1873) ve John Staurt Mill
(1806-1873) tarafından geliştirilen bir etik kuramıdır. Yararcı etik kuramının en temel
kavramı adından da anlaşılacağı gibi, “yarar” düşüncesidir: Eğer bir eylem yararlıysa iyidir ve
doğrudur.188 Yararcılık hiç kuşku yok ki, İlkçağ hazcılığının, bireyin hazzına ve mutluluğuna
dönük ilginin toplumsal bir ilgiyle tamamlanmış olduğu modern versiyonu şeklinde
karakterize edilebilir. Yararcılık, etik alandan önemli olan biricik şeyin, en yüksek değerin
mutluluk olduğunu ifade eder.
Öte yandan yararcılık ahlakı eylemin değerini belirleyen şeyin, bu eylemin ödeve,
ahlaki ilke ya da yasaya uygunluğundan ziyade, eylemin sonucu olduğunu, eylemin değerinin
ürettiği sonuçla, meydana getirdiği yararla ölçülmesi gerektiğini söylediği için, sonuçcu ya da
teleolojik bir öğreti olmak durumundadır. Öte yandan yararcılık, yine insanın refah ve
mutluluğunu artıracak en önemli güç olarak gördüğü teknolojiye yoğun bir inanç besler. Yarar
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ilkesinin, etiği niceliksel terimlerle kavranmaya uygun bir disiplin haline getirdiğini, böylece
iyi ve kötünün matematiksel bir tarzda ölçümlenmeye elverişli olduğunu öne sürer.189

7.3.4. Erdem Etiği
Bu etik türü, ahlakiliğin temelinde iyi karakter özelliklerinin veya erdemlerin
geliştirilmesinin bulunduğunu ifade etmektedir. Söz konusu görüş, bir kimsenin erdemli
olması ile ahlaki bakımdan iyi olmasını eşdeğer kabul eder. Erdem etiği, erdemli karakter
özelliklerinin gençlik dönemlerinde kazanıldığını savunduğu için, ahlak eğitimine özel bir
önem verir ve yetişkinlerin gençlere ahlaki erdemleri aktarmakla yükümlü olduğunu savunur.
Şu hâlde, insana özgü yetkinlik, ahlaki bakımdan iyi olan bir karakteri şekillendiren ahlaki
nitelik olarak erdem kavramını temele alan erdem etiği, ahlaki kural ya da yasaları temel alan,
ödeve dayalı etik teorilerin tam karşıtı olan bir konumda belirir.190

7.3.5. Uygulamalı Etik
Etiğin teorik boyutunun dışında, uygulamalı yönü de söz konusudur. Öyle ki, etik,
insanların yaşamlarının her alanında karşılaştıkları bir kavram haline gelmiştir. Özellikle,
sosyal, ekonomik, ticari vb. tüm alanlarda etik kavramı, üzerinde hassasiyetle durulan bir
özelliğe sahip olmuştur. Siyaset, tıp, kamu, iş vb. alanlarda, hatta daha spesifik konularda etik
uygulamalı yönüyle ön plana çıkmaktadır. Ayrıca, çalışma yaşamında etik dışı
uygulamalardan çok fazla bahsediliyor olması da dikkatleri iş ve meslek etiği üzerine
çekmiştir.
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Uygulamalar
Bakımını üstlendiğiniz bir yaşlının hastalığını atlatmak için tüketmesi gereken bir
yiyeceği yemek istememesi durumunda gösterilmesi gereken davranışı etik kuramlar
çerçevesinde ele alarak tartışınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel olarak etik ve ahlak kavramları tanımlanmış ve özellikle etik kuram ile etik
türlerinden bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Ahlakta ampirik temellendirme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a) Ahlaki kuralların belirlenmesinde dini referans alır.
b) En önemli temsilcilerinden biri Kant'tır.
c) Diğer bir ifade ediliş biçimi psikolojik ahlaktır.
d) Mutluluk sorunu ilk defa bu temellendirmede ele alınmıştır.
e) Varoluşçu felsefenin önemli bir boyutudur.
2) Ahlak alanında bilimsel ve materyalist
uygulanmasını ifade eden etik türü hangisidir?

yaklaşımın

ahlak

alanına

a) Normatif etik
b) Meta etik
c) Deontoloji
d) Betimleyici etik
e) Hiçbiri
3) Ahlakın akla dayalı
aşağıdakilerden hangisidir?

temellendirilmesinde

karşımıza

çıkan

filozof

a) Sokrates
b) Kant
c) Platon
d) Aristoteles
e) Demokritos
4) Anglo-Sakson dünyasında etkili olan ve felsefenin biricik görevinin dinin
mantıksal analizini veya kavramsal çözümlemesi olduğunu öne süren etik anlayış
aşağıdakilerden hangisidir?
a) Deontoloji
b) Meta etik
c) Normatif etik
137

d) Betimleyici etik
e) Hiçbiri
5) Immanuel Kant, tarafından geliştirilen etik sistem hangisidir?
a) Teleojik etik
b) Yararcı etik
c) Deontojik etik
d) Meta etik
e) Hiçbiri
6) Toplam iyi sonucu veya çıktıyı maksimum hale getirmeyi amaç edinen etik
anlayış hangisidir?
a) Teleolojik etik
b) Meta etik
c) Yararcı etik
d) Deontolojik etik
e) Hiçbiri
7) Hangi etik anlayış, gençlerin ahlak eğitimine yetişkinlere göre daha fazla
ağırlık vermektedir?
a) Teleolojik etik
b) Yararcı etik
c) Erdem etiği
d) Meta etik
e) Hiçbiri
8) Aşağıdakilerden hangisi uygulamalı etik türü olamaz?
a) Siyaset etiği
b) İş etiği
c) Kamu etiği
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d) Erdem etiği
e) Tıp etiği
9) Aşağıdakilerden hangisi etik kuramı değildir?
a) Deontoloji
b) Teleolojik etik
c) Yararcı etik
d) Normatif etik
e) Uygulamalı etik
10) Antik Yunan filozofları ahlakı daha çok neye ulaşmakta bir araç olarak ele
almışlardır?
a) Faydaya
b) Huzura
c) Mutluluğa
d) İyiliğe
e) Hiçbiri
Cevaplar
1) c, 2) d, 3)b, 4)b, 5)c, 6)a, 7)c, 8)d, 9)e, 10)c
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8. İŞ VE MESLEK ETİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8.1. İş Etiği Kavramı
8.2. Meslek Etiği Kavramı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) İş etiğinin kapsamı nedir?
2) İş etiği ile çalışma etiği arasında nasıl bir fark vardır?
3) Meslek etiğinin kapsamı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde Edileceği
veya Geliştirileceği

İş Etiği

İş etiği konusunun genel

Bu kazanımın elde edilebilmesi

çerçevesinin öğrenilmesi

için ders kitabının ilgili bölümü
çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
Bu kazanımın elde edilebilmesi

Meslek Etiği

Meslek etiğinin içeriği

için ders kitabının ilgili bölümü

hakkında bilgi sahibi olunması

çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
Bu kazanımın elde edilebilmesi

Çalışma Etiği

Çalışma etiğinin içeriği

için ders kitabının ilgili bölümü

hakkında bilgi sahibi olunması

çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
Kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir.
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Anahtar Kavramlar
• İş etiği
• Meslek etiği
• Çalışma etiği
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Giriş
Etiğin birçok uygulama alanı vardır. Bu alanların başında da iş etiği gelir. Çünkü iş
etiği insanların çalışma hayatında ne tür doğrular ve ne tür yanlışlar yaptığını ortaya koymaya
çalışmaktadır. Bu doğrultuda, iş etiği, iş davranışlarıyla ilgili olarak neyin doğru neyin yanlış,
neyin haklı neyin haksız olduğu hakkında inançlara dayalı ilkeler ve kuralları ifade eder.
Bununla birlikte, iş etiği, iş hayatında karşılaşılan tüm ahlaki sorunları inceler.
Melek etiği ise, belirli bir mesleğe sahip olanlar tarafından benimsenmiş ve genel
kabul görmüş kurallardır. Bu doğrultuda, meslek etiği, meslek yaşamındaki davranışları
yönlendiren, neyin yapılacağı neyin yapılmayacağı konularında rehberlik eden etik ilke ve
standartlar toplamıdır.
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8.1. İş Etiği
İş etiği, uygulamalı bir ahlak bilgisidir ve iş hayatında karşılaşılan tüm ahlaki sorunları
inceler. Bu sorunlar, çalışanlar arasında, çalışanlarla yöneticiler arasında, örgütle ilişki içinde
olanlar arasında olabilir.191 İş etiği, bütün ekonomik faaliyetlerde dürüstlük, güven, saygı ve
hakça davranmayı ilke edinmek ve çevreyle temas halinde bulunurken aynı çevreyi paylaşan
topluma destek olmaktır.192 İş etiğinin gelişimini tarihsel süreç içerisinde ele aldığımızda, bu
kavramın toplumsal, politik, ekonomik, yönetsel alanlardaki değişimlerden de etkilendiği
görülmektedir.193 Örneğin, geçmiş dönemlere nazaran 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren iş
etiği bilincinin arttığı ve iş etiğinin ayrı bir çalışma alanı haline geldiği görülmektedir.194
Endüstri toplumu öncesinde iş etiği, gelenekler ve dini değerler üzerine kurulu
kavramlar olarak ortaya çıkmıştır. Bu dönemlerde dinsel inançların, ekonomik sürecin,
çalışma ilişkilerinin ve iş değerlerinin biçimlendirilmesinde önemli bir etkiye sahip olduğu
görülmektedir.195
17. ve 18. yüzyıllardaki çalışma hayatında, ekonomi, din ve ahlak arasındaki yakın
ilişkinin hâkim olduğu bir yapı ve anlayış görülmektedir. Bu yüzyıllarda çalışma ve ahlak
anlayışının üzerinde Katolik ahlakı ve Weber tarafından ortaya konan “Protestan İş
Ahlakı”nın derin izleri bulunmaktadır. Katolik anlayışında dini açıdan çalışma bir ideal olarak
benimsenmekle birlikte, ahlaki bakımdan ticarete ve ticari ilişkilere şüpheyle
bakılmaktadır.196 Protestan iş ahlakı anlayışında ise, çok çalışma ve öngörülmüş hedeflerin
başarılmasında yaratıcılık, din ve ahlak inancı ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte, her türlü
savurganlıktan ve tembellikten kaçınılması, kaynakların korunması, boş zaman yerine çalışma
süresinin artırılmasının tercih edilmesi gerekliliği yer almıştır.197 Ancak bu yıllarda insanların
pek çoğu için, çok çalışma ve itaatkâr olmanın alternatifinin aç kalmak olduğu gerçeğini de
gözden kaçırmamak gerekir.198 İş dünyasında iş ahlakına ilişkin değerlerin oluşumunda aile,
sosyal çevre, dini inanışlar, kültürel normlar gibi birtakım etkenler rol oynamaktadır. Bu
etkenler birtakım değerler meydana getirir. Bu değerleri şöylece sıralamak mümkündür:199
•

Çevresine ve topluma fayda sağlama,

•

Kendisine ve ailesine fayda sağlama (geçim temin etme, ailesine yük olmama vb.),

•

Grup çıkarlarını koruma,

•

İlkeli olma, dini inanışlara, kültürel değerlere, örf ve adetlere bağlılık gösterme,
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•

Kişisel çıkarlarla örgütsel ve toplumsal çıkarları birlikte gözetebilme,

•

Adil ve dürüst olma, kendi haklarını koruya bilme,

•

Sorumluluklarını yerine getirme, sözünde durma, sözleşmelere riayet etme.

İş etiği ayrıca, ahlaki standartların işletme politikalarına, kurumlara ve davranışlarına
nasıl uygulanacağı üzerine odaklanmaktadır.200 Ekonomik ve sosyal yaşamın küreselleşmesi
ile birlikte, işletmelerin dışa açılmış olması, etik açıdan da “uluslararası iş etiği” kavramını
gündeme getirmiştir. Öyle ki, kültürel açıdan ortaya çıkan farklılaşmaların, ülkeler arasındaki
ticarete ve diğer etkileşim alanlarına yansıdığı gibi, etik alanda da kendini göstermesi
kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda, uluslararası iş etiği, genel olarak kültürlerarası
araştırmaları içeren ve bu araştırmalarda iki ya da daha fazla ülkenin etik unsurlarının
karşılaştırılmasını konu edinen bir alan olmaktadır. Sonuç olarak, uluslararası iş etiği, şu
sorulara cevap aramaktadır:201
• Farklı ülkelerde uluslararası işletmeciliği ve ekonomiyi yönlendiren benzer etik
normlar var mıdır?
•

Etik normlar konusunda ülkeler arasında farklılık var mıdır?

• İşletmeler farklı ülkelerde faaliyet gösterdiklerinde, kendi etik normlarını mı,
yoksa ilgili ülkenin etik normlarını mı kullanacaklardır?
Sonuç olarak, iş etiği, bir iş yapılırken, o işin iş dünyasının kabul edeceği ve toplumun
benimseyeceği yöntemlerle yapılıp yapılmamasıyla ilgilenir. Bu doğrultuda, iş etiği, çalışma
hayatının aktörleri olan çalışanlar, hissedarlar ve diğer paydaşlar ile rakipler arasındaki
ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğini araştırır.202 Bu yönüyle iş etiği, meslek etiğini, işletme
etiğini, yönetim etiğini ve çalışma etiğini kapsamaktadır.

8.2.Mesleki Etik
Bir meslek sahibi olmak sosyolojik olarak çeşitli sonuçlar doğurmaktadır. Özellikle,
bir mesleğe sahip olmak, beraberinde bazı sorumlulukları da getirmektedir. Bu
sorumlulukların başında etik davranışlar göstermek gelmektedir. Geleneksel anlamda, mesleki
etiğin temelinde, meslek sahiplerinin, mesleklerini yerine getirmek suretiyle kendilerine
ihtiyaç duyanlara hizmet etmek yatmaktadır. Bundan dolayı da hizmet etmede öncelik
hizmete ihtiyaç duyan olmalıdır. Yani, hizmet, hizmeti sunanın çıkarından çok, hizmete
ihtiyacı olanın çıkarına dayanmalıdır. Örneğin, bir doktor, para kazanmak için hasta
bakmamalıdır, hastaya baktığı için para kazanmalıdır.203 Dolayısıyla, mesleki etik, belirli bir
meslek grubunun, meslek üyelerine emreden, onları belli kurallarla davranmaya zorlayan
kişisel eğilimlerini sınırlayan, yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten dışlayan, mesleki rekabeti
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düzenleyen ve hizmet ideallerini korumayı amaçlayan mesleki ilkelerdir".204 Bu ilkeler ise şu
şekilde özetlenebilir:205
• Doğruluk: Bütün meslek sahipleri, çalışmalarının her safhasında dürüst
olmalıdırlar. Ayrıca, meslektaşların kurdukları ilişkiler ve kurum dışındaki temasları samimi
olmalıdır. Yürütülen bütün faaliyetlerde güven ortamı sağlanmalıdır.
• Yasallık: Günümüzde iş yaşamında gerek üretim alanını gerekse çalışma hayatını
düzenleyen yasalar mevcuttur. Dolayısıyla, bu yasalara bağlı kalmak da mesleki etik
ilkelerindendir.
• Yeterlilik: İş hayatında her gün sürekli gelişmeler olmaktadır. Bu gelişmeleri
takip etmek, kendini yenilemek, iş hayatına uyarlamak mesleki etik ilkeler arasında önemli
yer tutmaktadır. Çünkü mesleki boyut, o işi yapmak konusunda kişiye toplum içerisinde
“uzman”, “yetkili” veya “yeterli kişi” gibi kimlikler kazandırmaktadır. Dolayısıyla,
yeterliliğin devamının sağlanması, toplumsal bir yarar sağladığı için etik bir boyuta sahiptir.
• Güvenirlilik: Meslek olarak kabul edilen bütün işlerin kendine özgü etik değer ve
ilkeleri vardır. Mesleğin üyeleri, bu etik değer ve ilkelere uygun davranmak durumundadırlar.
Böylece, mesleğin toplumdaki imajı korunmuş ve mesleğin geleceği garanti altına alınmış
olur. Bunun için aşağıdakilerin yapılması gerekmektedir.
1.Yetersiz ve ilkesiz üyeleri meslekten ayırmak,
2. Meslek içi rekabeti düzenlemek,
3.Mesleğin ideallerini korumak.
•
Mesleğe Bağlılık: Mesleki etik ilkelerinden bir diğeri de kişinin yaptığı işi
önemsemesi ve en iyi şekilde yapmaya çalışmasıdır. Buna kısaca mesleğe bağlılık
denmektedir. Kişinin iş hayatı içerisinde sürekli kendini geliştirmesi ve eğitim olanaklarından
yararlanması işine verdiği önemi gösterir. Yalnızca kendi gelişimini yeterli görmeyip,
meslektaşlarının mesleki gelişimine katkıda bulunmak da meslek etiği içindedir. Mesleğe
bağlılık kişinin işini sevmesine ve huzurlu bir ortamda çalışmasına katkıda bulunur. Bu da
verimliliği artırır.

8.3. Çalışma Etiği
Çalışma etiği ise, iş ve meslek etiğinden biraz farklı olarak, bir toplumda işe ve
çalışmaya yönelik tavırları ve davranışları ifade etmektedir. Öyle ki, çalışma etiği, çalışmaya
ne kadar değer verildiği ile ilgilidir.206 Çalışmanın sevilip sevilmediği, çalışmaktan kaytarılıp
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kaytarılmadığı, çalışma ile boş zaman arasındaki tercih vb. durumlar çalışma etiğinin
göstergeleri olmaktadır. Ayrıca, çalışılacak işi tercih ederken, tatil süresinin uzun olması, izin
sürelerinin olması, işin rahat olması vb. özelliklerinden yola çıkılması da çalışma etiğinin bir
göstergesi olabilmektedir. Aynı zamanda bu durum kendini toplumsal olarak da
göstermektedir. Örneğin, ülkemizde, her yeni yılda, gazetelerde, "Bu yıl bu kadar resmi tatil
yapılacak" şeklinde çalışılmayacak günlerin sayısı verilmektedir.
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Uygulamalar

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ MEGEP KAPSAMINDA
HASTA VE YAŞLI BAKIM ETİĞİ İLE İLGİLİ ETİK İLKELER
Hasta ve Yaşlı Bakım Etiği Sağlık hizmeti, insana yönelik uğraşı alanları içinde en özel ve
özenli hizmet sunulmasını gerektiren, sağlık profesyonellerine etik sorumluluklar yükleyen bir
alandır. Hasta ve yaşlı bakım elemanı, insana hizmet verdiği için mesleğini dikkatli yapmak
zorundadır. Koruyucu ve tedavi edici hizmetlerde bilgili, bilinçli, dikkatli, becerikli, sabırlı,
şefkatli, saygılı, hoşgörülü, işini iyi yapan, kendine güvenen, empati kurabilen, problem çözme
becerisi olan kişilik yapısına sahip olmalıdır. Hasta psikolojisini anlayarak istenilen bakım
sürecinin sağlanması için bakım elemanının birtakım özelliklerinin en üst düzeyde olması
gerekmektedir. Bakım elemanının sahip olması gereken özellikler:
• İletişim becerileri: Etkili iletişim, başarılı bir bakım için en temel unsurlardan biridir.
Etkili ve başarılı iletişim; dinleme, soru sorma, cesaretlendirme ve içten olmayı içeren birçok
beceriyi gerektirir. Dinleme, hastanın tüm ihtiyaçlarını anlamada temel kuraldır.
• Duygusal kararlılık: Hastaların, hastalığını algılayışında farklılıklar gözlenir. Hasta
ile iletişiminde aşırı isteklerde bulunan, eleştiren, emreden, sözlü veya sözsüz saldırganlık
gösteren hasta davranışları ile karşılaşılabilir. Bakım elemanın bu tür davranışlar kendine yönelik
algılamayıp hasta açısından ne anlama geldiğini araştırması, anlaması ve uygun davranış
geliştirmesi gerekir.
• Empati: İnsanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygularını ve
düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır.
• Hoşgörü: Hoşgörüyü, insan ilişkilerine yansıtmak, en küçük hatalarda parlamamak,
affedici olmak, şans vermek gerekir. Hasta yaşlı bakımında, hastalardan uzaklaşmamak, olumsuz
davranışları kabul etmemek ama hastayı kabul etmek gerekir.
• Fedakârlık: Hasta yaşlı bakım elemanı, kişisel çıkar ve yararını düşünürken aynı
zamanda hasta/yaşlı, meslektaşı, çalışma arkadaşlarının çıkarları ve yararını ön planda tutmalıdır.
• Detaylara dikkat etme: Sağlıkta bazı küçük veriler oldukça önemli sonuçlara
ulaşılmasını sağlar. Ayrıntılara dikkat etmek, tüm gereken adımları izlemek, olası hataların
engellenmesi açısından önem taşır.
• Mükemmeliyet: Hasta ve yaşlı bakım elemanı, tıptaki bilimsel gelişmeleri ve
yenilikleri takip ederek sürekli eğitimle kişisel gelişimini artırarak profesyonel hizmet vermelidir.
• Problem çözme becerisi: Hasta yaşlı bakım elemanı sağlık ekibi ve hasta yakınları,
servis ve personel yönetimi ile ilgili karşılaşılan sorunların çözülmesinde problem çözme
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becerisini kullanabilmelidir.
• Onurlu davranış ve dürüstlük: Hasta ve yaşlı bakım elemanı, mesleğine uygun
dürüst davranış sergilemelidir. Etik kurallara aykırı davranışlar reddedilmeli, verilen sözler
hatırlanmalı ve tutulmalı, her koşulda doğrudan ayrılmamalı, kişisel çıkar sağlayabilecek
davranışlardan kaçınmalıdır. En iyi hizmeti verebilmek için aktif olarak mesleki bilgileri
paylaşmalı ve bu bilgileri öğretmelidir.
• Saygı: Hasta ve yaşlı bakım elemanı hasta ve hasta yakınlarına, sağlık çalışanlarına,
tüm insanlara saygı göstermeli ve güven duygusu sağlamalıdır.
Bakım Elemanı ve Hasta/Yaşlı İlişkisinde Dikkat Edilmesi Gerekenler
Bakım elemanı ve hasta/yaşlı ilişkisinde dikkat edilmesi gerekenler şunlardır:
• Yaşlı ve hastanın hareketli olması ve günlük yürüyüşler yapması sağlanmalı (sağlık
personelinin önerileri doğrultusunda),
•

Dostlarını ve sevdiklerinin ziyaret etmesi sağlanmalı,

•

Bilek ya da boynuna kimlik, telefon numarası ve adres gösteren künye takılmalı,

•

Tane tane ve yüksek sesle konuşmalı

•
edilmeli,

Sen diye hitap yerine, siz ya da “Ayşe Hanım” veya “Ahmet Bey” şeklinde hitap

•

Konuşmalar jest ve mimiklerle desteklenmeli,

•

Göz göze iletişim kurulmalı,

•

Sakin olunmalı,

•

Hasta yaşlının mahremiyetine özen gösterilmeli,

•

Bakım için gerekli zaman ayrılmalıdır.

Yaşlı ve Hasta BakımElemanındanBeklenilenDavranışlar
•

Etkili ve güzel konuşmalı,

•

Çalışkan olmalı,

•

Dikkatli olmalı,

•

Dürüst olmalı,
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•

Enerjik olmalı,

•

Güler yüzlü olmalı,

•

İnsan ilişkilerine özen göstermeli,

•

İş disiplinine sahip olmalı,

•

İş güvenliğine dikkat etmeli,

•

İş yerine ait araç ve gereç kullanımına özen göstermeli,

•

Kararlı olmalı,

•

Meslek ahlakına sahip olmalı,

•

Hasta/ yaşlının mahremiyetine saygılı olmalı,

•

Samimi ve içten olmalı,

•

Yaşlı, hasta ve engelliye “sen” diye hitap etmemeli,

•

Temiz ve düzenli olmalı,

•

Irk, din, dil, cinsiyet ayırımı göstermeden her türlü bakımı yapmalı,

•

Sabırlı ve duyarlı olmalı,

•

Yaşlı ve hastanın karakterine uygun davranmalı,

•

İnsan haklarına uygun davranmalı,

•

Mesafeli davranabilme yeteneği olmalı,

•

Kendi hareketlerini eleştirebilme yeteneğine sahip olmalı,

•

İş ve özel hayatını birbirine karıştırmamalı,

•

Tek başına hareket edebilmeli,

•

Başka meslek grupları ile işbirliği yapabilmeli,

•

Kendini geliştirmeye ve yenilemeye hazırlıklı olmalı,

•

Kararsızlıklarda, hatalarda, korkularda, tartışmalarda başarı deyimleri ile

•

Yaşamayı öğrenebilme yeteneği olmalı,

152

•

Alternatif düşünebilme yeteneğine sahip olmalıdır.

Hasta ve yaşlının bakım elemanından beklentileri:
•

Hasta ve yaşlı; bakım elemanının bu konuda eğitim almış olmasını bekler.

•

Hasta ve yaşlı; bakım elemanının ciddi ve empati yeteneğinin olmasını bekler.

•

Hasta ve yaşlı; kendisi yapamıyorsa günlük bakımının yapılmasını bekler.

•

Hasta ve yaşlı; kendisine uygulanan bakımın ve tedavinin açıklanmasını bekler.

•

Hasta ve yaşlı; sorduğu sorulara açıklayıcı yanıt bekler.

•

Hasta ve yaşlı; paylaştığı konularda gizliliğin korunmasını bekler.

Kaynak:
(MEB,
2016,
MEGEP,
http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller/
Etik%20Kavramlar%20ve%20Etik%20%C4%B0lkeler.pdf
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, etiğin uygulamalı kısmı ele alınmıştır. Uygulamalı etik içeresinde
özellikle, iş etiği önemli bir yer almaktadır. İş etiği, genel olarak insanların ister işveren ister
memur ister işçi olsun, yaptığı iş ile ilgili etik ilkelere uygun davranmasıdır. İş etiğinin
uzantısı olarak ise, meslek etiği kavramı da özellikle meslek sahibi olanların uyması gereken
etik kurallarını anlatmaktadır. Bunların dışında da çalışma etiği, biraz farklı olarak, çalışmayı
sevip sevmemekle ilgili bir konudur.
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Bölüm Soruları
1) Aşağıdakilerden hangisi iş etiğinin konularından biri değildir?
a) İstihdam oluşturarak topluma fayda sağlamak.
b) İşverenlerin çalışanlarına adil davranması.
c) Çalışanların mesai saatlerine uygun davranması.
d) Müşterilerin hizmet aldıkları kişilere saldırganlık göstermemesi.
e) Müşterilerin doğru bir şekilde bilgilendirilmesi.
2) Aşağıdakilerden hangisi meslek etiğinin ilkelerinden biri değildir?
a) Doğruluk
b) Yasallık
c) Yeterlilik
d) Güvenirlilik
e) Örgüte Bağlılık
3) Çalışma etiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olamaz?
a) Çalışma etiği düşük olan insanlar işlerinden kaytarma eğilimi gösterirler.
b) Çalışma etiği yüksek olan bireyler işsiz de olsa bir an önce iş bulup çalışmak
isterler.
c) Çalışma etiği düşük olan bireyler daha fazla yolsuzlukta bulunurlar.
d) Çalışma etiği düşük bireyler, daha fazla tatil yapma eğilimindedirler.
e) Çalışma etiği yüksek olan bireyler evlerine de iş götürürler.
4) İş etiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I.

İş etiği sadece çalışanlar arasında yaşanan sorunlarla ilgilenir.

II. İş etiği, meslek etiğini de kapsamaktadır.
III. Müşterilerle ilişkiler de iş etiği kapsamındadır.
a) Sadece I b) Sadece III c) I ve III d) I ve II e) Hiçbiri
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5) İş etiğinin tarihsel geçmişiyle ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da
hangileri yanlıştır?
I.

Protestan ahlakı ticari faaliyete sıcak bakmamıştır.

II. Katolik düşünce ise, çalışma sürelerinin artırılması ön görülmüştür.
III. İş etiğinin oluşumunda kültürel normların da etkisi vardır.
a) Sadece I
b) Sadece III
c) I ve III
d) I ve II
e) Hiçbiri
6) Mesleki etik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I.

Meslek etiğinin temelinde meslek mensubunun çıkarları söz konusu olmalıdır.

II. Mesleki etik, meslek mensuplarının meslek çalışma standartlarını belirler.
III. Mesleki etik, mesleki rekabeti de düzenler.
a) Sadece I
b) Sadece III
c) II ve III
d) I ve II
e) Hepsi
7) Çalışma etiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Çalışma etiği, meslek etiğinden farklı olarak bağımlı çalışanların etik
davranışlarını ifade eder.
II. Çalışma etiği, çalışmaya verilen değeri ifade eden bir kavramdır.
III. Çalışma etiği, iş etiği benzeri bir kavram olup çalışanların yöneticilerine karşı etik
davranışlarını ele alır.
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a) Sadece I
b) Sadece III
c) I ve III
d) I ve II
e) Hepsi
8) Aşağıdakilerden
özelliklerden biri değildir?

hangisi

bakım

elemanının

sahip

olması

gereken

a) İletişim beceresi
b) Duygusal kararlılık
c) Saygı
d) Duyarsızlık
e) Dürüstlük
9) Aşağıdakilerden hangisi bakım elemanının yaşlı ilişkisinde dikkat etmesi
gereken durumlardan biri değildir?
a) Yaşlıya ziyarete gelenlere izin vermemeli.
b) Tane tane ve yüksek sesle konuşmalı.
c) Göz göze iletişim kurulmalı.
d) Yaşlının mahremiyetine özen gösterilmeli.
e) Konuşmalar jest ve mimiklerle desteklenmeli.
10) Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakım elemanından beklenen davranışlardan
biri değildir?
a) Çalışkan olması
b) Enerjik olması
c) Düzenli olması
d) Kuvvetli olması
e) İş ve özel hayatını birbirine karıştırmaması
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Cevaplar
1) a, 2) e, 3)c, 4)a, 5)d, 6)c, 7)c, 8)d, 9)a, 10)d.
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9. KURUMSAL ve YÖNETSEL ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1. Örgütsel Etik
9.2. Yönetsel Etik
9.3. Etik Liderlik
9.4. Kamu Yönetimi Etiği
9.5. Etik Yönetimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Örgütsel etik nedir?
2) Yönetim etiği nedir?
3) Liderlik etiği nedir?
4) Etik yönetimi nasıl gerçekleştirilir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Örgütsel Etik

Örgütsel etik kavramının

Kazanım okuyarak ve

genel özelliklerini

araştırarak geliştirilecektir.

özümsemek
Yönetsel Etik Kavramı
Liderlik Etiği Kavramı
Etik Yönetimi Kavramı

Yönetim etiği kavramı

Kazanım okuyarak ve

hakkında bilgi sahibi olmak

araştırarak geliştirilecektir.

Liderlik etiği kavramı

Kazanım okuyarak ve

hakkında bilgi sahibi olmak

araştırarak geliştirilecektir.

Etik yönetimi kavramı

Kazanım okuyarak ve

hakkında bilgi sahibi olmak

araştırarak geliştirilecektir.
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Anahtar Kavramlar
•

Örgütsel Etik

•

Yönetim Etiği

•

Etik Liderlik

•

Etik Yönetimi
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Giriş
Kurumlar ve örgütler, günümüzün rekabetçi ortamında, etik kurallara uygun
davranmanın gerekliliğinin farkında olmak zorundadırlar. Bu çerçevede, örgütlerin itibar
kazanmaları ve olumlu imaj oluşturmaları çevreleri ile kuracakları güvenilir ilişkilere bağlıdır.
Bu güvenilir ilişki, örgütlerin itibarlarını arttırmakla birlikte paydaşlarına da olumlu katkılar
sağlamaktadır. Örgütlerde zaman zaman karşılaşılan usulsüzlük, yolsuzluk, kayırmacılık ve
adaletsizlik gibi, etiğe aykırı davranışlar, etik konusuna daha fazla duyarlı olmayı
gerektirmektedir.
Örgütlerin ve kurumların yönetsel boyutunun da bu doğrultuda etik ilkelere uygun
olması oldukça önemli bir hale gelmiştir. Çünkü yönetim fonksiyonunun etik ilkelere uygun
dizayn edilmesi, örgütün tüm fonksiyonlarının da etik ilkeler doğrultusunda faaliyette
bulunmasına neden olacaktır. Aynı zamanda örgütlerin yönetiminde rol alan yönetici ve
liderlerin de bu ilkeleri benimsemiş olmaları etik ilkelerin sürdürülebilirliği açısından oldukça
önemlidir.
Yaşlı bakım hizmetinin de huzurevi vb. örgütsel ortamlarda gerçekleştirildiği
düşünüldüğünde, bu örgütlerde oluşturulan etik ilkeler yaşlı bakım hizmetinin kalitesini ve
başarısını şekillendirecektir.
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9.1. Örgütsel Etik
Örgütsel etik, en genel ifadesiyle bir organizasyonun tüm paydaşlarına yönelik tutum
ve davranışlarında etik ilkelere uygun davranması durumudur. Bu paydaşların önemlilerinden
biri müşterilerdir. Öyle ki, müşterilere hizmet son derece önemli hale gelmiştir. İşletmelerin
kar maksimizasyonu artık müşteri memnuniyetinden geçmektedir. Memnuniyetin
sağlanmasında, üretilen ve satılan ürünlerin güvenilir olması ve tüketiciye yeterli bilginin
verilmesi önem arz etmektedir. Her ne kadar bunlar tüketici yasaları çerçevesinde koruma
altında olsa bile, tüketiciyi kandırmaya ve aldatmaya yönelik her davranışı kanunlar
engelleyemez, dolayısıyla etik ilkelerin bu açıdan önemi büyüktür.207
Bir diğer paydaş ise, çalışanlardır. İnsan kaynağı şeklinde de ifade edebileceğimiz
örgüt çalışanları, işletmelerinin rekabette başarı sağlayabilmelerinin önemli bir anahtarıdır. Bu
durum da ister istemez insan kaynağını etkin kullanmayı gerekli kılmaktadır. Ancak, etkin
kullanmanın da gerek şartı, çalışanlara hem teknik hem sosyal ve psikolojik açıdan olumlu bir
çalışma ortamı oluşturmaktır. Bu çerçevede, böyle bir ortamın sağlanması noktasında,
“Çalışma Yaşamı Kalitesi” kavramının geliştirildiği görülmektedir.
Bu kavram, ilk olarak, 1972 yılında Kolombiya Üniversitesi’nde düzenlenen bir
konferansta telaffuz edilmiştir. Daha sonraki süreçte ise, bu kavramın bileşenlerine yönelik
çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu doğrultuda, çalışma yaşam kalitesi, birçok fiziksel ve
psikolojik unsur çerçevesinde şekillenirken karşımıza şu konular çıkmaktadır:208
•

Güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları.

•

Sürekli gelişim fırsatları.

•

Örgütün etik kodları ve tabi olduğu yasal düzenlemeler.

•

Çalışma ve özel yaşam alanı.

•

Çalışma yaşamının sosyal boyutu.

•

Adil ücret sistemi.

Bakıldığında, çalışana özel yaşam alanı sunma kaygısı ile örgütsel adaletin sağlanması
gibi konular, çalışma yaşamının kalitesinin sağlanması noktasında, etik anlayış ile insan
kaynakları yönetimi (İKY) fonksiyonlarını birbirine yaklaştırmaktadır. Öyle ki, etik anlayışın,
aklın ve sağduyunun yönlendirdiği görüşleri izlemek, ahlak kurallarına saygılı davranmak,
özveride bulunmak olduğu düşünülürse, iş ortamında neyin doğru neyin yanlış olduğunun
ortaya konulması noktasında da etiğin, İKY ile bir kesişimi söz konusu olacaktır. Böylece,
genel olarak bir işletmenin uyması gereken etik kurallar iş etiği kapsamında geliştirilmiş etik
207

Öztürk Namık Kemal, (1999), Kamu ve Özel Yönetim Etiği: Benzerlikler ve Farklılıklar, Amme İdaresi Dergisi, Ankara,
Todaie Yayını, Cilt.32, Sayı.2, s.16.
208
Turunç, Ömer, Akif, Tabak, Harun, Şeşen, Ali, Türkyılmaz, (2010), Çalışma Yaşamı Kalitesinin Prosedür Adaleti, İş Tatmini,
İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi, “İş, güç” Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, Cilt:12, Sayı:3, s.80.
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kodlar ile ifade edilirken, İKY’ne yönelik etik uygulamalar ise, bu sürecin bir alt unsuru
olmaktadır.
Örneğin, Türk Hava Yolları (THY), kamuoyuna ilan ettiği kurumsal etik değerlerinin
bir bölümünü çalışanlara yönelik etik değerler olarak ifade etmiştir. Bu çerçevede, kurumun
web sayfasında, etik değerler kısmında, “Fırsat eşitliğinin sağlanması”, “Ayrımcılık ve taciz”
ve “Bağımlılık yaratan maddelerin kullanımı” başlıklarına yer verilmiştir. Fırsat eşitliği
başlığı altında, "Irk, renk, din, cinsiyet, yaş, ulus, etnik köken, medeni hal, hamilelik, sakatlık
veya malullük durumları gözetilmeksizin, tüm çalışanlarına veya iş başvurusunda bulunanlara
dürüst ve adil bir şekilde davranmak ve herkese eşit fırsat tanınmaktadır" denilmektedir. Aynı
zamanda, THY’da ırk, etnik köken, din, bedensel veya cinsel ya da kanunen yasak başka bir
faktöre dayalı her türlü sözlü ve fiziksel tacizden arındırılmış bir çalışma ortamının
oluşturulmasına büyük önem verilmektedir.209
Bireylerden organizasyonlara ve topluma kadar her alanda güvenli ve huzurlu bir
yaşamın temel koşulu etik kurallara uygun davranmaktır. Etik değerlere sahip olmak, bir
organizasyonun tüm paydaşları, ortakları, müşterileri, çalışanları, tedarikçileri arasında
karşılıklı güveni, saygıyı ve anlayışı, dürüst ve açık iletişimi ve ilişkileri kolaylaştıran bir
süreci doğurmaktadır. Bu çerçevede, İKY’ne büyük görevler düşmektedir. 210 Zaten İKY
anlayışının kökeninde, insanı bir makine olarak görmemek ve ona kaynak gözüyle
bakmamak, değer olarak görmek, işgörenlerin sürekli artırılabilir ve geliştirilebilir
yeteneklerin varlığı doğal olarak İKY etiğini oluşturmaktadır.211
İKY’nin amaçları içinde yer alan toplumsal ve örgütsel amaçlar da etik kapsamı
içerisinde ele alınabilir. Öyle ki, İKY, toplumdan gelen istek ve baskıların işletme üzerindeki
olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi ve toplumun ihtiyaçlarına karşı ahlaki ve sosyal
sorumluluk bilincine ulaşılması yönünde bir görev üstlenmelidir. Kısacası, tüm çalışanlara ve
diğer paydaşlara etik değerler çerçevesinde davranarak kurumsal itibarın sağlanmasına dönük
bir çaba gösterilmelidir. Öyle ki, Halil Saygılı ve arkadaşlarının Türkiye’de ilk 500’e giren
işletmeler üzerinde yaptığı bir araştırmada, etik ilkelerin varlığıyla kurumsal itibar arasında
bire bir kuvvetli bir pozitif ilişkiye rastlanmıştır.212
Ayrıca, İKY’nin örgütsel amaçlar doğrultusunda insan kaynağını en optimum şekilde
istihdam etmesi ve örgütsel süreç içerisinde değerlendirmesi gerekmektedir. Bu noktada
özellikle, “Kazan Kazan” anlayışı çerçevesinde, hem çalışanlarının bireysel hedefleri
doğrultusunda strateji ve politikalar üretmeli, hem de örgütsel amaçlara yönelik stratejiler
geliştirmelidir. Dolayısıyla, İKY’nin etik ilkelere bağlı bir politika izlemesi neticesinde,
nitelikli işgücü örgüte çekilebilecektir. Ayrıca, örgüte bağlılık artacak, işgören devir hızı
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düşecektir. Öyle ki, kendine adil davranılacağını bilen bireyler, örgüte katılma hususunda
daha istekli davranacaklardır.213
Aslında, örgütler, çalışanlarına etik değerler çerçevesinde davranarak, diğer
alanlardaki etik sorumluluklarını yerine getirme konusunda da büyük avantaj elde ederler.
Öyle ki, diğer paydaşlar ile doğrudan iletişim kuran ve örgütü onlara karşı temsil eden
çoğunlukla örgüt çalışanlarıdır. Dolayısıyla, kendilerine etik değerler içinde davranışta
bulunulan çalışanların paydaşlara da aynı etik değerler paralelinde davranış göstermesi
muhtemeldir. Çünkü insan psikolojisi gereği yöneticileri tarafından aldatıldığına ve
kandırıldığına inanan bir çalışan, kurumuna sahip çıkmayacak, ya da müşterilere veya örgütün
çıkarlarına yönelik etik olmayan davranışlarda bulunma ihtiyacı hissedecektir.
Bir bireyin etik davranışlar gösterip göstermemesi, örgütsel etkilerin altında
gelişebilmektedir. Öyle ki, işletmelerdeki etiksel ortam, çalışanların tutum ve performansları
üzerinde etkiye sahip olduğu gibi, yeni işe başlayan işgörenler de bu çalışma ortamının etik
yapısından etkilenmekte ve bunu davranışlarına yansıtmaktadırlar. Bu durumda, örgütte etik
bir atmosfer yok ise, çalışanların hem işletmeye hem de birbirlerine karşı sadakati
azalacaktır. 214 Aşağıdaki şekilde de hem örgütsel hem de diğer faktörlerin bireyin etik
davranışı üzerindeki etkisi görülmektedir.
Şekil 1: Örgütlerde Etik Davranış Modeli

Kaynak: Saylı, Halil, Veysel, Ağca, Duygu, Kızıldağ, Özlem, Yaşar Uğurlu, (2009), Etik, Kurumsal İtibar ve Kurumsal
Performans İlişkisini Belirlemeye Yönelik İlk 500 İşletme İçinde Yapılmış Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F.
Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, Isparta, s.231.

Etik değerlerin oluşturulması işletmelerin paydaşları arasındaki güven ilişkisinin
kurulmasına yol açmakla birlikte, iç ve dış çevrede ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından da
oldukça önemli roller üstlenmektedir. Bu çerçevede, karar verme süreçlerinde doğru olanın
seçilmesi ve uygulanması konusunda rehberlik eden "Yönetsel Etik" ise, aynı zamanda
yönetimde adalet, eşitlik ve liyakat gibi ilkelerin uygulanmasını sağlamaktadır.215Ayrıca,
örgütsel etik ilkelerinin yönetici ve çalışanlara eşit derecede sorumluluk yüklemesi ve ayrıca
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bu ilkelerin tüm çalışanlar tarafından öğrenilmesi, uygulanması, aktarılması ve paylaşılması,
etiğin örgütsel önemini daha da ön plana çıkarmaktadır.216 Bu değerlerin oluşturulması ve
paylaşılması konusunda ise, İKY’nin önemli rolü bulunmaktadır. Öyle ki, özellikle de 1960’lı
yıllardan itibaren etik, moral değerler, çalışma barışı, katılımcı yönetim, endüstriyel
demokrasi ve çalışma hayatının kalitesinin önem kazanması ve işverenlerin sosyal
sorumluluklarının gündeme gelmesi, İKY’nin önemini arttırmıştır.217
Etik ile İKY’nin iki temel noktada ilişki içinde olduğu söylenebilir. Birincisi, örgütte
“Etik yönetimi” ni üstlenecek bir birim şeklinde çalışmasıdır. İKY, örgütün etik değerlerine
uygun işgörenin seçiminden, etik eğitimine kadar, etik denetiminden, etik davranışların
sonucunda işgörenlerin ödüllendirilmesine kadar görevler üstlenmektedir. Öyle ki, örgütün
genel anlamda etik dışı kabul ettiği uygulamaları, çalışanlara anlatacak ve gerekli
bilgilendirmeyi yapacak olan İKY'dir. Ayrıca, oryantasyon süresince yeni işgörenlerin
kurumun etik değerlerini öğrenmesi sağlanmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, İKY'nin eğitim
fonksiyonu içerisinde "etik eğitimi" de vermesi gerekmektedir.218
Ayrıca, İKY'ne etik ile ilgili bazı organizasyonel düzenlemeler yapma görevi de
yüklenebilir. Öyle ki, etik değerlere dayalı bir örgüt kültürünün oluşturulması için etik
konusunda eğitim ve bilinç kazandırma faaliyetleri düzenlemek, sonrasında etik davranışları
ödüllendiren, etik dışı davranışları cezalandıran bir sistemin kurulması, İKY'nin görevi
olmaktadır. İlave olarak, etik bir örgüt kültürü için, örgüt kültürüne uyumlu işgörenlerin
seçilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, insanlardan sahip olduğu beceriler ile
iş yaşamında karşılaştığı sorunları çözmesi beklenir. Bu anlamda, adaylardan "İş etiği ve
hoşgörü becerileri" de talep edilebilmektedir. Bu beceriler Öner tarafından şu şekilde
belirtilmiştir:219
•

Güç durumlarda etik davranışların uygulanması.

•

Diğer çalışanların fikirlerini sorma ve davranışlarını inceleme.

•

Cinsiyete, ırka, yaşa bağlı ve korkuya dayalı davranışları anlama.

• Farklı kültüre, sosyal yapıya ve inanca sahip insanlara değer verme ve onlarla
etkileşim kurma.
• Bireylerin fiziksel ve zihinsel becerilerini takdir etme ve onlarla etkileşim halinde
olabilme.
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Yeşil'e göre, örgütün etik değerlerini algılayabilecek yönde davranış sergileyebilecek
adayların seçilmesine özen gösterilmelidir. Bu çerçevede, örnek olay yöntemi ile adayın etik
bir durum karşısında nasıl davranabileceği tespit edilebilmektedir. 220 Ayrıca, işletmeler
ürettikleri etik kodları bir kalite standardına dönüştürerek, etik sertifikalarına sahip olabilirler.
Böylelikle, kamuoyunda işletmelerin etik değerleri kıyaslanabilir bir hale gelebilir. Bunun
sonucunda da rekabetin artık günümüz işletmeleri açısından büyük önemi olduğu
düşünüldüğünde vasıf düzeyi yüksek işgörenlerin kuruma çekilerek istihdam edilmesi kolay
hale gelebilir.
Etik ile İKY’nin arasındaki ikinci ilişki ise, İKY’nin fonksiyonlarının etik değerler
çerçevesinde uygulanıp uygulanmadığı ile ilgilidir. Bu çerçevede de İKY ve etik ilişkisinin
temelde 4 unsur etrafında toplandığı söylenebilir. Bunlardan ilki "ayrımcılık" tır. Öyle ki, işe
alımdan diğer tüm süreçlere kadar her aşamada karşılaşılan bir sorundur ve aynı zamanda
ülkemizde en çok ihlal edilen bir konudur. Özellikle, çalışma yaşamında kadınlara yönelik
ayrımcılık, işe alınmada, terfide, ücretlendirmede ortaya çıkmaktadır.221
İkincisi ise, özel yaşamın korunması olarak kabul edilen "mahremiyet" konusudur.
Özellikle, yeni teknolojilerin çalışma yaşamına girmesiyle birlikte, çalışanların gözetim
altında tutulmaya çalışılması böylesine bir etik sorunu gündeme getirmiştir. Ayrıca, personel
dosyalarının kişisel bilgiler içermesi, bunların mahremiyet prensibi gereği gizli tutulmasını
gerekli kılmaktadır.
Üçüncüsü ise, fırsat eşitliğinin sağlanması yönünde İKY'nin gerekli tedbirler
almasıdır. Aslında fırsat eşitsizliği, ayrımcılığın bir sonucu olarak da kabul edilebilir. Çünkü
fırsat eşitsizliğinden mahrum tutulanlar, sonuçta ayrımcılığa uğramış olurlar.222
Dördüncü olarak da örgütlerde mozaik bir yapının oluşmasını sağlayacak olan işgören
farklılıklarının olduğu bir ortamın oluşturulmasıdır. Dolayısıyla, farklı fikir ve düşüncelerin
olması, farklı bakış açılarına sahip bireylerin birlikte çalışabilecekleri ortamın sağlanması,
olumlu rekabet ve çatışmaları beraberinde getirecek bu da verimliliği arttıracaktır. Böylesine
bir çalışma ortamı, ancak, yöneticilerin "benim gibi" ya da "bizden" olsun anlayışının dışında
olursa sağlanabilir. Öyle ki, günümüzde İKY’nin önemli rollerinden biri de “Farklılıkların
Yönetilmesi” olmaktadır. Bu çerçevede, örgüte dâhil olan her bireyin farklı kültür ve
duygusal özelliklere sahip olması ve yaş, ırk, cinsiyet vb. unsurlardan kaynaklanan
farklılıkların varlığı, bu yönetim sürecini zorunlu kılmaktadır. Dolayısıyla, hiçbir örgütsel
yapı çalışanlarından kültürel değerlerini terk etmelerini ya da kıyafetlerini vestiyere asar gibi
işletme kapısı girişinde bırakmalarını bekleyemez.223
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Bunlara ilave olarak, “adalet” ve “hakkaniyet” kavramlarının da insan kaynakları
yönetiminin etik boyutu ile yakından ilgisi vardır. Bu yakınlık, zaten başlı başına bir etik konu
olan "adalet" kavramıyla, yönetim organizasyon literatüründe “örgütsel adalet” olarak
kendine yer bulmaktadır.
Dolayısıyla, işletme içindeki kazanımların dağıtımı, dağıtım kararlarının verilmesinde
kullanılan prosedürler ve bireyler arası ilişkileri yöneten sosyal norm ve kurallar örgütsel
adaletin belirleyicileri olmaktadır. Örgütsel adalet konusu temelde, Adams’ın Eşitlik
Teorisi’ne (Equity Theory) dayandırılmaktadır. Bu teoriye göre, çalışanlar, ilk önce,
kendilerine adil davranılıp davranılmadığına, örgüte sundukları katkılar ile elde ettikleri
kazanımları kıyaslayarak karar vereceklerdir. Ancak, bu durum adalet algıları için yeterli
olmamaktadır.
İkinci aşamada ise, diğer çalışanların katkı ve kazanımlarını kıyaslayacaklardır.
Böylece, çalışan, katkısı karşılığında aldığı ücret, terfi vb. kazanımları yerinde bulabilir.
Ancak, katkısı düşük bir çalışanın aynı kazanımları elde etmesini de adaletsizlik olarak
algılayacaktır.224 Bu döngü içinde, örgütsel adalet açısından İKY fonksiyonlarına yönelik etik
bir perspektif gelişecektir. Özellikle, ücret ve terfi konuları çalışanlar açısından birinci
derecede dikkate alınan kazanımlar olduğundan, İKY, ücret ve kariyer yönetimi
uygulamalarında adaleti ön plana çıkaran bir strateji izlemek zorundadır. Ayrıca, genel olarak
İKY'nin etik ile olan ilişkisi sonucu, şu politika ve davranışların uygulanması
gerekmektedir:225
• Sağlık ve güvenlikle ilgili tüm önlemlerin alınması, gerekli ergonomik
düzenlemelerin yerine getirilmesi.
•

İşe alım sırasında doğru ve dürüst davranılması.

• Geçerli ve güvenilir olmayan ve ayrımcılık içeren seçme, değerlendirme ve terfi
sistemlerinin uygulanmaması.
•

Adil ücret politikasının uygulanması.

•

Çalışanların fikir, düşünce ve eleştirilerinin dikkate alınması.

•

Çalışanların sendikal örgütlenmelerinin engellenmemesi.

•

Ödül ve ceza uygulamalarında adil davranılması.

Yukarıdaki etik değerlere uygun davranan ve çalışanlarını bu yönde özendiren
organizasyonlar, çalışanlarının motivasyonunu, örgütsel bağlılığını ve performansını
sağlayacağından uzun dönemde verimlilik artışı sağlarlar. Bununla birlikte, İKY’nin çabasıyla
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işgörenlerin etik davranışlar göstermesi, ürün, hizmet, fiyat, performans kararlarının ve
değerlendirmelerinin doğru olması, örgüte rekabetçi üstünlük sağlayacaktır.
Bir diğer yönüyle, etik dışı uygulamaların olmaması, yasal kovuşturmalardan, iş
kazası vb. olumsuzluklardan ve ayrımcılık nedeniyle açılan davalardan örgüt korunmuş
olmaktadır.226 Aksi halde, kamuoyunda bu tür olumsuzluklarla ismi anılan bir kurumun imajı
zedelenecek ve uzun vadede paydaşlarıyla sorun yaşanacaktır.
Şu da bir gerçek ki, etik konular aynı zamanda hukuki konulardır. Çünkü tarihsel süreç
içerisinde birçok mesele, ahlak ve etik çerçevesinde ele alınmış daha sonra ise kanun
koyucular tarafından yasal çerçeveye kavuşturulmuştur. Bu kapsamda, ayrımcılık ve
mahremiyet hem etik yönü olan konulardır hem de yasalarla düzenlemeye kavuşturulmuştur.
Öyle ki, 4857 sayılı İş Kanunu'nun "Eşit Davranma İlkesi" başlığı altında, 5. maddesinde
ayrımcılık yasağı ile ilgili hükümlere yer verilmiş ve bu hükümlere uyulmadığında cezai
yaptırımların söz konusu olduğu dile getirilmiştir. İlgili kanun maddesinde şu şekilde
denilmektedir:
• "İş ilişkisinde dil, ırk, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve
benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz."227
• "İşveren esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli
çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belirli süreli çalışan işçiye farklı işlem
yapamaz."228
• "İşveren, biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça, bir
işçiye, iş sözleşmesinin yapılmasında, şartların oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona
ermesinde, cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz."229
• "Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret
kararlaştırılamaz."230
İlgili kanun maddesi, giriş kısmında ayrımcılığa uğrama ihtimali olan grupları birlikte
ele almış, daha sonra ise, çalışma biçimlerine ve özellikle de cinsiyete yönelik ayrımcılığın
ayrıntılarına yer vererek, bununla ilgili yasaklardan bahsetmiştir. Ancak, yaşa dayalı
ayrımcılıkla ilgili hükümler içermemesi bir eksiklik olmuştur.

9.2. Yönetsel Etik
Yönetim etiği, etiğin yönetimle ilişkilendirildiği ve yönetim fonksiyonlarının etik
boyutunun ele alındığı bir alan olarak ele alınmaktadır. Yönetim etiği, genel olarak,
yöneticilere işlerinde onlara yol gösterecek davranış biçimleri olarak tanımlanmaktadır.231
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Yönetsel etik ile yönetici pozisyonundaki insanların yönetim ile ilgili emir-komuta,
iletişim vb. konularda gerçekleştirilen ahlaki ilkeler çerçevesinde hareket etmeleri ifade
edilmektedir. Ayrıca, yöneticilerin, örgütün kültürünü etik ilkeler doğrultusunda inşa etmesi
de yönetim etiğinin bir konusu olmaktadır. Dolayısıyla hem yönetimin etiği hem de etiğin
yönetimi, yönetim ile etik kavramlarını kesiştirmektedir.232
Yönetim faaliyetleri, başkalarını önemli ölçüde ilgilendiren ve etkileyen kararlar
almayı gerektiren bir süreci ifade etmektedir. Bu sürecin içinde, örgütsel ve bireysel
ihtiyaçların karşılanmasının yansıra, çatışmaların örgüt ve bireylerin yararını gözetecek
şekilde çözümlenmesini, örgütteki iş ve görevlerin çalışanlara adil bir biçimde dağıtılması,
emeğin karşılığının verilmesi vb. uygulamalar yer almaktadır.233
Günümüzde işletmelerin çevrelerinde meydana gelen değişimler, yöneticilerin
çevreleri ile daha yoğun, tutarlı ve sağlıklı ilişkiler geliştirmesini zorunlu kılmaktadır.
İşletmelerin geleceği açısından son derece önemli olan bu ilişkiler ağı, sosyal ve psikolojik
faktörleri de içermektedir. Bu faktörlerin içinde etik de önemli bir yer tutmakta ve örgüt
ikliminin bir parçası olarak ortaya çıkmaktadır. Bir işletmede, örgütsel açıdan etik ikliminin
oluşması, etiğin biçimsel olarak, işletmenin normal bir parçası ve düzeni haline gelmesini
sağlamakta ve aynı zamanda işletmenin tüm stratejilerinde, yöneticiler ile çalışanların tüm
faaliyetlerinde ve günlük kararlarında yönlendirici bir rol üstlenmesine neden olmaktadır.234
Böylece, etik, çalışanların örgütsel bağlıkları, örgütsel vatandaşlık davranışları, iş tatminleri,
örgütsel adalet algıları, işten ayrılma niyetleri vb. değişkenlerle de ilişkili hale gelmekte ve
tüm örgütü kapsayan bir etik anlayışın doğmasına neden olmaktadır. Bu anlayış da “Örgütsel
Etik” olarak ifade bulmaktadır. Örgütlerde etik ilkelerin kurumsallaşması farklı yolardan
olabilir. Özelikle, farklı kültürlerden gelen üyelerin aynı tür davranışları göstermesini
sağlamak, etik ilkelerin geliştirilmesinin temel amacıdır. Bununla birlikte, örgüt içerisinde
etik ile ilgili kurular ve komisyonlar kurulabilmektedir.235
Örgütsel etik, örgüt içinden ve dışından kaynaklanan sorunların çözümünde, örgütün
ve işgörenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, örgütsel etik,
örgüt kültürünü de önemli ölçüde etkileyerek, örgütün ve paydaşlarının gerçekleştirmesi
gereken davranışları da tanımlamaktadır. Öyle ki, örgüt kültürü, örgüt içinde paylaşılan ortak
değer ve normlar olduğuna göre, etik de bu değer ve normların şekillendirildiği bir yapıya
sahip olacaktır. Dolayısıyla, etik değerlere dayalı bir örgüt kültürünün oluşması, örgütsel etik
açısından oldukça önemlidir. Böylece, örgütün iç ve dış çevrede tutarlı ve güvenilir olması
sağlanacaktır. Aynı zamanda bu durum, işletmenin stratejik kararlar almada da işini
kolaylaştıracaktır. Çünkü etik değerler ile örgütler, çevrelerinde “Ahlaklı Kuruluş”, "Temiz
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Kuruluş” olarak tanınacak, bu da kurumsal itibarı sağlayacaktır. Kurumsal itibarı olan
örgütlerin de ticari ilişkiler kurması daha kolay olacaktır.236
Yönetsel etik, yönetsel alandaki çalışanlar ve yöneticilerin faaliyetlerindeki tüm ahlaki
boyutları incelemektedir. Bu boyutlar şu şekilde özetlenebilir:237
• Değerler: Bireysel, örgütsel veya sosyal olarak düşünce ve davranışların
bağımsızlık, adalet, dürüstlük, bağlılık, tarafsızlık, sorumluluk gibi kavramlar dâhilinde
gerçekleşmesidir.
• Standartlar ve Normlar: Bireylerin / çalışanların faaliyetlerine rehberlik eden,
davranışlarına yön veren ve onları kontrol eden prensiplerdir. (Yasalar, kodlar, kurallar gibi.)
• Davranışlar: Sosyal değerlere uygun, mevcut normlar ve standartlarla
sınırlandırılmış farklı kişisel faaliyetlerdir.
Günümüzde yönetsel etik açısından ise, hiyerarşik yapılar ve bürokratik yönetim
şartları altında etik dışı davranışların daha fazla gerçekleştiği görülmektedir. Bu değişim
kendini yönetsel anlamda gücü elinde bulundurma ve kurumun çıkarlarından yararlanma,
çalışanlar açısından da işten kaytarma davranışı olarak gösterebilmektedir.238

9.3. Etik Liderlik
Liderlerin temel özellikleri tanımlanırken araştırmacılar, liderlerin takipçilerinin
etkileme gücüne ve onları ikna edebilme yeteneklerine sahip olduklarına yönelik bir bakış
açısı sergilemektedirler. Bununla birlikte, liderlerin etkin olabilmesi için örgüt içinde ve
dışında olumlu bir değerler ve inanç sistemi oluşturmaları ve buna uygun davranışlar
göstermeleri gerekmektedir.239
Haughey, etik liderlerin davranışlarını şu şekilde özetlemiştir:240
1-Liderler, liderlik ettikleri her çalışanın dürüstlüğünü sağlamak için standartlar
oluştururlar.
2-Örgütlerin küresel rekabette üstünlüğü elde etmesi ve koruması için çaba gösterirler.
3-Farklı düşünebilen ve sorunlara çözüm üretebilen kişilerin belirlenip onlardan
faydalanılmasını sağlarlar.
4-Örgütün gelecekte ihtiyaç duyduğu liderlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayarak,
onları geliştirmeye çalışırlar.
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9.4. Kamu Görevlileri Etiği
Kamu görevlilerinin davranışlarında iki temel etken rol oynamaktadır. Bunlardan biri
yasalar, diğeri ise etik değerlerdir. Yasalar, kamu görevlilerinin davranışlarını dışsal olarak
belirlemekte ve denetlemekte iken, etik değerler, davranışı içsel olarak yönetmekte ve
denetlemektedir. Davranışların dıştan belirlenmesinde rol oynayan yasalar ve kurallar, kamu
görevlilerini kamu yararı doğrultusunda eylemde bulunmaya zorlamaktadır. Bu bakış açısına
göre kamu yönetimi etiğini, kamu çalışanının her türlü davranışını yasalara, etik kodlara ve
çeşitli kurallara göre yapması olarak tanımlamak mümkündür. Kamu görevlilerinin
davranışlarının içsel belirleyicisi olarak ele alındığında ise kamu yönetimi etiği, kamu
görevlilerinin eylemlerini, bireysel ahlaki değerleri referans alarak yapması anlamına
gelmektedir.241

9.5. Etik Yönetimi
Etik, yönetim ile iki yönlü ilişki içindedir. Birincisi, yönetim davranışının etik
boyutudur. “Yönetsel Etik” olarak ifade edilen bu boyut, karar verme süreçlerinde doğru
olanın seçilmesi ve uygulanması anlamına gelmektedir. Aynı zamanda yönetsel etik,
yönetimde adalet, eşitlik ve liyakat vb. ilkelerin uygulanmasını sağlamaktadır. Bu çerçevede,
etik değerlerin oluşturulması işletmelerin paydaşları arasındaki güven ilişkisinin kurulmasına
yol açmakla birlikte, iç ve dış çevrede ilişkilerin sağlıklı yürümesi açısından oldukça önemli
roller üstlenmektedir. 242 Bu çerçevede, yönetsel etik, bir yandan yöneticilerin etik dışı
davranışlarda bulunmamaları ile ilgilenirken diğer yandan yöneticilerin etik konularda
karşılaştıkları ikilemlerin çözümünde onlara yardımcı olabilecek ilke ve standartların
oluşturulmasıyla da uğraşmaktadır.243 Ayrıca, örgütsel etik ilkelerinin yönetici ve çalışanlara
eşit derecede sorumluluk yüklemesi ve ayrıca bu ilkelerin tüm çalışanlar tarafından
öğrenilmesi, uygulanması, aktarılması ve paylaşılması, etiğin örgütsel önemini daha da ön
plana çıkarmaktadır.244
Bu değerlerin oluşturulması ve paylaşılması konusunda ise, İKY’nin önemli rolü
bulunmaktadır. Öyle ki, özellikle de 1960’lı yılardan itibaren etik, moral değerler, çalışma
barışı, katılımcı yönetim, endüstriyel demokrasi ve çalışma hayatının kalitesinin önem
kazanması ve işverenlerin sosyal sorumluluklarının gündeme gelmesi, İKY’nin önemini
artırmıştır.245
İkincisi ise “Etik Yönetimi” kavramını ortaya koyacak ve etiğin örgüt içinde
yönetilmesini sağlayacak süreçtir. Öyle ki, etiğin örgüt içinde geçirdiği kurumsallaşma
sürecinden sonra, belirli bazı kurallar çerçevesinde yönetilmesi de gerekmektedir. Ayrıca, etik
yönetimi sürecine örgütün sahip olduğu etik kodlar, sosyal sorumluluklar ve sosyal
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sorumluluk standartlarının altyapı oluşturması gerekmektedir. Yeşil’in aktardığına göre,
Weaver (2011), işletmelerin etik yönetimini, etik hattı, etikten sorumlu kişiler ve etik
prensipler (kodlar) oluşturma süreci olarak tanımlamaktadır. Ayrıca, Fortune Dergisi yaptığı
araştırmada işletmelerin ne tür etik programlara sahip olduğunu tespit etmeye çalışmıştır.
Araştırma sonuçlarına göre en çok karşılaşılan etik programlar şunlardır:246
•

Etik politika bildirgeleri.

•

Etik konusunda yönetimin sorumluluklarına yönelik yönergeler.

•

Etik ofisleri.

•

Etik telefon hattı ya da raporlama sistemi.

•

Etik eğitimi.

•

Etik araştırma birimleri.

Yeşil’in aktardığına göre, Morlandise, etik yönetiminin temel aşamalarını; Motive
etme, formüle etme, entegrasyon ve değerlendirme olarak ifade etmiştir. Bu doğrultuda,
motive etme aşaması, etik program için gerekçe oluşturma, formüle etme aşaması ise etik ile
ilgili somut adımların atılması anlamına gelmektedir. Entegrasyon aşaması ise, etik programın
uygulanmasıdır.247
Etik yönetimi, doğrudan tepe yönetiminin bir sorumluluğu olduğu gibi, insan
kaynakları yönetimi (İKY)’nin sorumluluk alanına girmektedir. Çünkü İKY, örgütün etik
değerlerine uygun işgörenin seçiminden, etik eğitimine kadar, etik denetiminden, etik
davranışların sonucunda işgörenlerin ödüllendirilmesine kadar görevler üstlenmektedir. Öyle
ki, örgütün genel anlamda etik dışı kabul etiği uygulamaları, çalışanlara anlatacak ve gerekli
bilgilendirmeyi yapacak olan İKY birimidir. Ayrıca, oryantasyon süresince yeni işgörenlerin
kurumun etik değerlerini öğrenmesi sağlanmalıdır. Bu açıdan bakıldığında, İKY'nin eğitm
fonksiyonu içerisinde "etik eğitimi" de vermesi gerekmektedir.248
Ayrıca, İKY'ne etik ile ilgili bazı organizasyonel düzenlemeler yapma görevi de
yüklenebilir. Öyle ki, etik değerlere dayalı bir örgüt kültürünün oluşturulması için etik
konusunda eğitim ve bilinç kazandırma faaliyetleri düzenleyen, sonrasında etik davranışları
ödüllendiren, etik dışı davranışları cezalandıran bir sistemin kurulması, İKY'nin görevi
olmaktadır. İlave olarak, etik bir örgüt kültürü için, örgüt kültürüne uyumlu işgörenlerin
seçilmesi de büyük önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, insanlardan sahip olduğu beceriler ile
iş yaşamında karşılaştığı sorunları çözmesi beklenir. Bu anlamda, adaylardan "İş etiği ve
hoşgörü becerileri" de talep edilebilmektedir. Bu beceriler Öner tarafından şu şekilde
belirtilmiştir:249
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•

Güç durumlarda etik davranışların uygulanması.

•

Diğer çalışanların fikirlerini sorma ve davranışlarını inceleme.

•

Cinsiyete, ırka, yaşa bağlı ve korkuya dayalı davranışları anlama.

• Farklı kültüre, sosyal yapıya ve inanca sahip insanlara değer verme ve onlarla
etkileşim kurma.
• Bireylerin fiziksel ve zihinsel becerilerini takdir etme ve onlarla etkileşim halinde
olabilme.
Ayrıca, işletmeler ürettikleri etik kodları bir kalite standardına dönüştürerek, etik
sertifikalarına sahip olabilirler. Böylelikle, kamuoyunda işletmelerin etik değerleri
kıyaslanabilir bir hale gelebilir. Bunun sonucunda da rekabetin artık günümüz işletmeleri
açısından büyük önemi olduğu düşünüldüğünde vasıf düzeyi yüksek işgörenlerin kuruma
çekilerek istihdam edilmesi kolay hale gelebilir.250
Yönetim etiği ya da yönetsel etik, genel olarak yönetim ile ilgili faaliyetlerde uyulması
gereken ilkeler veya davranış kuralları olarak tanımlanmaktadır. 251 Dolayısıyla yönetim
etiğinde, yönetsel kararların verilmesinde tutarlı ve tarafsız olmak ile bireylerin kişiliklerine
saygı duymak önemli bir yer tutmaktadır.252
Yönetim etiğine ilişkin temel ilkeler; adalet, eşitlik, doğruluk, tarafsızlık, sorumluluk
ve hesap verebilirlik, insan haklarına bağlılık ve kuruma sadakat, olumlu insan ilişkileri
kurma ve kaynakları etkin kullanma yani tutumluluk olarak belirlenmektedir.
Yönetsel etiğin üç aşamada uygulama alanı bulunmaktadır. Bunlardan ilki,
yöneticilerin kişisel doyumları ile ilgilidir. Örneğin, kaynakların kurum çıkarlarına dönük
değil de yöneticinin kendi çıkarları için kullanımı gibi. İkincisi ise, yöneticilerin işle ilgili
başkalarının çıkar sağlamasına izin verme ya da tam tersi zararlarına olacak haksız kararlar
verme durumudur. Haksız olarak birini işten çıkartmak ya da kurum içinde birilerini kayırmak
örnek olarak verilebilir. Üçüncü olarak ise, günlük yönetim işlerinde doğru karar verilip
verilmemesi ya da kararlarda ve politikalarda uygulanan yöntemin uygunluğu ile ilgili
durumlardır.253 Yönetim faaliyetleri, başkalarını yakından ilgilendiren ve etkileyen kararlar
almayı gerektirdiğinden etik açıdan çok hassas olunması gereken bir süreci uygulamayı
gerektirmektedir. Öyle ki, bireylerin kazanımlar elde etmesinin yanında onların yaşadığı
çatışmaların çözümünde bile birey ve kurum çıkarlarının gözetilmesi önemli bir yer
tutmaktadır. Bununla birlikte, iş ve görev dağılımlarının, ücretin adil bir şekilde belirlenmesi
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kadar işgörenlerin tarafsız bir şekilde değerlendirilmesi de etik açıdan önemli yer
tutmaktadır.254
Üst düzey yöneticiler, işletmelerin hem iç hem de çevresel durumlarını analiz ederek
işletmenin uzun vadeli amaçları doğrultusunda işletmenin kaynaklarını kullanan ve
işletmelere yön veren bireylerdir. Dolayısıyla, işletme içinde en fazla yetki ve sorumluluğa
sahip olan kişiler olan tepe yöneticiler, işletmenin çıkarlarının yanında çalışanlar, hissedarlar,
müşteriler, tedarikçiler, devlet ve kamuoyu vb. paydaşlar için en doğru kararları alması
gerekmektedir. Ayrıca, alt kademe yöneticilerin ise, bulunduğu departmanlara göre etik
sorunlar da farklılıklar göstermektedir. Örneğin, bir muhasebe müdürü ile pazarlama müdürü
ya da insan kaynakları yöneticisinin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde karşı karşıya
kalacağı etik sorunlar da farklılık gösterecektir.255
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, etiğin örgütsel ve yönetsel boyutları ele alınmıştır. Bununla birlikte,
yönetim fonksiyonu açısından liderlik etiğine ve kamu yönetimi etiğine de yer verilmiştir. Son
olarak ise etik yönetiminden bahsedilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Örgütsel etik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Örgütsel etik, örgütlerin müşterilerine doğru davranışlarda bulunması anlamına da
gelmektedir.
II. Örgütsel etik, örgütlerin çalışanlarına doğru davranışlarda bulunması anlamına da
gelmektedir.
III. Örgütsel etik ile kurumsal itibar arasında ters bir ilişki söz konusudur.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III
2) Örgütsel etik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Etik değerlerin oluşturulması işletmelerin paydaşları arasındaki güven ilişkisinin
kurulmasına yol açar.
II. Yönetsel etik, yönetimde adalet, eşitlik ve liyakat gibi ilkelerin uygulanmasını
sağlamaktadır.
III. Örgütsel etik, insan kaynakları yaklaşımının da gelişmesine neden olmuştur.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
3) İKY’nin örgütsel etik ile ilişkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da
hangileri yanlıştır?
I.

İKY, örgütte etik eğitimini veren departman özelliği göstermektedir.

II. İKY, etik açıdan çalışanların moral değerlerini yükseltecek özelliklere sahiptir.
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III. İKY, etik ilkelere uygun davranmayan işgörenlerin de ceza almasını sağlar.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve III
e) Hiçbiri
4) Örgütlerdeki etik dışı davranışlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi
ya da hangileri yanlıştır?
I. Örgütlerde özellikle kadınların aleyhine cinsiyet ayrımcılığı yapılmaktadır.
II. Örgütlerde teknolojinin gelişmesiyle mahremiyet ihlalleri artmıştır.
III. Örgütlerde fırsat eşitliğine aykırı davranışlar gerçekleşmemektedir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve III
e) Hiçbiri
5) Aşağıdakilerden hangisi örgütün çalışanlara yönelik etik davranışlarından
biri kabul edilmez?
a) Çalışma ortamında ergonomik bir ortamın oluşturulması.
b) İşe alım sırasında dürüst davranılması.
c) Ücret adaletinin sağlanması.
d) Terfilerden en yaşlı çalışanları yararlandırma.
e) Hiçbiri

180

Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı İş Kanuna göre aynı zamanda etik kabul
edilen ilkelerden biri değildir?
a) Dil, ırk ayrımcılığının yapılmaması.
b) İşçinin sözleşme türüne göre ayrı muamele yapılması.
c) Eşit işe eşit ücret ödenmesi.
d) Cinsiyete göre ayrımcılığın yapılmaması.
e) Hiçbiri.
6) Yönetsel etik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. Yöneticilerin, örgütün kültürünü etik ilkeler doğrultusunda inşa etmesi de yönetim
etiğinin bir konusudur.
II. Örgütsel etik, örgüt içinden ve dışından kaynaklanan sorunların çözümünde,
örgütün ve işgörenlerin nasıl bir yol izlemesi gerektiğini ortaya koymaktadır.
III. Kurumsal itibar, örgütsel etiğin sağlanmasında önemli bir araçtır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve III
e) Hiçbiri
7) Örgüt içinde etik yönetimini daha çok …………. birimi yerine getirmelidir.
Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken ifade hangisidir?
a) Koordinasyon
b) Örgütleme
c) İnsan kaynakları yönetimi
d) Denetleme
e) Halkla ilişkiler
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8) Yönetsel etik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri doğrudur?
I. Etik boyutlardan değerler; adalet, dürüstlük ve sorumluluk gibi unsurları ifade
etmektedir.
II. Standart ve normlar, sosyal değerlere uygun kişisel faaliyetleri ifade etmektedir.
III. Davranışlar ise, bireylerin faaliyetlerine rehberlik eden prensiplerdir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve III
e) Hiçbiri
10)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi en çok karşılaşılan etik programlardan biri

a) Etik politika bildirgeleri
b) Etik ofisler
c) Etik danışmanlık şirketleri
d) Etik araştırma birimleri
e) Etik telefon hattı
Cevaplar
1)c, 2)e, 3)e, 4)c, 5)d, 6)b, 7)c, 8)c, 9)a, 10)c
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10. SAĞLIK ETİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1. Sağlık Etiği Kavramı
10.2. Sağlık Personelinin Dayandığı Etik Belgeler
10.3. Sağlık Etiğinde Triyaj
10.4. Sağlık Etiği İlkeleri
10.5. Toplum Sağlığı Açısından Sağlık Etiği
10.6. Afet Yönetiminde Sağlık Etiği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Sağlık etiği ne anlama geliyor?
2) Sağlık personelinin dayandığı etik belgeler nelerdir?
3) Sağlık etiğinde triyaj nedir ve nasıl kullanılır?
4) Sağlık etiği ilkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde Edileceği
veya Geliştirileceği

Sağlık etiği kavramı

Sağlık etiği ile ilgili kavramlar

Bu kazanımın elde edilebilmesi

ve sağlık

ve yaklaşımlar ile birlikte

için ders kitabının ilgili bölümü

personelinin

sağlıkta etik değerlerin

çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca

dayandığı etik

oluşumunda dayanılan belgeler

kaynaklar bölümünde yer alan

belgeler

öğrenilecektir.

temel eserlere başvurulabilir.

Sağlık etiğinde triyaj Sağlık hizmetlerin hastalara

Bu kazanımın elde edilebilmesi

uygulaması

müdahale edilirken önceliği

için ders kitabının ilgili bölümü

belirleyen triyaj uygulaması

çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca

hakkında bilgiler elde

kaynaklar bölümünde yer alan

edilecektir.

temel eserlere başvurulabilir

Toplum sağlığı

Toplum sağlığı açısından

Bu kazanımın elde edilebilmesi

açısından sağlık

sağlık etiğinin öneminin

için ders kitabının ilgili bölümü

etiği

anlaşılması sağlanacaktır.

çok iyi özümsenmelidir. Ayrıca
kaynaklar bölümünde yer alan
temel eserlere başvurulabilir
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Anahtar Kavramlar
•

Sağlık Etiği

•

Hipokrat Yemini

•

Triyaj
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Giriş
Sağlık konusu insan yaşamını doğrudan etkilediği için en önemli uğraş alanlarından
biridir. Öyle ki, insanların toplum içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri, ekonomik
faaliyetlerde bulunabilmeleri sağlıklı olmalarına bağlıdır. Bu açıdan sağlık hizmetine
ulaşılabilirlik ve sağlık hizmetinin kalitesi çok büyük önem taşımaktadır. Sağlık hizmetinin
doğru bir şekilde verilmesinde hem sağlık kuruluşlarının hem de sağlık çalışanlarına büyük
görevler düşmektedir. Bu açıdan özellikle sağlık çalışanlarının bazı etik ilkeler doğrultusunda
çalışması büyük önem arz etmektedir. Bu etik ilkeler geçmişten günümüze hem kişisel hem
de kurumsal olarak belirlenmeye çalışılmış ve çalışılmaktadır.
Yaşlı bakım hizmetinin ayrılmaz bir parçası olan sağlık hizmetlerinde de etik
davranışların neler olduğu bilmek ve bunlara çözüm üretmek büyük önem arz etmektedir.
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10.1. Sağlık Etiği Kavramı
Sağlıkta etik denilince akla, ahlak, prensip veya kurallar anlamına gelen deontoloji
kavramı gelmektedir. Deontoloji kavramı Greklerde “ödev” kavramından gelmektedir. Çoğu
kez tıpta, deontoloji kavramının etik kavramı yerine kullanıldığı görülmektedir. Deontoloji
terim olarak, 19. yy. ikinci yarısında Jeremy Bentham tarafından önerilmiş ve yükümlülükler
bilgisi karşılığı olarak kullanılmıştır. Deontoloji kavramı yazılı olsun veya olmasın kökleşmiş
ilkeleri ve kuralları içeren ve bunları tartışmasız bir normatif bilgi olarak aktaran alandır. Her
meslek alanında deontolojinin varlığından bahsedilebilir. Ancak sağlık etiğinde ise sadece
“deontoloji” kavramı başlı başına sağlık veya tıp etiğini hatırlatmaktadır. Sağlık etiğinin
oluşmasında ilk yol göstericilerden biri Tıp Yemini’dir. Hipokrat’a atfedilen orijinal yemin
metninin günümüzde pek çok değişik biçimleri ortaya çıkmışsa da önemli olan sağlık
uygulamalarının bir yemin metni şeklinde koruma altına alınmış olmasıdır.256
Meslek etikleri grubundan olan sağlık etiği, tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık
profesyonellerinin iyi davranmak adına neleri yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği
hakkındadır. Bu tematik çerçevedeki hem soyut düşünme, akıl yürütme hem de konulmuş
kurallara uyma etkinliklerini kapsamaktadır. Sağlık etiği, sağlık eylemini düzenleyen
kurallarla ve sağlığa özgü değerler dünyası ile ilgilenir. Sağlık eylemleri çerçevesinde neyin
“iyi” ve neyin “kötü” olduğu, mutlak “iyi”nin ve “kötü”nün olup olmayacağı onun temel
sorunlarıdır. Sağlık etiğinin sağlığın gündelik yaşamında ortaya çıkışı sadece değer
sorunlarıyla karşılaşma durumları ile sınırlı değildir. Her sağlık eyleminin kendince bir etik
boyutu vardır; etik bilincine ve duyarlılığına sahip olmak bu boyutu gözden kaçırmayıp
değerlendirmeye almayı sağlamaktadır. Etik bilinç, etik duyarlılık, etik sorunların
tanınmasında ve çözümlenmesinde olduğu gibi onların çözüme kavuşturulmasında ve ortaya
çıkışlarının engellenmesinde de rol oynamaktadır.257
Sağlık hizmetlerinde bilginin eşitsiz dağılımı, sağlık hizmetlerinin kamusal mal
niteliği taşıması, negatif ve pozitif dışsallık taşıması gibi nedenler piyasa koşullarında etkin
üretim yapılamamasına yol açması ve kamu otoritesinin sağlık hizmeti sunumunda adaleti
sağlama amacı taşıması etik problemlerin de kaynağını oluşturmaktadır. Bu çerçevede bilgi
asimetrisi ve sağlık hizmeti sunan kişinin iyi niyetini ve bilgilerini kullanmada tekel
konumunda olması, genel olarak sağlık etiğine duyulan gereksinimi açıklamaktadır. Sağlık
etiğinin gerekliliği, daha çok hekim ile hasta, uzman ile uzman olmayan arasındaki
asimetriden kaynaklanmaktadır. Bilgi asimetrisi para, ücret gibi maddi düzenlemelerle
giderilemediği gibi, hukuki düzenlemelerle ve sağlık profesyonellerinin hukuk yoluyla
denetlenmesiyle de giderilememektedir. Sağlık profesyonellerinin hastaya davranışı, hastanın
hekim ve hemşireye olan güveni ile etik beklentilerine dayanmaktadır. Diğer bir husus ise,
sağlık hizmeti sunan kişinin neleri yapabileceğine ve her şeyden önce tedavi ve bakım hizmeti
sunmaya istekli olup olmadığına ilişkin tekele ve özerkliğe sahiptir.258

256
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Sayım, Ferhat, (2011), Sağlık Piyasası ve Etik, MKM Yayınları, Nisan, s.52.
Yıldırım, Gülay, Selim Kadıoğlu, (2007), Etik ve Tıp Etiği Temel Kavramları, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 29 (2): 7-12, 2, s.78.

258

Kırılmaz, Harun, Selma Kılıç Kırılmaz, (2014), Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları,
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10.2. Sağlık Personelinin Dayandığı Etik Belgeler
Etik değerler veya kodlar, tıbbi eyleme yol göstermek üzere ulusal ya da uluslararası
ölçekteki resmi ya da gayrı resmi otoriteler tarafından hazırlanmış olan kural dizgeleridir. Etik
kodların geçerli olmasının temel nedeni bir gereksinimi gidermelerinden ötürü yol
gösterdikleri kitle tarafından benimsenmeleridir. Bunun yanında ulusal ve resmi olan
değerlerin kimi zaman yaptırımla desteklenmiş bulunması da geçerlilik kazanma konusunda
etkili olmaktadır. Gayri resmi, uluslararası bir kuruluş olan Dünya Tıp Birliği (DTB)’nin
bildirgelerinden, uluslararası hekimlik ahlakı, denek hakları, hasta hakları, tedavi amaçlı
düşük yaptırma hakkındakiler gibi bazıları tıp etiği kodu örnekleri söz konusudur. Bununla
birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın ilaç araştırmaları ve hasta hakları konusundaki yönetmelikleri
ise ulusal ve resmi birer tıp etiği kodudur.259
M.Ö. 460-370 yılları arasında Eski Yunan’da yaşayan ve hekimlik mesleğinin
sembolü olarak kabul edilen Hipokrat, uygulamalarında ve eserlerinde belli ahlaki ilkelere ve
meslek kurallarına yer vermiş olup, söz konusu etik kodlar yüzyıllar boyunca kullanılmıştır.
Hipokrat Yemini’nde yer alan ifadeler tıp uygulamalarının yanında sağlık etiği için de dönüm
noktasıdır. Günümüzde sağlık etiği içinde yer alan kavramlar ilk kez burada dile getirilmiştir.
Sağlık etiğinde son yıllarda yoğun biçimde kullanılmakta olan ilke kavramı ve onun
öğelerinin kaynaklarını Hipokrat’a kadar uzatmak genel kabul görmekle birlikte, sağlık etiği
ilkeleri ilk kez 1803 yılında Thomas Pervical tarafından yazılı hale getirilmiştir. Daha sonra
1847’de büyük ölçüde Pervical’ın etik ilkelerine dayanarak Amerikan Tıp Birliği (AMA)
tarafından etik ilkeler hazırlanmıştır.260
Savaş ve göç dışında, doğal afetler konusu da tıbbi etik yaklaşımı yönünden sağlık
personelinin gündemine gelmiştir. Bu anlamdaki en önemli etik belgelerden birisi, DTB’nin
1994 yılında Stockholm’da kabul edilen “Felaket Olayında Tıbbi Etik Kurallar”dır. Bu belge,
olağandışı durumun ayrıntılı bir tanımının yapılmasından ve doğal afetlerle savaş-göç gibi
insan eliyle olan afetler ayrımı yapılmasından sonra, felaket sırasındaki tıbbi hizmetin
kapsamını içermektedir. Kısa zamanda meydana gelmesi ve az sayıda kaynak ile çok sayıda
yaralı olmasının, bu tür olaylardaki tıbbi etik sorunların temelini oluşturduğunu ifade eden
belge, felaketteki en temel tıbbi etik ilkenin “triyaj” olduğu vurgusunu yapmaktadır.261
Hipokrat’a atfedilen Tıp Yemini’nin ortaya koyduğu ilkeler ve değerler, DTB’nin
1948 yılında Cenevre Bildirgesi’yle bir kez daha net bir şekilde ortaya konmuştur. Ayrıca
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından, Kasım 2004 tarihine, “Etik ve Sağlıkta Odaklanma
Alanları” belirlenmiş ve yayınlanmıştır.262
Türkiye de imzaladığı uluslararası belgelerle, hekimler ve sağlıkçıların söz konusu
belgelerin getirdiği kurallara uyulmasını gündeme getirmiştir. Örneğin 1949 tarihli Cenevre
İnsan&İnsan, Sayı 1, Yaz, s. 37.
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Kırılmaz, Harun, Selma Kılıç Kırılmaz, (2014), Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları,
İnsan&İnsan, Sayı 1, Yaz, s. 37.
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Soyer, Ata, (2002), Olağandışı Durumlarda Tıbbi Etik, Sağlık Çalışanı El Kitabı, Türk Tabipler Birliği Yayınları, s. 239.
262
Sayım, Ferhat, (2011), Sağlık Piyasası ve Etik, MKM Yayınları, Nisan, s.52.
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Sözleşmesi, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Etik İlkeler Türkiye’deki hekimlerin
öğrenmesi gereken bağlayıcılığı olan belgelerdir. Bunların yanı sıra, Türk Tabipleri Birliği
(TTB)'de, gerek Dünya Tabipler Birliği belgelerine dayanarak, gerekse ülkemizde olağandışı
koşullar nedeniyle yaşanan sorunlar temelinde yol gösterici tutumlar geliştirmiştir. Örneğin,
1993 tarihinde “İşkence, Kötü Muamele Gibi İnsan Hakları İhlalleri Karşısında Hekim
Tutumu” genelgesi yayınlayan TTB, ayrıca ölüm cezasına hekim katılımı, açlık grevleri,
cezaevlerinde sağlık hizmetleri gibi konularda da “hekim tutumu” genelgeleri hazırlamıştır.
Olağandışı koşullarla ilgili olarak ise, özellikle 1991-95 yılları arasında ülkemizde yoğun bir
şekilde yaşanan silahlı çatışma ortamına ilişkin hazırladığı “TTB Tutumu” ile “Hekimin
Suçluyu ve Zanlıyı Tedavi Etmesi Nedeniyle Hukuksal Sorumluluğu” adlı metinleri vardır.
Tüm bu uluslararası ve ulusal belgelerin amacı, hekimlere karşılaştıkları durumlar ve mesleki
görevleri hakkında yol göstermektir. Bunca belgeye karşın, olağandışı (ve olağan) durumlarda
hekimlerin ve sağlık personelinin görevlerini yerine getirmeleri her zaman mümkün
olamamaktadır. Bu noktada önemli olan, bu belgelerin yaygınlaşmasını, hekimlere
ulaşmasını, zorlayıcı olmasını ve uygulanıp uygulanmadığının denetlenmesini sağlamak, bu
çerçevede yeni araçlar geliştirmektir. Hekimlerin her koşulda mesleklerini yapabilmeleri,
ancak bu belgeler konusunda tutarlı ve ısrarlı çabalar içerisinde olan meslek örgütlerinin ve
benzeri toplumsal yapıların varlığı ile ilişkilidir.263

10.3. Sağlık Etiğinde Triyaj
Triyaj kavramı en genel ifadesiyle, hastaların ve yaralıların yaşamlarını tehdit eden
yaralanmalarına ve beklenen yarara göre sıralanmasıdır. Kökeni Fransızca “trier” (seçmek,
ayıklamak, sınıflandırmak, sıralamak) ayıklamak fiilinden üretilmiş ayıklama anlamına
gelmektedir. Çok sayıda afetzede söz konusu olduğunda en verimli sonuca ulaşmada triyaj
yöntemi kullanılır. Bir afette veya kitlesel kazalarda, mağdurların hafif orta ve ağır şekilde
sınıflandırılmasıdır. İlk yardım ile karıştırılmamalıdır. Amaç, en kısa sürede en çok mağdura
ulaşmak ve tedavi etmektir.264 Burada durumu ciddi olanların nasıl tasnif edileceği konusu,
ahlaki ve etik bir durum olmaktadır. Hipokrat yemini, farklı ihtiyaçlardaki farklı hastalar
arasında adil bir ayrım konusunda yetersiz kalmaktadır. Faydacı bakış açısına göre, çok kötü
durumda olmasalar bile, en çok fayda sağlanacak olan hastaya bakmak önemli olurken, etkin
bir fayda sağlanmasa da en çok mağdur ve acil durumda olana bakmak ise bir diğer bakış
açısını yansıtmaktadır. Günümüzde organ transferi yapılırken triyajın kullanımı, triyajın
anlaşılması için örnek olabilir. Amerika'da organ transferi yapılacağı zaman tahsisin etkinlik
temelli veya adalet temelli mi yapılacağı göz önünde bulundurulur. Nihayetinde, her ne kadar
nispeten yetersiz olsa da baskın olan öncelik adil olma anlayışından yana kullanılır. Sağlık
çalışanlarının müdahalelerde karar verme esnasında tercihleri ile diğer karar verici olan jüri
üyelerinin tercihleri ve dolayısıyla kararları farklı yönde olabilecektir. O nedenle sağlık
çalışanlarının ve sağlıkta diğer karar vericilerin triyaj uygulamasında, etkinlik, eşitlik ve
adalet gibi kavramlar önemli olmaktadır.265
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10.4. Sağlık Etiği İlkeleri
Sağlık etiği çerçevesinde kimi temel etik ilkeleri, tıbbi eylemlere daha sık yol gösterici
olabildikleri için, daha kuvvetle benimsenmiş ve daha sık kullanılır durumdadır. Bu ilkeler
farklı kompozisyonlar halinde sistemleştirilmiştir. Dünya genelinde ve ülkemizde hem klinik
çalışanları hem de akademik etik çalışması yapanlar arasında yüksek oranda benimsenen dört
ilkeli şemada yarar sağlama, özerk olma ve başkalarının özerkliğine saygı gösterme, zarar
vermeme, adil olma yer almaktadır. Yaşama saygı duyma, aydınlatma ve muvafakat (onam)
alma, sır saklama, mahremiyete saygı gösterme, dürüstlük, özgecilik, ayrımcılıktan kaçınma,
ihtisasa saygı duyma, dayanışma da hemen akla gelen tıp etiği ilkeleridir. İlkeleri belli bir
yaklaşıma göre düzenleme bağlamında, bazı ilkelerin ana başlık olarak seçilmesi ve diğer bazı
ilkelerin onların altında yerleştirilmesi söz konusudur. Sağlık etiği sorunlarının çözümünde
çağdaş yaklaşım, bir takım katı ve değişmez kuralları aynı kategoriden her olayda uygulamak
değil, temel ilkeler doğrultusunda her bir özgün olay için en uygun yaklaşımı belirleyip onu
gerçekleştirmektir. Bir başka değişle sağlık etiği temel ilkeleri, kuralların genel çerçevesini
oluşturmanın yanı sıra, kurala bağlanmamış durumlarla ilgili karar vermelerde de yol gösterici
olmaktadır. Etik ikilemleri aşmaya yönelik karar alma süreçlerinde sağlık etiği temel
ilkelerinden birinin ya da birkaçının gözetilmesi, diğer bazılarının ise ihmal veya ihlal
edilmesi söz konusu olmaktadır. İlkeler arasında daimî bir hiyerarşi bulunmamaktadır ve
ikilemden çıkışta yol gösterici olarak benimsenecek ilkenin belirlenmesi bağlamında yaşanan
durum özelinde değerlendirme yapmak gerekmektedir.266
Normatif bir çalışma olan etikte, hukukta olduğu gibi genel kurallardan özel bir
yargıya ulaşabilmek “tümden gelimsel” bir mantık gerektirir. Bunu yapabilmek için genel
önermeler kullanılmalıdır. Bu amaçla, çağlar boyunca insan toplumlarının kendi yarattığı
normlar ve bunların oluşma mekanizmaları değerlendirilir. Bu anlamda, sağlık çalışanları etik
sorunlarını çözme aşamasında bilerek veya bilmeyerek bu zamanla oluşan etik ilkeleri
kullanmaktadırlar. Sayım’a göre, genel olarak sağlıkta etik ilkeler kısaca şunlar:267
•

Özerkliğe saygı ilkesi

•

Adalet ilkesi

•

Aydınlatılmış onam (hasta rızası, muvafakat)

•

Yarar sağlama, zarar vermeme ilkesi

•

Doğruluk, dürüstlük ilkesi

•

Gizlilik, güvenilirlik ilkesi

•

Yasallık (meşruiyet) ilkesi

266
267

Yıldırım, Gülay, Selim Kadıoğlu, (2007), Etik ve Tıp Etiği Temel Kavramları, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (2): 7-12, s.79.
Sayım, Ferhat, (2011), Sağlık Piyasası ve Etik, MKM Yayınları, Nisan, s.56.
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AMA tarafından revize edilen sağlık etiği ilkelerini aşağıdaki gibi sıralamak
mümkündür:268
•
Hekim şefkat ve saygı ile insan onuru ve hakları için yeterli tıbbi bakım
sağlamaya kendini adamalıdır.
•
Hekim profesyonellik standartlarını muhafaza etmeli, profesyonel ilişkilerinde
dürüst olmalı, hekimlerin yetkinlik eksikliği ve etik dışı davranışları ile sağlık kuruluşlarının
etik dışı davranışlarıyla mücadele etmelidir.
•
Hekim yasalara saygılı olmalı ve aynı zamanda hastanın yararı için gereken
sorumluluğu kabul etmelidir.
•
Hekim hastaların, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının haklarına
saygı göstermeli ve hukuki kısıtlamalar çerçevesinde hastanın sırlarını ve gizliliğini
korumalıdır.
•
Hekim tıp eğitimini sürdürmek için çalışmayı sürdürmeli, uygulama ve
bilimsel bilgi kapasitesini geliştirmeli; gerektiğinde hastalara, meslektaşlarına ve topluma
faydalı olmak üzere yeteneklerini kullanmalı, danışmanlık yapmalıdır.
•
Hekim, acil durumlar dışında, uygun hasta bakımı sağlanmasında gerekli
tedavi ve hizmeti seçerken özgür olmalıdır.
•
Hekim toplumun ve halk sağlığının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine katkıda
bulunacak etkinliklere katılma sorumluluğunu kabul etmelidir.
•
Hekim hastanın tedavisinde ortaya çıkabilecek olağanüstü durumların
sorumluluğunu kabul etmelidir.
•

Hekim tüm insanların sağlık hizmetine erişimini desteklemelidir.

Hasta hakları temel insan haklarından biri olan yaşama hakkının başlıca türevlerinden
biri olan sağlık hakkı, sağlığın geliştirilmesi, korunması ve onarılması ile ilgili düzenlemeleri
öngörür. Sağlık hakkının bir türevi olan hasta hakları ise tıbbi hizmet alma durumu gibi daha
dar bir çerçeve içinde ve daha ayrıntılı olarak geliştirilmiş düzenlemelerdir. Tıbbi ilişkiyi
hastanın gereksinimlerine ve beklentilerine odaklanan bir yaklaşımla kurala bağlarlar. Kurala
bağlamayı hekimin eyleminin iyi olmasına odaklanan bir yaklaşımla yapan tıp etiğinin bir
bakıma alternatifi, bir bakıma tamamlayıcısıdırlar.269

268

American Medical Association, (2013), Çevrimiçi: https://www.ama-assn.org/delivering-care/ethics/code-medical-ethics
overview
269
Yıldırım, Gülay, Selim Kadıoğlu, (2007), Etik ve Tıp Etiği Temel Kavramları, C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi, 29 (2): 7-12, s.81.
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10.5. Toplum Sağlığı Açısından Sağlık Etiği
Hekimler ve hemşireler sağlık hizmeti sunumunda pek çok etik ikilem ve etik
problemle karşılaşabilmektedir. Sağlık hizmeti perspektifinde konuyu ele aldığımızda, toplum
odaklı sağlık hizmeti ile hasta odaklı sağlık hizmetinin tedavi ve bakım sürecinde ortaya
çıkabilecek etik ikilemlerde etkili olabileceği düşünülmektedir. Toplum odaklı sağlık hizmeti
ile hasta odaklı sağlık hizmetine vurgu yapan “halk sağlığı etiği” ve “klinik etik” arasında
önemli farklılıklar bulunmakta, bu durum sağlık hizmeti sunumunda birtakım sorunlara neden
olmaktadır. Diğer bir ifadeyle halk sağlığı etiği ve klinik etik çoğu zaman birbiriyle
çatışmaktadır. Nitekim Schwartz ve arkadaşlarının yaptığı çalışma, sağlık profesyonellerinin
tedavi ve bakım sürecinde karşılaştıkları etik problemlerin nedenini belirlemeye çalışmakta ve
etik ikilemlerin hem halk sağlığı etiği ve hem de klinik etik uygulamalarından kaynaklandığı
üzerinde durmaktadır.270
Toplum odaklı sağlık hizmetine vurgu yapan halk sağlığı etiği, toplumun çıkarını ön
plana çıkarmakta ve sağlığın geliştirilmesine yönelik faaliyetlere önem vermektedir. Bulaşıcı
hastalıklar, doğal afetlerin ortaya çıkardığı sağlık sorunları, yoksulluk ve açlıkla mücadele
halk sağlığı etiğinin öncelikleri arasında yer almaktadır. Hasta odaklı sağlık hizmetine vurgu
yapan klinik etik ise, bireyin çıkarlarına odaklanmakta ve hasta otonomisine önem
vermektedir. Halk sağlığı uygulamaları toplumun sağlığını geliştirmeye yönelik faaliyetlere
ağırlık vermekte, bu durum ise bireylerin sağlık hizmeti ihtiyacı ve talebiyle
çelişebilmektedir. Halk sağlığı etiği ve klinik etik arasında yaşanan çatışma etik ikilemlerin
kaynağı olarak görülmüş ve sağlık hizmeti sunumunda etik problemlerin ortaya çıkmasına
neden olduğu sonucuna varılmıştır.271

270

Kırılmaz, Harun, Selma Kılıç Kırılmaz, “Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları”,
İnsan&İnsan, Sayı 1, Yaz 2014, s. 38.
271
Kırılmaz, Harun, Selma Kılıç Kırılmaz, “Sağlık Hizmetlerinde Etik İkilemlerde Ampirik Etik Çalışmalarının Yararları”,
İnsan&İnsan, Sayı 1, Yaz 2014, s. 39.
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Sağlık etiğinin genel çerçevesi sağlık etiğine kaynaklık eden belgeler, triyaj
uygulaması ve genel kabul görmüş etik ilkeler aktarılmıştır.
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Uygulamalar
Hipokrat Yemini
Hekim Apollon, Asklepius, Higiya, Panacea üzerine ve bütün Tanrı ve Tanrıçaların
huzurunda yemin ederim ki, yeteneğim ve gücüm elverdiğince bu and ve sözleri tutacağım:
Bu sanatta hocamı, babam gibi tanıyacağım, rızkımı onunla paylaşacağım, ihtiyacı olursa
kesemi onunla bölüşeceğim, çocuklarına kardeşim gibi bakacağım ve öğrenmek isterlerse bu
sanatı ücretsiz öğreteceğim; ilaç reçetelerini, şifai bilgileri ve diğer bilgileri sadece ve sadece
kendi evlatlarıma, hocamın çocuklarına ve hekimlik kurallarına uygun sözleşmeyle bağlı ve
and içmişlere öğreteceğim. Yeteneğim ve hâkimiyetim ölçüsünde hastalarımın iyiliği için
tedaviler önereceğim ve asla kimseye zarar vermeyeceğim. İsteyen hiç kimseye öldürücü bir
eczayı ne vereceğim ne de bunu tavsiye edeceğim; benzer şekilde, bir gebe kadına çocuk
düşürmesi için ilaç vermeyeceğim. Hayatımın ve sanatımın saflığını koruyacağım. İç
organlarındaki taşı keserek almayı, hastalığı çok açık olan hastalarda bile, işin ehli olan
cerrahlara bırakacağım. Hangi eve girersem gireyim, bütün kasıtlı kötülük ve suiistimallerden
ve özellikle de ister hür ister köle olsun erkek ve kadınların vücudunu kötüye kullanmaktan
kaçınarak, sadece hastaya yardım için gireceğim. Gerek sanatımın icrası sırasında gerekse
insanlarla gündelik ilişkideyken edindiğim bilgileri ortalığa saçmayacağım, bir sır olarak
saklayacağım ve kimseye açmayacağım. Bu yemine sadık kalırsam hayatımı ve mesleki
uygulamalarımı insanların tümünden ve her zaman saygı görerek mutlulukla sürdüreyim, ama
ona ihanet eder ya da çiğnersem tam tersini yaşayayım.
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Uygulama Soruları
1) Hipokrat yeminin de ön plana çıkan etik ilkeler nelerdir? Tartışınız.
2) Hipokrat yemini günümüz sağlık etiği açısından yeterli midir? Tartışınız.
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Bölüm Soruları
1) Sağlık etiği kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
yanlıştır?
I. Deontoloji, çoğu zaman sağlık etiği anlamında kullanılmaktadır.
II. Sağlık etiği, tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık profesyonellerinin iyi davranmak
adına neleri yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği ile ilgili olabilmektedir.
III. Sağlık sektöründe asimetrik bilgi fazlalığı etik davranışlara neden olabilmektedir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
2) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri sağlık etiği konusunda doğru bir
ifadedir?
I. Tıbbi ilişkiler çerçevesinde sağlık profesyonellerinin iyi davranmak adına neleri
yapmaları ve nelerden kaçınmaları gerektiği, sağlık etiği ile ilgilidir.
II. Sağlık etiği, sağlık eylemini düzenleyen kurallarla ve sağlığa özgü değerler dünyası
ile ilgilenir.
III. Sağlık etiği, sağlık eylemleri çerçevesinde neyin “iyi” ve neyin “kötü” olduğu,
mutlak “iyi”nin ve “kötü”nün olup olmayacağını araştırır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
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3) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri sağlık etiği konusunda doğru bir ifade
değildir?
I. Sağlık etiğinin gerekliliği, daha çok hekim ile hasta, uzman ile uzman olmayan
arasındaki asimetriden kaynaklanmaktadır.
II. Sağlık profesyonellerinin hastaya davranışı, hastanın hekim ve hemşireye olan
güveni ile etik beklentilerine dayanmaktadır.
III. Sağlıkta bilgi asimetrisi para, ücret gibi maddi düzenlemelerle giderilebilir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d)

I ve II

e) Hepsi
4) Aşağıdakilerden hangisi sağlık etiği dayanaklarından değildir?
a) Hipokrat yemini
b) Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri
c) Sağlık alanında uluslararası kuruluşların sözleşmeleri
d) Tabip odalarının mesleki kararları
e) Sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzenleyen yönetmelikler
5) Aşağıdakilerden hangisi bir afette veya kitlesel kazalarda, mağdurların hafif
orta ve ağır şekilde sınıflandırılması amacıyla kullanılmaktadır?
a) Hipokrat yemini
b) Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri
c) Afet yönetmelikleri
d) Tabip odalarının mesleki kararları
e) Triyaj
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6) Aşağıdakilerden hangisi sağlık etiği ilkelerinden değildir?
a) Yaşama saygı duyma
b) Mahremiyete saygı gösterme
c) Dürüstlük
d) İhtisasa önem vermeme
e) Dayanışma
7) Aşağıdakilerden hangisi Amerikan Tıp Birliği tarafından 2001 yılında revize
edilen sağlık etiği ilkelerinden değildir?
a) Hekim şefkat ve saygı ile insan onuru ve hakları için yeterli tıbbi bakım
sağlamaya kendini adamalıdır.
b) Hekim gerektiğinde yasalara aykırı davranabilmelidir.
c) Hekim hastanın yararı için gereken sorumluluğu kabul etmelidir.
d) Hekim hastaların, meslektaşlarının ve diğer sağlık çalışanlarının haklarına saygı
göstermeli ve hukuki kısıtlamalar çerçevesinde hastanın sırlarını ve gizliliğini korumalıdır.
e) Hekim, acil durumlar dışında, uygun hasta bakımı sağlanmasında gerekli tedavi
ve hizmeti seçerken özgür olmalıdır.
8) Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri halk sağlığı etiğinin öncelikleri
arasında yer almaktadır?
I. Bulaşıcı hastalıklar
II. Doğal afetlerin ortaya çıkardığı sağlık sorunları
III. Yoksulluk ve açlıkla mücadele
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
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9)Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri halk sağlığı etiğinin öncelikleri arasında
yer almaz?
I. Davranış bozukluklarının iyileştirilmesi.
II. Toplumdaki eşitsizliklerin giderilmesi.
III. Yoksulluk ve açlıkla mücadele.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
10) Aşağıdakilerden hangisi sağlıkta etik ilkelerden biri değildir?
a) Özerkliğe saygı ilkesi
b) Adalet ilkesi
c) Triyaj ilkesi
d) Gizlilik ilkesi
e) Yasallık ilkesi
Cevaplar
1)e, 2)e, 3)c, 4)e, 5)e, 6)d, 7)b, 8)e, 9)d, 10)c
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11. SOSYAL HİZMET ETİĞİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1. Sosyal Hizmet Kavramı
11.2. Genel Olarak Sosyal Hizmet Etiği
11.3. Sosyal Hizmetin Etik İlkeleri
11.4. Sosyal Hizmette Yanlış Uygulamalar ve Etik İhlaller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Sosyal hizmet nedir?

2) Sosyal hizmet etiği denince ne anlıyoruz?
3) Sosyal hizmetin etik değer ve ilkeleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Sosyal Hizmet Kavramı

Sosyal hizmetin kavramsal Kazanım okuyarak ve
çerçevesi ve sosyal politika araştırarak geliştirilecektir.
ile ilişkisi anlaşılacak.

Sosyal Hizmet Etiği

Sosyal hizmet etiğinin genel Kazanım okuyarak ve
özellikleri edinilecek.

Sosyal Hizmet Değer ve Sosyal
İlkeleri

hizmet

araştırarak geliştirilecektir.

etiğini Kazanım okuyarak ve

oluşturan değerler ve ilkeler araştırarak geliştirilecektir.
öğrenilecek.
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Anahtar Kavramlar
• Sosyal politika
• Sosyal hizmet
• Sosyal hizmet etiği
• Sosyal hizmet ilkeleri
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Giriş
Günümüz toplumlarında sosyal sorunlarda ciddi artışlar yaşanmış ve bu doğrultuda da
sosyal açıdan destek alması gereken kesimler hem sayıca artmış hem de yaygınlaşmıştır. Bu
kesimlerin sorunlarını çözmek açısından sosyal politikalar geliştirilmiş ve araç olarak da
sosyal hizmet uygulamaları hayata geçirilmiştir. Bu uygulamaların yerine getirilmesi sırasında
da “insanlara temas etme” nin getireceği başkaca sorunlar söz konusu olmuştur. Bu sorunların
çözümünde de bu alanla ilgili etik değerler ve ilkeler ön plana çıkmıştır. Bu bölümde de bu
değer ve ilkelerden bahsedilecektir.
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11.1. Sosyal Hizmet Kavramı
Sosyal hizmet kavramını anlayabilmek için öncelikli olarak “Sosyal Politika”
kavramından bahsetmek gerekmektedir. Sosyal politika, genel hatlarıyla toplumda sosyoekonomik ve/veya kültürel olarak geri kalmış birey ve grupların devlet politikasıyla
desteklenme sürecidir. Tarihsel süreçte, işçi sınıfı, işverenle kıyaslandığında bu olumsuzluğu
yaşadığı için, ilk sosyal politika girişimleri bu nedenle çalışma yaşamında olmuştur. Bu
doğrultuda, sosyal politikanın dar anlamdaki tanımı ortaya çıkmıştır. Bu tanıma göre, sosyal
politika, işçi sınıfının korunması ve işveren sınıfı ile çelişkilerinin azaltılması gibi geleneksel
sosyal sorunları çözmeye odaklanmaktadır. Ancak, zaman içerisinde sosyal politika,
korunmaya gereksinimi olan tüm sosyal grupları kapsamına almıştır. Burada işçi-işveren
ilişkilerinin ötesinde, tüm sosyal sınıfların ve toplum kesimlerinin birbirleriyle ve devletle
olan ilişkilerinin düzenlenmesi hedef alınmaktadır. Bu doğrultuda da yoksullukla mücadele,
konut politikası, sağlık ve eğitim politikası, yerleşme politikası, servet, gelirler ve gelir
dağılımı politikası gibi konulara eğilmektedir. Bu çerçevede, sosyal politika, ekonomik
bakımdan bağımlı ve güçsüz insanların korunması için devlet tarafından oluşturulan hak ve
özgürlüklerin adı olarak ifade edilmektedir.272
Sosyal politika geniş anlamı doğrultusunda, odak noktasını daha çok dezavantajlı
gruplara yöneltmiştir. Bu gruplar genellikle şunlardan oluşmaktadır:273
1-Kadınlar,
2-Engelliler,
3-Göçmenler,
4-Çocuklar,
5-Gençler,
6-Yaşlılar,
7-Eski Hükümlüler.
Devlet, özellikle dezavantajlı gruplara yönelik geliştirdiği sosyal politikaları
uygulamaya koymak için bazı araçlara sahip olmalıdır. Bu araçlar ise, sosyal güvenlik, sosyal
yardım, sosyal hizmet ve sosyal tazmin şeklinde kendini göstermektedir. 274 Dolayısıyla,
sosyal hizmet, sosyal politikanın bir alt disiplinidir ve özellikle de uygulama alanını ifade
eder.
Tüm sosyal hizmet faaliyetlerinin altında amaç, sosyal iyileştirme ve bireysel doyum
için bireylerdeki insani gücü ve tüm insanlık için kendini gerçekleştirmeyi mümkün kılan
272

Danış, Mehmet Zafer, (2007), Sosyal Hizmet Mesleği ve Disiplininde Sosyal Politikanın Yeri ve Önemi, Toplum ve Sosyal
Hizmet Dergisi, Sayı:2, Cilt:18, s.53.
273
Tokol, Aysen; Alper, Yusuf, (2018), Sosyal Politika, Dora Yay., Bursa, s.327-490.
274
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toplumsal örgütlenme, sosyal kurumlar ve sosyal politikanın gücünü ortaya çıkarmaktır. Bir
diğer tanıma göre, sosyal hizmet, birey grup ve toplum problemlerinin çözümünde bireylere
yardım eden, sosyal kişisel çalışma, sosyal grup çalışması, toplum örgütlenmesi yöntemleri
ile araştırma ve yönetim süreçlerinin desteği ile doyurucu bireysel, grup içi ve toplumsal
ilişkilere ulaşmayı amaçlayan bir sanat, bilim ve meslek olarak tanımlanmıştır.275
Sosyal hizmetin amaçları şu şekilde özetlenebilir:276
1- Bireyin çıkarlarını ve haklarını desteklemek.
2- Bireyler, gruplar ve toplumla çalışarak, bunların sosyal, ekonomik ve politik
kaynaklara adil bir şekilde ulaşmaları ve bunları elde etmelerine yardımcı olmak.
3- Müracaatçıların refahını artırmak için destek sağlamak.
4- Yapılan eşitsizlikler ile ilgili olarak farkındalığı artırmak.
5- Sosyal kaynakların adaletli dağılımı için destekleyici politikalar ve uygulamalar
oluşturmak.
6- Sosyal değişim oluşturmada rol oynayarak sosyal engeller, eşitsizlikler ve
adaletsizlikleri azaltmak.

11.2. Genel Olarak Sosyal Hizmet Etiği
Diğer tüm mesleklerde etik ne kadar önemli bir yere sahip olursa olsun, sosyal hizmet
alanında etik değerlerin yeri çok daha farklı olacaktır. Çünkü sosyal hizmet, insana dokunmak
demektir ve dolayısıyla burada gösterilecek davranışların etik ilkeler doğrultusunda olması
daha da önemlidir. Dolayısıyla sosyal hizmet, insan olmaktan ötürü, insanın sahip olduğu
hakların yerine getirilmesi ile ilgilidir. Bu hizmetlerin insanı en büyük değer olarak görüp
yerine getirilmesi ise etik değerlerin bir gereği olacaktır. Bu anlamda sosyal hizmetin temel
değerleri aynı zamanda etik değerlerle örtüşmektedir.277
Sosyal hizmet uygulamalarında etik ilkelerin önde gelen işlevi, müracaatçının veya
mağdur olana saygı duyulmasına, adil ve doğru eylemde bulunulmasına rehberlik ederek,
müracaatçının veya mağdur olanın uygulamanın olası sonuçlarından zarar görmesinin önüne
geçilmesi olacaktır. 278 Etik çerçevede, sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarına hizmet
etmeyi kendi kişisel çıkarlarından üstün tutmalıdırlar. Sosyal hizmet uzmanları, ihtiyaç sahibi
insanlara yardım etmek ve sosyal sorunlara eğilmek için bilgi, değer ve becerilerini
kullanmalıdırlar.279 Bununla birlikte hangi uygulama alanında olursa olsun profesyonel sosyal
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çalışanlar gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşların yayınlamış oldukları sosyal alanda
etik kurallara uyarak uygulamalarını gerçekleştirmek durumundadırlar.280

11.3. Sosyal Hizmetin Etik İlkeleri
Mesleki uygulamalarda mesleğin etik değerleri, meslek elemanlarının mesleğin
icrasında uymaları zorunlu standartlarını belirler. Bu standartlar, mesleki uygulamadaki
kişisel değerlerden kaynaklı değerlendirmeleri engellemek ya da örgütsel baskılar karşısında
uygulayıcıyı mesleğin temel değerlerinden yana tavır almak yönünde cesaretlendirir ve onu
korur. Bu doğrultuda, Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (NASW), 2017 yılında
yayınladığı etik kodlarla sosyal hizmet alanına yol göstermiştir. Bu etik değer ve ilkeler şu
şekildedir:281
Şekil 2: Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Etik Değer ve İlkeleri
Etik Değer

Etik İlke

Hizmet

Sosyal hizmet uzmanları müracaatçılarına hizmet
etmeyi kendi kişisel çıkarlarından üstün
tutmalıdırlar. Sosyal hizmet uzmanları, ihtiyaç sahibi
insanlara yardım etmek ve sosyal sorunlara eğilmek
için bilgi, değer ve becerilerini kullanırlar. Sosyal
hizmet uzmanları, mesleki becerilerinin bir kısmını
önemli finansal getiri beklentisi olmaksızın gönüllü
olarak teşvik etmelidirler.

Sosyal Adalet

Sosyal hizmet uzmanları, özellikle savunmasız ve
ezilen bireyler ve insan grupları adına sosyal
değişimin peşindedir. Sosyal hizmet uzmanlarının
sosyal değişim çabaları öncelikle yoksulluk, işsizlik,
ayrımcılık ve diğer sosyal adaletsizlik biçimlerine
odaklanır. Bu faaliyetler, baskı ve kültürel ve etnik
çeşitlilik hakkında duyarlılığı ve bilgiyi teşvik
etmeyi amaçlamaktadır. Sosyal hizmet uzmanları
gerekli bilgi, hizmet ve kaynaklara erişim, fırsat
eşitliği ve tüm insanlar için karar verme sürecine
anlamlı katılım sağlamaya gayret ederler.
Sosyal hizmet uzmanları, her bireye bireysel
farklılıklara, kültürel ve etnik çeşitliliğe dikkat
ederek özenli ve saygılı bir şekilde davranırlar.
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Bireyin Onur ve Değeri

İnsan İlişkilerinin Önemi

Dürüstlük

Yetkinlik

Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıların sosyal
sorumluluk sahibi olarak kendi kaderini tayin
etmelerini teşvik eder. Sosyal hizmet uzmanları,
müracaatçıların kapasitelerini ve değişme fırsatlarını
artırmaya ve kendi ihtiyaçlarını karşılamalarına
yardımcı olur. Sosyal hizmet uzmanları,
müracaatçılara ve daha geniş anlamda topluma karşı
ikili sorumluluklarının farkındadır. Müracaatçıların
çıkarları ile toplumun çıkarları arasındaki
çatışmaları, mesleğin değerleri, etik ilkeleri ve ahlaki
standartları ile tutarlı, toplumsal olarak sorumlu bir
şekilde çözmeyi amaçlarlar.
Sosyal hizmet uzmanları, insanların birbirleriyle
olan ilişkilerinin değişim için önemli bir araç
olduğunu bilirler. Sosyal hizmet uzmanları, insanlara
yardım sürecinde onlarla ortaklık kurarlar. Sosyal
hizmet uzmanları, bireylerin, ailelerin, sosyal
grupların, örgütlerin ve toplumların refahını
geliştirmek, onarmak, korumak ve geliştirmek için
gayretli bir çaba içinde insanlar arasındaki ilişkileri
güçlendirmeye çalışır.
Sosyal hizmet uzmanları, mesleğin amacını,
değerlerini, ahlaki prensiplerini ve etik standartlarını
sürekli olarak bilir ve onlarla tutarlı bir şekilde
çalışır. Sosyal hizmet uzmanları dürüst ve sorumlu
davranırlar ve bağlı oldukları kurumların etik
uygulamalarını teşvik ederler.
Sosyal hizmet uzmanları sürekli olarak mesleki bilgi
ve becerilerini arttırmaya ve bunları uygulamada
tatbik etmeye çalışırlar. Sosyal hizmet uzmanları,
mesleğin bilgi tabanına katkıda bulunmayı
hedeflemelidir.

Kaynak: National Association Of Social Workers (NASW), (2017), Code of Ethics of The National
Association Of Social Workers, NAWS Press, pp.5-6.

Bunun yanı sıra sosyal hizmet açısından genel kabul görmüş ilkeler de söz konusudur.
Bunlar kısaca şu şekilde özetlenebilir:282
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•
Gizlilik: Sosyal hizmet müracaatında bulunan bireyin bilgilerinin onun açık
izni olmaksızın paylaşılmaması ve bu bilginin korunmasıdır.
•
Kendi Kaderini Tayin Hakkı: Bu ilke müracaatçının kendisi hakkında karar
verme özgürlüğünü ve hür iradesini kullanabilmesini ifade etmektedir. Sosyal hizmet kimi
zaman güç ve otorite kullanmayı gerektirse de genellikle müracaatçıların kendi kararını
vermesine, kendine yardım etmesine, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenmesine ve
içinde bulunduğu durumu daha iyi hale getirmek için gerekli adımları atmasına destek vermek
ilke olarak kabul edilmektedir.
•
Kültürel Yetkinlik ve Sosyal Farkındalık: Sosyal hizmet talebinde bulunan
bireylerin farklı inanç ve kültürel değerleri söz konusu olabilir. Sosyal hizmet çalışanının bu
farklılığın farkında olması ve buna göre davranış geliştirmesi gerekmektedir. Öyle ki, göç ve
mültecilik gibi sorunların son dönemde giderek yaygınlaşması ile toplumlar giderek çok
kültürlü bir yapıya doğru evirilmeye başlamışlardır. Bu durum sosyal hizmetin
müracaatçılarının, müracaatçıların sorunlarının ve ihtiyaçlarının farklılaşmasına sebep
olmaktadır. Bu doğrultuda, sosyal hizmet uzmanları, ırk, etnik köken, ulusal köken, renk,
cinsiyet, yaş, medeni durum, siyasi inanç, din, göçmenlik durumu, zihinsel ve fiziksel
yeterlilikler, sosyal farklılık gibi konuları anlamak için eğitim almalı ve araştırmalıdır.
11.4. Sosyal Hizmette Yanlış Uygulamalar ve Etik İhlaller
Sosyal hizmetlerden yararlanan dezavantajlı kişi ve grupların öncelikle insan olarak
olanaklarını gerçekleştirebilmesi, güçlenmesi ve özgürleşmesi için yürütülen meslekî
uygulamaların temeli, insanın değeri ve etik bilgisi üzerinde şekillenmektedir. Bu temel,
mesleki uygulamalarda karşılaşılan değer sorunlarının anlaşılmasında ve açıklanmasında
kullanılan temel bileşenlerden birisidir. Sosyal hizmet ile ilgili sorunlar; “Yanlış Uygulama”,
“Etik İhlâl” ve “Etik Sorun” şeklinde 3 kategoride ele alınabilir. Yanlış uygulamayı, iki tür
yanlış arasında ayrım yaparak açıklayabiliriz: Etik olmayan yanlış ve etik yanlış. Her yanlış
etik yanlış değildir. Enformasyon eksikliğinden yanlış yapmak her zaman mümkündür. 283
Etik yanlışı ise, kaynağı çıkar, değer yargıları, davranış normları vb. ne olursa olsun, insanın
değerini zedeleyen, kişilerin insan olanaklarının gerçekleşmesini veya gelişmesini engelleyen
her türlü eylem olarak tanımlanmaktadır. Etik ihlal ise, sosyal hizmetler alanında çalışan bir
meslek elemanının veya ilgili bir kişinin hizmet alan kişi ya da grupla ilişkisinde, bir baskıdan
veya bilgisizliğinden dolayı verdiği bir kararla veya gerçekleştirdiği bir eylemle, değer
harcamasına (maddî-manevî bir zarar görmesine) yol açması şeklinde anlaşılabilir. Etik ihlâle
uğrayan, hizmet alan kişidir. İhlali o kişiyle ilgili herkes (annesi-babası, başka yakınları,
sosyal hizmet uzmanı, psikolog, öğretmen gibi ilgili meslek elemanları, bakım elemanları ve
diğer kamu görevlileri) yapabilir. Örneğin bir anne-babanın devletten yardım almak için,
çocuğunu olduğundan daha ileri derecede engelli göstermeye çalışmasıdır. Etik sorun ise, bir
meslek elemanının işbaşında gerçek ya da yapay bir aykırılıkla (o zamana kadar doğru bildiği
bir şey ile kendi gözlemiyle öyle olmadığını gördüğü bir şey arasındaki aykırılıkla) veya bir
çıkmazla karşılaşması, “şöyle mi, böyle mi yapmak gerekir/doğru olur?” gibi bir tereddüt
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yaşaması olarak anlaşılabilir. Bu sorunlara tipik örneklerden biri etik ikilemlerdir. Etik ikilem,
değerli bir şeyin değersiz bir şeyle çatışması durumudur.284
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Uygulamalar
Örnek Olay
Mesela o zaman rehabilitasyon merkezinde idareciydim, tabiî o zamanlar, 90’lı yılların
sonu, şu anki gibi engelli çocuklara yönelik toplumda çok ön yargıların olduğu bir dönem.
Stajyer öğrencilerim vardı, bir araştırma yaptırdım hem özel kurumlarda hem bizde “Acaba
bu kurumlarda hizmet alan engelli aileleri çocuğunun engelini kabul ediyor mu, etmiyor mu?”
diye. Açık uçlu ve kapalı uçlu sorular sorduk. Yüzde 80’ni çocuğunun engelini kabul etmeyen
bir tablo çıktı karşımıza, yani ‘Benim çocuğum engelli değil’ diyor. Dedik ki: “O zaman biz
ailelerle olan iletişimimizi buna göre kurgulayacağız.” Her ay eğitimler yaptık. Bir gün bir
aile dedi ki: “Benim çocuğum okumayı öğrenmek istiyor.” Bir meslektaşım da dedi ki: “Ben
de uçmak istiyorum.” Yani benim uçmam nasıl imkânsızsa, senin çocuğunun da… Ve ailenin
yıkıldığını gördüm ben. Sonra tabiî bunu meslektaşımla görüştüm, çok yanlış olduğunu. Yani
burada biz dilimizi, iletişimimizi bazen farklı kullandığımız oluyor. Acıtıyoruz karşıdakini,
onun yerine kendimizi koymuyoruz. Benim yaptığım hatalar olmamış mıdır bu 25 yıllık
süreçte? Mutlaka olmuştur. Meslekî yaşamımda müracaatçıya aşırı derecede kızdığımı
bilirim, odamdan dışarıya çıkardığımı bilirim. Yapmamam gerekiyordu belki, ama bazen de
işte sonuçta biz de insanız.
Kaynak: Acar, Hakan; İçağasıoğlu Çoban, Arzu; Polat, Gonca, 2017, Sosyal Hizmetlerde Yanlış Uygulamalar,
Etik İhlaller ve Sorunlara İlişkin Bir Araştırma, Türkiye Felsefe Kurumu Derneği Yayını, Ankara, s.97.
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Uygulama Soruları
1) İlgili örnek olayda ne tür etik dışı bir olay söz konusudur?
2) İlgili olumsuz olayın tekrarlanmaması için neler yapılmalıdır?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel olarak sosyal politika çerçevesinde sosyal hizmet kavramı ele alındıktan sonra,
sosyal hizmetteki değer kavramları ve buna bağlı olarak etik ilkeler üzerinde durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
Sosyal politika kavramıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangi ya da
hangileri yanlıştır?
I.

Sosyal politika, sadece işçi-işveren ilişkilerini ele almaktadır.

II.

Sosyal politika, son zamanlarda dezavantajlı gruplara yönelmiştir.

III.

Sosyal politika, sosyal hizmetin içinden çıkmış bir kavramdır.

a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III
2) Aşağıdakilerden hangisi dezavantajlı gruplardan biri değildir?
a) Kadınlar
b) Engelliler
c) Köylüler
d) Yaşlılar
e) Göçmenler
3) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmetin amaçlarından biri değildir?
a) Birey çıkarlarını korumak
b) Sosyal yaşamdaki eşitsizliklerle mücadele etmek
c) Müracatçıların yaptığı yanlışları görmezden gelmek
d) Sosyal kaynakların adil dağılımını sağlamak
e) Sosyal sorunlara yönelik farkındalık çalışmaları yapmak
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4) Sosyal hizmet etiği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
yanlıştır?
I. Sosyal hizmet uygulamalarında etik ilkelerin önde gelen işlevi, müracaatçının veya
mağdur olana saygı duyulmasına, adil ve doğru eylemde bulunulmasına rehberlik etmesidir.
II. Sosyal
tutmalıdırlar.

hizmet

uzmanları

kendi

çıkarlarını

müracaatçılarınkinden

üstün

III. Profesyonel sosyal çalışanlar gerek ulusal gerekse uluslararası kuruluşların
yayınlamış oldukları sosyal alanda etik kurallara uyarak uygulamalarını gerçekleştirmelidir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III
5) Sosyal hizmet alanına yol gösteren etik kodları hangi kurum yayınlamıştır?
a) Avrupa Birliği Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği.
b) Avrupa Birliği Sosyal Politika Derneği.
c) Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Teşkilatı
d) Amerikan Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
e) Amerikan Sosyal Politika Derneği
6) Aşağıdakilerden hangisi sosyal hizmet ile ilgili etik bir değer değildir?
a) Hizmet
b) Sosyal adalet
c) Bireyin onur ve değeri
d) Dürüstlük
e) Yalınlık

218

7) Sosyal hizmet etik ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri
doğrudur?
I. Gizlilik ilkesi, sosyal hizmet müracatçısının sosyal hizmet uzmanı ile ilgili bilgileri
saklaması anlamına gelmektedir.
II. Kendi kaderini tayin hakkı, sosyal hizmet çalışanının karar verme sürecini ifade
etmektedir.
III.
Kültürel yetkinlik ve sosyal farkındalık, sosyal hizmet uzmanlarının farklı
özellikteki bireylerin ırk, cinsiyet ve inanç gibi farklı özelliklerini anlama gerekliliğini ifade
etmektedir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III
8) Sosyal hizmet etik ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri
doğrudur?
I. Sosyal hizmet uzmanları sürekli olarak mesleki bilgi ve becerilerini arttırmaya
çalışmalıdır.
II. Sosyal hizmet uzmanları çalıştıkları kurum yetkililerinin her isteklerini yerine
getirmelidir.
III. Sosyal hizmet uzmanları, insanlara yardım sürecinde onlarla ortaklık kurmalıdır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III
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9) Sosyal hizmet etik ilkeleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri
doğrudur?
I. Diğer mesleklere nazaran sosyal hizmet etiğine uygun davranmak insan merkezli
olduğu için daha önemlidir.
II. Sosyal hizmet etiği, sosyal politikanın bir alt disiplinidir.
III.Sosyal hizmet çalışanları her zaman dezavantajlı gruplardan çocukları, diğerlerine
göre öncelemelidir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III
10) Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I.Gizlilik ilkesi, sosyal hizmet müracatçısının sosyal hizmet uzmanı ile ilgili bilgileri
saklaması anlamına gelmektedir.
II. Sosyal politika, sosyal hizmetin bir alt disiplinidir.
III. Sosyal hizmet çalışanları dezavantajlı gruplardan kadınları, diğerlerine göre
öncelemelidir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
Cevaplar
1)e, 2)c, 3)c, 4)b, 5)d, 6)e, 7)c, 8)e, 9)d, 10)e
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12. YAŞLILAR VE ETİK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1. Yaşlılara Yönelik Etik Dışı Davranışların Genel Özellikleri
12.2. Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık
12.3. Yaşlı Ayrımcılığı Tutumu
12.4. Çalışma Hayatında Yaşlı Ayrımcılığı
12.5. Sağlık Sisteminde Yaşlı Etiği
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yaşlılara yönelik ne tür etik davranışlar gerçekleştirilmektedir?
2) Yaşlı ayrımcılığı nedir?
3) Çalışma yaşamında yaşlı ayrımcılığı nasıl gerçekleşmektedir?
4) Sağlık sektöründe yaşlı ayrımcılığının genel özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Yaşlılara Yönelik Etik Dışı

Yaşlılara yönelik etik dışı

Kazanım okuyarak ve

Davranışlar

davranışlarının kaynaklarını

araştırarak geliştirilecektir.

ve sonuçlarını edinmek
Yaşlı Ayrımcılığı

Yaşlı ayrımcılığının ne

Kazanım okuyarak ve

olduğunu anlamak ve

araştırarak geliştirilecektir.

çözüm önerileri sunmak
Çalışma Yaşamında

Çalışma yaşamındaki

Kazanım okuyarak ve

Ayrımcılık

ayrımcılık türlerini anlamak

araştırarak geliştirilecektir.

Sağlık Sektöründe Yaşlı

Sağlık sektöründeki yaşlı

Kazanım okuyarak ve

Ayrımcılığı

ayrımcılığının genel

araştırarak geliştirilecektir.

özelliklerini öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar
•

Yaşlılar ve etik

•

Yaşlı ayrımcılığı

•

Yaşlı istismarı
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Giriş
Sosyal politikanın dezavantajlı olarak kabul ettiği gruplardan biri de yaşlılardır. Öyle
ki, hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak gerileme aşamasında olan bu kesim günümüzde
özellikle genç kuşak tarafından yeterince itibar görmemekte, bu nedenle de bazı etik dışı
davranışlara maruz kalmaktadır. Özellikle yaşlılar bir yük olarak algılandığından kendilerine
kötü muameleler yapılabilmekte, dışlanmakta hatta ölüme terkedilmektedir. Toplumsal bir
sorun olan bu durum yaşlılara verilmesi gereken değerin tekrar anlaşılmasıyla
çözülebilecektir. Çünkü, yaşlı insanlar deneyimlidirler ve gençlere bir çok konuda yol
gösterebilirler. Ayrıca, herşeyden öte gençlerin mevcut duruma gelmelerinde rol almış
kişilerdir ve bu nedenle gençlerin yaşlılara bir vefa borcu söz konusudur.
Bununla birlikte, yaşlılar da gençlere ya da çevresindeki diğer yaşlılara etik dışı
davranışlarda da bulunabilir. Bu da yaşlı olmalarından dolayı gösterebileceği olumsuz
davranışlarla ilgilidir. Öyle ki, yaşlı birey önceden sahip olduğu otoritesini kaybettiğinden
daha fevri ve olumsuz davranışlar içine girebilir. Akli melekeleri eskisi gibi olmadığından
yanlış ve dengesiz davranışlar gösterebilir. Belki de huysuz ve inatçı olabilir. Bu olumsuz
durumlar, özellikle yaşlı bakımını zorlaştıran ve bu yaşlı bakım hizmetinde bulunan bireyde
ciddi bir tahammül bulunmasını gerektiren durumlardır. Tüm bunlar dikkate alındığında
aslında yaşlılar ve etik ilişkisinin çift yönlü bir boyuta sahip olduğu görülebilir.
Fakat bu bölümde daha çok yaşlılara yönelik etik davranışların neler olabileceğinden
bahsedilecektir.
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12.1. Yaşlılara Yönelik Etik Dışı Davranışların Genel Özellikleri
BM Genel Kurulunca 1982 yılında Viyana’da yapılan ilk “Dünya Yaşlanma
Asamblesi”nde; yaşlanma süreci özellikleri ve sorunları ele alınmış, “Bağımsızlık, Katılım,
Bakım, Kendini Gerçekleştirme, İtibar” başlıkları altında sıralanan ilkeler benimsenerek tüm
dünyada yaşlanma konusunda düşünce ve planlama sürecine yol göstermiştir, denilmekle
birlikte, bunların tam anlamıyla dikkate alınmadığı görülmektedir. Gerçekten de endüstrileşen
toplumlarda değişen aile ve toplum yapısının beraberinde getirdiği sorunlar, tüm yaş grupları
ve sosyal sınıflar gibi yaşlı nüfusu da etkilemiştir. Bu değişim, sosyal psikolojinin de ilgisini
çekmiş, cinsiyet ve ırk ayrımı üzerinde yaptığı araştırmaları, son dönemde yaş ayrımcılığı
üzerinde de yoğunlaştırmıştır.285
Yaşlı bireyin toplumdaki yeni konumu, maruz kaldığı ayrımcılık ve istismar,
“Ageism” terimi ile ifade edilmiştir. Aslen gündelik hayatını devam ettirebilen, kendi
ihtiyaçlarını karşılayan dinç bir yaşlı, kendinden genç bireyler tarafından, işe yaramaz,
beceremez, bunamış gibi tanımlamalarla hayatın dışına atılabilmekte, yaşlının motivasyon ve
enerjisi de düşürülebilmektedir. Yaşlının bir köşede oturması makbul görülüp, elini ayağını
aktif yaşamdan çekmesi istenebilmektedir. Yaşlının devrinin geçtiği, artık devrin değiştiği
ifade edilerek, yaşlı incitilmektedir. Pasifize edilen yaşlı birey, diğer yandan da hazır yiyen,
kısıtlı kaynakları boşa tüketen birey olarak değerlendirilebilmektedir. Etik dışı davranışları
bilişsel durum açısından ele alacak olursak, mental yönden sağlıklı, hafızası yerinde olan bir
yaşlı, sadece yaşından dolayı zayıf hafızalı veya bunak olarak değerlendirilip, tavır ve
düşünceleri hafife alınabilmektedir. Diğer yandan, bilişsel yetileri azalmış, fiziksel ve mental
açıdan zayıflamış bir yaşlı da aşırı korumacılık ve bebeğimsi davranışlara maruz
kalabilmektedir. Aşırı merhamet ve duygusal empati ile yaşlılara fırsat vermeden yaşlıya
yardım edildiği düşüncesiyle takınılan koruyucu tutum, yaşlının fiziksel ve bilişsel
kapasitesinin kullanılmamaya bağlı, daha da zayıflamasına yol açabilmektedir. Bazı
durumlarda yaşlı birey, yakınları tarafından maddi açıdan istismar edilebilmekte, bir menfaat
beklenebilmektedir. Özellikle, miras paylaşımı konusunda yaşlıyı zorlama, yaşlıya bakma
karşılığında mirasın haksız paylaşımını pazarlık konusu yapma davranışları söz konusu
olabilmektedir. Yine yaşlıya uygulanabilen fiziksel, sözel veya cinsel taciz ve saldırılar da
yaşlı istismarı örnekleridir.286

12.2. Yaşlılara Yönelik Ayrımcılık
Yaşlı ayrımcılığı terimini ilk defa 1969 yılında Amerika Ulusal Yaşlılık Enstitüsü
başkanı Robert Butler kullanmıştır. Butler yaşlı ayrımcılığını; yaşlı insanlara yönelik bir
ayrımcılık, ırk ayrımcılığı ve cinsiyet ayrımcılığı gibi eyleme dönüşebilen bir ideoloji türü
olarak tanımlamıştır.287 Yaşlı ayrımcılığı bir kişiye sadece yaşı nedeniyle gösterilen farklı
tavır, önyargı, davranış ve eylemleri içinde barındıran çok boyutlu bir terimdir. Olumlu
tutumlar; sevecenlik, bilgelik, güvenilirlik, politik güç, özgürlük ve mutluluk gibi öğeleri;
285
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olumsuz tutumlar ise, hastalık, iktidarsızlık, çirkinlik, zihinsel fonksiyonlarda gerileme,
mental hastalık, işe yaramazlık, izolasyon, yoksulluk ve depresyon gibi öğeleri içermektedir.
Yaşlıya ve yaşlılığa kalıplaşmış düşüncelerle, ön yargılarla bakıldığı bilinmektedir. Yaşlının
nasıl davranacağı, ne giyeceği, duygularının ne olacağı artık bireye değil yaşına bağlı olarak
değişebilmektedir. Yaşlılık, yaşlı olma, ihtiyarlama sözcükleri de genellikle negatif anlam
taşımaktadır. Bunlar genellikle bunama, güçsüzleşme, hastalıklı olma, eskime, kötüleşme,
yıpranmış olma, fonksiyon görememe gibi olumsuz ifadeleri içermektedir. Toplumların
sosyo-kültürel yapıları ve gelenekleri, değişik alanlardaki tutum ve davranışlarını büyük
ölçüde belirlemekte ve bu anlamda yaşlıya karşı tutum ve davranışların oluşmasında rol
oynamaktadır.288
Son yıllarda sağlık bakım hizmetinin sunulduğu tüm alanlarda yaşlı insanlara yönelik
ayrımcılık yapıldığı görüşü yaygındır. Sağlık personelinin yaşlılara yönelik kendi ön yargıları,
değerleri, algılamaları, inançları yaşlı ayrımcılığının temel nedenleri arasında
düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda hemşirelerin daha genç yaş grupları ile çalışmayı
tercih ettikleri, yaşlı bireylerin sorunlarını yaşamın doğal bir seyri olarak düşünüp
önemsemedikleri ya da erteledikleri ve yaşlıları bağımlı, inaktif, izole olarak algıladıkları
tespit edilmiştir. Akut bakım hemşirelerinin yaşlı hastalara yönelik olumlu ve olumsuz
davranışlarının incelendiği bir araştırmada; hemşirelerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumsuz
davranış sergiledikleri ve yaşlı bakımı konusunda bilgi eksikliğinin olduğu ve yaşlıların
bakım kalitesinin etkilendiği belirtilmiştir.289
Sağlık bakım ekibi içinde yer alan hemşirelerin temel amaçlarından biri bireyin,
ailenin ve toplumun ihtiyaç duyduğu konularda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektir.
Toplumun yaşlı ayrımcılığına ilişkin eşitlikçi bakış açısı kazanabilmesi, kendi düşünce,
davranış ve tutumlarını geliştirebilmesi için hemşirelerin rehberliğine gereksinim vardır.
Gelecekte sağlık bakım ekibi içinde yer alacak olan hemşirelik öğrencilerinin topluma
rehberlik ederken ve yaşlı bireylere sağlık bakım hizmeti sunarken, olumlu tutum içinde
olmaları herhangi bir şekilde ayrımcılık sergilememeleri, yaşlılık dönemi ile ilgili yeterli
bilgiye sahip olmaları bu açıdan önemlidir. Hemşirelik eğitimi veren kurumlara, hemşirelik
öğrencilerinin yaşlanma ve yaşlılığa yönelik olumlu tutumlar geliştirmelerini sağlamak üzere
önemli görevler düşmektedir.290
Toplumun sosyokültürel yapısı, bireylerin ve toplumun yaşlılığı algılayışı, tutum ve
davranışlarındaki değişiklikler yaşlı bireylere sunulan hizmetlere yansımakta ve pek çok
toplumda “yaşlı ayrımcılığı” görülmektedir. Yaşlı bireyin toplum içindeki konumu, saygınlığı
sürekli olarak değişmekte, yaşlılığa çeşitli anlamlar yüklenmekte ve yaşlılık toplumdan yavaş
yavaş geri çekilme süreci olarak görülmektedir. Geleneksel toplumlarda statü; yaş, cinsiyet ve
soya göre belirlendiğinden yaşlılık statü belirleyicisi olabilmektedir. Özellikle toprağa bağlı
üretim biçimlerinin egemen olduğu toplumlarda yaşlı bireyler avantajlı konumda
288
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bulunmaktadır. Yaşlı bireylerin bilgi ve deneyimlerinden faydalanılmakta, yaşlı bireyler karar
alma sürecinde aktif rol almaktadırlar. Modern toplumlarda ise, yaşlılık konusu incelenirken
hızlı teknolojik ilerleme dikkate alınmaktadır. Çünkü modern toplum hızlı teknolojik
ilerlemelere uyum sağlayacak bireylerle var olmaktadır. Toplumun bu derece hızlı bir yapıya
sahip olması yaşlılık sürecini yaşayanlara oldukça yoğun gelmektedir. Geleneksel
toplumlardaki gibi yaşından dolayı yaşlıya bir ayrıcalık verilmediğinden yaşlı birey gücü
doğrultusunda statü kaybına uğramaktadır.
Kentleşme ve endüstrileşme, ekonomik durumu iyi olmayan yaşlılar için büyük sorun
teşkil etmektedir. Bu anlamda sanayileşmeyle birlikte yaşlının topluma katkısı yok denecek
kadar azalmakta ve ekonomik durumu iyi olmayan yaşlının toplumdan soyutlanmasına yol
açabilmektedir. Yaşlı ve yaşlılığa karşı inançlar ve tutumlar kültürden kültüre değişmektedir.
Bazı toplumlar, yaşlılığa daha çok olumsuz nitelikler atfederken (işe yaramaz, değersiz,
güçsüz, yetersiz gibi) Japonya gibi geleneksel toplumlarda ise, yaşlılara hürmet edilerek, bilgi
birikimleri ve deneyimlerinden yararlanılmaktadır. Türk kültüründe ise, yaşlıya saygı,
yaşlının sözüne itibar etme ve yaşlısına sahip çıkma geleneksel ve değişmez bir beklenti iken
yaşlının toplum içindeki statüsü ve saygınlığı günümüzde değişmektedir.291
Kentleşme, göçler ve sanayileşmenin artması, ekonomik zorluklar, kadının çalışma
hayatına girmesi, sosyal yaşamın değişmesi, ataerkil aile yapısından çekirdek aile yapısına
geçiş özellikle büyük şehirlerde aile yapılarında önemli değişikliklere neden olmaktadır. Bu
değişiklikler de yaşlının bakımıyla ilgili sorunları gündeme getirmektedir. Ülkemizde yaşanan
bu hızlı ve çok yönlü değişimler sosyal yaşantıda ve iş yaşantısında daha çok dinamik olan
kişilerin ve gençlerin tercih edilmesine yol açmakta, yaşlıların ikinci plana itilmesine ve
kültürel değerlerimizde bazı değişimlere neden olmaktadır. Sağlık hizmetlerinde yaşlı
ayrımcılığı toplumun yaşlanması ile yaşlanan nüfusun gereksinimleri değişmekte, sağlık
bakım ve sosyal hizmet gereksinimleri artmaktadır.292

12.3. Yaşlı Ayrımcılığı Tutumu
Yaşlılar ile ilgili tutumlar; olumlu, olumsuz ve karma şeklinde olabilmektedir.
Yaşlanma ve yaşlılığın anlamı herkes için farklı olabilir. Yaşlılar pozitif veya negatif
özellikleri ile algılanabilirler. Pozitif olarak yaşlılara saygı, bilgelik, tecrübe, negatif olarak ise
tutucu, topluma yük, öğrenme kabiliyeti yok gibi iki farklı algılama olabilir. Ancak, yaşlı
birey için benlik bütünlüğünün sürdürülmesi temel kazanımdır. Yaşam döngüsü içerisinde
yaşlılık genellikle gerilemenin olduğu dönem olarak görülür. Bu dönemde meydana gelen
fizyolojik değişimlerin yarattığı gerilemelerin yanı sıra yaşlılık psiko-sosyal gelişimin devam
ettiği bir dönemdir. Yaşamdan doyum alan, üretken insanlar için yaşlılık dönemi ürettikleri ve
birikimleri açısından en verimli dönemdir.
Yaşlı bireyler var olan potansiyellerini pozitif yönde ortaya koyma ve sürdürmeyi
isterler. Yaşlı birey için sağlıklı olmak; bağımsız, sosyal, topluma katkı verme, yararlı olma
ile eşdeğerdir. Bu şekilde yaşlılar yaşlılığı son durak olarak görmeyip, mutlaka yaşanması
291
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gereken olumlu bir süreç olarak algılar. Bireysel ve biyolojik bir süreç olan yaşlanmanın
toplumsal ve kültürel özellikleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşlı tutumları bireyin
yaşantısı, aldığı eğitim, yaşlı ile ilgili kültürel özelliklerinden de etkilenmektedir. Yaşlılığa
bakış açısı ve verilen değer her toplumda farklı olabilmektedir. Yaşlı tutumu geçmiş
deneyimler, yaşam biçimleri, sosyoekonomik durumları, içinde bulunulan toplumun kültürel
özelliklerinden etkilenmektedir. Yaşlı ayrımcılığı yaşlı bireylere yönelik önyargıyı ifade eden
tutum ve davranışlardır. Yaşlanma genellikle yeterlilikte, üretmede ve bağımsızlıkta azalma
olarak görülür. Bu kalıplaşmış düşünceler ön yargılara, olumsuz tutumlara neden olurlar.
Sonuçta yaşlanma kaçınılması gereken bir durum olarak ifade edilir. Yaşlılıkla ilgili olarak
genellikle olumsuz algılar bulunmaktadır. Toplum tarafından özellikle ekonomik olarak bir
yük olarak görülmektedirler. Yaşlının yıllar ile birlikte oluşturduğu deneyim ve birikimi göz
ardı edilmektedir. Daha çok tüketici insanlar olarak algılanmaktadırlar. 293
Yaşlı ayrımcılığının ortaya çıkmasına neden olan faktörler ayrıca şu şekilde de ele
alınmıştır:294
•
Ölümden Duyulan Korku: Çünkü ölüm, kişinin yaşam döngüsünün dışında
tutulmakta ve yaşamın doğal bir parçası olduğu unutulmaktadır. Hatta ölüm ve yaşlılık eş
anlamlı olarak kavramlaştırılmıştır. Yaşlı ayrımcılığı, bununla birlikte, gençlerin ve orta
yaştakilerin güçsüzlük, işe yaramazlık, hastalık ve ölümle ilgili korkularının bir
dışavurumudur denebilir.
•
Gençliğe Verilen Önem: Politika alanlarından reklam filmlerine, eğitimden
yönetime her alanda gençlik, dinamiklik, üreticilik ve bireysellik gibi değerler, genç imajlar
teşvik edilmektedir.
•
Ekonomik Verimliliğe ve Üreticiliğe Verilen Önem: Yaşam döngüsünün
hem başı hem de sonu (çocuklar ve yaşlılar) verimliliğin olmadığı, üretime katkı sağlanmadığı
yıllardır. Orta yaştaki insanların çocukların ve yaşlıların ihtiyaçlarını ve bakım
gereksinimlerini karşıladıkları kabul edilmektedir. Çocuklar yaşlılardan farklıdırlar, onlar
geleceğe yönelik bir yatırım olarak düşünülmektedir. Yaşlılar ise tam tersi olarak ekonomik
verimliliklerini geride bıraktıkları için bir yük olarak görülmektedirler.
•
Yaşlılarla İlgili Araştırmalar: Yaşlılarla ilgili yapılan araştırmaların
birçoğunun huzurevlerinde, bakımevlerinde ya da hastanelerdeki yaşlılar üzerinde
yapılmasından kaynaklanmaktadır. Çünkü kurumlarda yapılan bu araştırmalar, toplumun
yaşlıları sürekli bakıma muhtaç olarak algılamasına neden olmuştur.
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12.4.Çalışma Hayatında Yaşlı Ayrımcılığı
Yaşlı bireyler, maddi beklentileri veya mesleksel doyum almaları nedeniyle iş
hayatında yer almaya devam etmek isteyebilirler. Fiziksel ve mental açıdan sağlıklı bir
yaşlının genç çalışanlara kıyasla avantajlı bir konumu da olabilir. Yapılan çeşitli çalışmalarda,
iş ortamındaki yaşlı bireyin daha uyumlu, olumlu duygular içinde çalıştığı, iş arkadaşlarına
deneyim aktarımı, çalışırken rastlanan aksilik ve sorunlara karşı esnek yaklaşımı ve sorun
gidermede pratikleşmesi sayesinde iş ortamında aranan bireyler olabileceği görülmüştür.
Ancak artan ekonomik çalkantılar, genç neslin istihdamı gibi sorunlar nedeniyle yaşlı bireye
emeklilik baskısı kurulabilmektedir.
Çalışanın kıdemiyle beraber artması gereken ücret nedeniyle yaşlıyı işten çıkararak
daha genç bireyi düşük ücretle işe başlatma, en azından yaşlı çalışanın hak ettiği maaş
artırımını gerçekleştirmeme şeklinde bir baskı olabilmektedir. Genç çalışanın performans
değerlendirmesinde kantitatif ölçümler yeterli olabilirken, yaşlıda kalitatif değerlendirmeler
ile yaşlıdan beklenti yükseltilebilmektedir. Genç meslektaşları, çalışmaya devam eden bir
yaşlıyı, kendi iş olanaklarını azaltan ve servet yığmaya çalışan gözüyle bakıp öfke
geliştirebilmektedir. İş hayatında cinsiyet ve ırk ayrımından sonra gelişen yaşlı ayrımcılığı,
hukuki yönden ispatlanması zor olan bir mobbing türüdür. Yaşlı bireyin çalışma hayatında
sağlıklı psiko-sosyal ortamı için, ayrımcılığın farkındalığının artırılması, yaşı ilerleyen
yaşlının yarım gün mesailerde istihdamı ve tecrübelerinden yararlanılan danışmanlık tarzı
görevlendirmeler bir seçenek olabilir.

12.5. Sağlık Sisteminde Yaşlı Etiği
Genel olarak tıp etiğinde karşılaşılan bazı sorunlar yaşlılar özelinde de karşımıza
çıkmaktadır. Özellikle yaşlı hastalar söz konusu olduğunda bu sorunların çözümünde daha
karmaşık ve riskli durumlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, yoğun bakımdaki genç bir hastanın
yaşatılması için daha fazla çaba sarf edilirken yaşlı biri için benzeri bir çaba gösterilmeyebilir.
Özellikle de vasileri ötenazi yapılmasını isteyebilir. Bu doğrultuda, yaşlıların sağlık
sisteminde karşılaşabileceği etik dışı davranışların bazılarından bahsetmek gerekmektedir.

12.5.1. Ötenazi
Ötenazi, en genel bir tanımıyla; sağlık görevlisinin, hastanın isteği ve tamamen bilgisi
dâhilinde, hastasının hayatını kasti olarak sonlandırmasıdır. Tabi hastanın bilinci yerinde
değilse bu sonlandırma vasilerinin oluru alınarak yapılabilir. Hastalık öncesinde ya da bilişsel
fonksiyonları yerinde iken yaşlı hasta tarafından bu yönde yasal bir beyanda bulunulmuş
olması da söz konusu olabilir. Ancak hastanın bilişsel fonksiyonları yetersiz ve önceden
beyanı bulunmuyorsa, bu durumda yasal vasi, akrabalar, hekimler ya da etik komiteler söz
sahibi olabilmektedir. Ancak, ötenaziye bakış hem hukuksal hem de kültürel açıdan
farklılıklar içerebilmektedir.295 Örneğin, İslam dininde intiharın yasaklanmış olması, ağrı ve
acı çeken veya bilinçsiz hastanın hayatını sonlandırmanın da yasaklanması sonucunu doğurur.
295

Perihan Elif Ekmekçi, Berna Arda, (2015), Yaşlılık ve Etik Sorunlar; Sağlık Hakkı, Özerkliğe Saygı İlkesi ve Aydınlatılmış
Onam, Türkiye Klinikleri / Med Ethics, 23(2), s.66-71.

231

Çekilen acı ve ağrının mümkün olduğu kadar tedavi edilmesi, hayatın son anlarının konforlu
geçirilmesi, bunun dışında oluşan tüm sıkıntıların hastanın ecir kazanmasına sebep olduğu
düşünülmektedir.

12.5.2. Aydınlatılmış Onam
Mental işlevleri yerinde bir yaşlının kendisine uygulanacak tüm tanısal test, tedavi ve
girişimleri kabul veya reddetme hakkı vardır. Yaşlı birey, sözü edilen durumlardan önce
yansız bir şekilde yeterli bilgilendirme yapılıp, etki ve yan etkiler hakkında bilgi sahibi olup,
çeşitli tedavi alternatifleri önüne sunulduktan sonra karar vermelidir. Bilgilendirme süreci
aydınlatılmış onam alma olarak isimlendirilir. Aydınlatılmış onam, aslen sözlü bilgilendirme
olup, hastanın yazılı bir belgeyi okuyup imzalaması sağlık personelinin onamı aldığının ispatı
niteliği taşır. Bilişsel kapasitesi bir miktar zayıflamış yaşlılar henüz sağlık durumları ve
tedavileri hakkında karar verebilecek kapasiteye ve yetkiye sahiptir. Mental bozulmanın
ilerlemesi sonucunda yaşlı karar veremez hale gelirse, yasal vasi tayini ile karar verilmesi
sağlanmakta ancak bu da beraberinde başka sorunları getirmektedir. Aşırı koruyucu veya tam
tersi ilgisiz bir vasi, hasta yaşlı hakkında sağlıklı karar veremeyebilir. Bu tarz sorunların
azaltılması için, yaşlı birey, henüz bilişsel kapasitesi yeterliyken, sağlığına müdahalenin
şartları ve sınırlarını bildiren yazılı belge imzalayabilir. Ayrıca vasi tayininde titiz
davranılması da hukuki etiğe uygun bir davranıştır.296

12.5.3. Gereksiz Tedaviler
Geriatrik etik kapsamında tartışılan diğer konu ise, gereksiz, boşa tedavilerdir. İleri
yaşlı veya ağır demanslı bir yaşlının, hayat kalitesine ek getirisi olmayan, maddi açıdan kişisel
veya kamusal külfete yol açan, hastayı çeşitli tetkik ve görüntüleme yöntemleri esnasında
hastane köşelerinde boşa yoran veya düşkünlüğünü artıran girişim ve tedaviler konusunda
sağlık görevlisinin uygun yaklaşıma gereksinimi vardır. Yaşlının sağlık düzeyine göre
öngörülen yaşam süresi öngörüsü üzerinden, yaşlıyı gereksiz tetkik veya ağır tedavilerden
korumak için sağlık görevlisinin her aşamada yapması gereken; planlanan girişim veya
tetkikin yaşlının sağlığına katkısı veya zararını sorgulamaktır. 50 yaş ile 80 yaş arasında
alınan uygun kararlarda farklılıklar beklenmektedir.
Sağlık bütçelerinin her gün daha çok tartışıldığı, görüntüleme yöntemleri ve
girişimlerin çeşitlendiği günümüzde, kısıtlı kaynakları doğru amaçlar çerçevesinde ve yaşlının
yaşam kalitesini artıracak düzeyde kullanacak akılcı yaklaşımlara ihtiyaç artmaktadır.
Toplumun korunmaya muhtaç diğer kesimleri gibi, yaşlı kesimin de toplumu ayakta
tutan sosyal dinamiklerden olduğu göz önünde tutulmalıdır. Yaşlı bireyin salahiyetlerini
koruyan, bireyselliğini ve özgürlüğünü kısıtlamadan uygun yaklaşımları sunan, onları
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toplumdan koparmayan sosyal, kültürel ve tıbbi yaklaşımlar belirleyebilme her geçen gün
daha çok önem kazanmaktadır.297

297

Perihan Elif Ekmekçi, Berna Arda, (2015), Yaşlılık ve Etik Sorunlar; Sağlık Hakkı, Özerkliğe Saygı İlkesi ve Aydınlatılmış
Onam, Türkiye Klinikleri / Med Ethics, 23(2), s.66-71.

233

Uygulamalar
YAŞLILAR DA SİBER ZORBALIK MAĞDURU
İletişim Uzmanı ve Sosyal Medya Danışmanı Nurhan Demirel, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, dijitalleşmenin hayatı tümüyle etkilediğini, gün geçtikçe genç yaşlı demeden
herkesin dijital dünyada yerini aldığını söyledi. Çocuklar ve gençler kadar artık yaşlıların da
dijital dünyanın bireyi haline geldiklerini ifade eden Demirel, "Ancak yaşlılar sonradan dahil
oldukları bu ekosisteme ayak uydurmakta zorlanıyor, siber suçların ve siber zorbalığın
mağduru oluyorlar." diye konuştu. Özellikle emeklilerin hayatlarındaki boşluğu doldurmak
için internette daha fazla vakit geçirdiklerini belirten Demirel, yaşlıların sanal
dolandırıcılıklara karşı daha savunmasız olduklarını dile getirdi.
Demirel, finansal dolandırıcılıklara daha fazla maruz kalan 65 yaş üstü kişilerin,
kendisini polis, jandarma, milletvekili ya da resmi yetkili olarak tanıtan kişilere karşı aldanma
eğilimi içinde olduklarını söyledi. Yaşlıların, banka ya da telekom operatörlerinin adı
kullanılarak gönderilen fatura süsü verilmiş tuzak elektronik postaların içindeki linkleri
tıkladıklarında başlarına gelebilecek olaylar konusunda farkındalıklarının düşük olduğunu dile
getiren Demirel, bu nedenle dijital dünyada nasıl davranmaları gerektiği konusunda
bilinçlendirilmeleri gerektiğini ifade etti. Demirel, bazı ülkelerde yaşlılara ihtiyaç duydukları
bilgileri sağlayan özel web siteleri oluşturulduğuna işaret ederek, Türkiye'de de yaşlılara özel,
bilgilendirici ve onların hayatlarını kolaylaştıran dijital uygulamaların hayata geçirilmesini
istedi. Yaşlı internet kullanıcılarının hem sanal dolandırıcılıklara hem de siber zorbalığa
maruz kaldığını vurgulayan Demirel, Türkiye'de 28 milyondan fazla kullanıcısı olan
TikTok'ta yaşlıların da eğlenceli mizansenlerden oluşan videolar paylaştıklarını, bu
paylaşımlara gençlerin yazdığı olumsuz yorumlar nedeniyle sanal zorbalığa maruz
kaldıklarını kaydetti. Özellikle yaşlıların dans ettiği, eğlendiği videoların olumsuz yorum
yağmuruna tutulduğunu söyleyen Demirel, bu yorumların bazen hakarete kadar vardığını
ifade etti.
Kaynak: Etikhaber, 22 Mart 2019 http://www.etikhaber.com/guncel/yaslilar-da-siberzorbalik-magduru-h271342.html.
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Uygulama Soruları
1) Yaşlılar neden siber zorbalık mağduru olmaktadırlar?
2) Yaşlılara yönelik bu zorbalık nasıl önlenebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Genel olarak yaşlılara yönelik etik sorunlar ele alınarak özellikle ayrımcılık üzerinde
durulmuştur.
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Bölüm Soruları
1) Yaşlılar ve etik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri
yanlıştır?
I.

Yaşlı bireylerin maruz kaldığı ayrımcılık “Oldist” olarak ifade edilmektedir.

II. Genellikle yaşlıların etik dışı olarak maruz kaldığı davranışların başında işlerden
el ayak çekmesinin istenmesi gelmektedir.
III. Yaşlıları aşırı koruma düşüncesi de bir ayrımcılıktır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) II ve III
2) Aşağıdakilerden hangisi bir yaşlı istismarı türü değildir?
f)

Fiziksel ya da sözlü taciz.

g) Miras paylaşımı konusunda zorlama.
h) Bunak vb. tabirler kullanmak.
i)

Yaşlının bir işte çalışması.

j)

Yaşlının aşırı korumaya alınması.

3)Yaşlılar ve etik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Yaşlı ayrımcılığı, ileri yaştaki bireylere yönelik önyargıyı, tutum ve davranışlar
aracılığı ile ifade edilen bir kavramdır.
II. Yaşlılara yönelik olumlu tutumlar da ayrımcılık oluşturabilir.
III.Yaşlılara yönelik olumsuz tutumlardan biri de izolasyondur.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
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d) I ve II
e) Hiçbiri
4)Yaşlılar ve etik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Yaşlıların aynı zamanda hasta olmalarını da dikkate alarak sağlık personelinin de
etik konuda eğitim almaları gerekmektedir.
II. Modernleşmeyle birlikte yaşlılara yönelik etik dışı davranışlar artmıştır.
III.Yaşlıların deneyimlerinden faydalanmaya çalışmak da etik dışı bir davranıştır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hiçbiri
5) Yaşlılar ve etik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Kentleşme ve endüstrileşme ile birlikte yaşlılara yönelik ayrımcılık artmıştır.
II. Yaşlı ve yaşlılığa karşı inançlar ve tutumlar kültürden kültüre değişim
göstermemektedir.
III. Japon toplumunda yaşlılara iyi davranılmamaktadır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) II ve III
6) Yaşlılarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Yaşlılar genellikle toplum tarafından ekonomik olarak bir yük görülmektedir.
II. Yaşlıların deneyim ve birikimlerinin göz ardı edilmesi, onlara ayrımcılık
yapıldığının bir göstergesidir.
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III.Yaşlılar daha çok tüketici olarak algılanmaktadır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
7) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara yönelik ayrımcılık göstergelerinden biridir?
a) Yaşlılarla ilgili medyada çıkan olumsuz haberler.
b) Yaşlılara yönelik şakalar.
c) Yaşlıların sabit fikirli olduğunun düşünülmesi.
d) Yaşlıların işe yaramaz olarak düşünülmesi.
e) Hepsi
8) Aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yaşlılara yönelik ayrımcılığın
ortaya çıkmasına neden olan faktörlerle ilgilidir?
I.

Gençlerin ölümden duyduğu korku yaşlılara yönelik olumsuz yaklaşımlara neden

olur.
II. Yaşlılığa nazaran gençliğin ön planda tutulması yaşlı ayrımcılığına neden olur.
III. Ekonomik verimliliğe verilen önem yaşlı ayrımcılığına neden olur.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
9) Yaşlılarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
I. Yaşlıların çalışma ortamında mobbinge uğramaları bir etik dışı davranıştır.
II. Yaşlılar ile ilgili yapılan araştırmalar, yaşlılara yönelik ayrımcılığı artırmaktadır.
239

III.Yaşlılar daha çok üretici olarak algılanmaktadır.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
10) Yaşlılara sağlık sistemi içersinde yapılabilecek etik dışı davranışlarla ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri yanlıştır?
I. Ötenazi, ne olursa olsun etik dışıdır.
II. Aydınlatılmış onam, hastaya yönelik sözlü bilgilendirmenin sonucunda hastanın
hastalığı ile ilgili durumu onaylamasıdır.
III. Yaşlı hastalara yönelik gereksiz tedaviler de etik dışı davranışlardan biridir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
Cevaplar
1)a, 2)d, 3)e, 4)c, 5)e, 6)e, 7)e, 8)e, 9)d, 10)a
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13. YAŞLI BAKIM ETİĞİ: İSTİSMAR, İHMAL VE MAHREMİYET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1. Yaşlı İhmal ve İstismarı
13.2. Yaşlı Mahremiyeti ile İlgili Sorunlar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yaşlı bakım etiğinde ne tür etik davranışlar söz konusu olabilir?
2) Yaşlı ihmal ve istismarı nasıl gerçekleşmektedir?
3) Yaşlı mahremiyeti nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Yaşlı Bakım Etiği

Yaşlı bakım etiğindeki

Kazanım okuyarak ve

davranışların neler

araştırarak geliştirilecektir.

olduğunun anlaşılması.
Yaşlı İstismarı ve İhmali

Yaşlılara yönelik istismar

Kazanım okuyarak ve

ve ihmal türlerinin neler

araştırarak geliştirilecektir.

olduğunun öğrenilmesi.
Yaşlı Mahremiyeti

Yaşlılara yönelik

Kazanım okuyarak ve

mahremiyet ile ilgili

araştırarak geliştirilecektir.

konuların anlaşılması.
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Anahtar Kavramlar
•

Yaşlı bakım etiği

•

Yaşlı ihmali

•

Yaşlı istismarı

•

Yaşlı mahremiyeti
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Giriş
Yaşlılara yönelik bakım hizmetleri, yaşlıların özel durumları gereği uzun dönem
bakım hizmetleri kapsamında değerlendirilmektedir. Uzun dönem bakım hizmetleri genellikle
fiziksel ve mental yetersizlikleri olanları ve günlük yaşam eylemlerinde desteğe ihtiyacı olan
grupları kapsamakta olup genelde hedef kitle yaşlılardır. Yaşlılara yönelik bakım hizmetleri;
rehabilitasyon hizmetlerini, temel tıbbi hizmetler, eve hemşire ziyaretlerini, sosyal bakımı,
huzurevi bakımını, barınma, ulaşım, yemek gibi hizmetleri içermektedir. Bu süreçte, yaşlılara
yönelik etik dışı davranışların başında ihmal ve istismar gelmektedir. Bu ihmal ve istismarı
yaşlı bakımında bulunan aile üyeleri, bakıcılar hatta huzurevi çalışanları yapabilmektedir.
Bakım hizmetinin zor ve sürekli olmasından dolayı bakım hizmeti veren kişide bir
süre sonra bir bıkkınlık ve tükenmişlik duygusu oluşmaktadır. Bununla birlikte, bakım verene
destek olabilecek, onun bakım yükünü hafifletebilecek herhangi bir destek sisteminin
bulunmayışı yapılan bakım hizmetini daha da zor hale sokmaktadır. Bu ve benzeri olumsuz
durumlar, arzu edilmese de bakım gören yaşlının ihmal ve istismarına neden olmaktadır.298
Bu etik sorunun dışında, yaşlılara yönelik etik olmayan diğer başka davranışlar da olmaktadır.
Özellikle, yaşlının zor durumundan yararlanarak, hizmet sunanın ücreti artırmak istemesi ya
da herhangi bir gerekçe yokken işini bırakması bunlara örnek verilebilir. Ancak, durumu tek
yönlü düşünmemek gerekmekte, hizmet alan yaşlı da hizmet verene karşı etik dışı davranışlar
yapabilmekte, bu durum hizmet verenin davranışlarını da uzun vadede olumsuz
etkileyebilmektedir.
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13.1. Yaşlı İhmal ve İstismarı
Yaşlılara saygı ve özen gösterilmesi her toplumda ve kültürde gelenek görenektir. Ne
var ki sıklıkla sözü edilen bu hasletler genellikle söylemde kalmakta, eyleme
dökülmemektedir. Kaldı ki yaşlıya saygı gösterilmediği gibi, yaşlı birey çeşitli alanlarda
istismara uğramaktadır.
Aslında yaşlı istismarı tarih boyunca her toplumda, her etnik grupta her kültürde
karşılaşılan bir sorun olmakla birlikte, ilk kez 1970’li yıllarda Amerikan toplumu tarafından
ele alınmış ve 1979 yılında özel yaşlı istismarı yasası hazırlanmıştır. Uluslararası Yaşlı
İstismarının Önlenmesi Kuruluşu’na göre yaşlı istismarı “Yaşlı bireyin sağlık ve iyilik hâlini
tehdit eden veya zarar veren herhangi bir davranış ve belli bir zaman dilimi içerisinde bir
yetişkin tarafından yaşlının o kültürde kabul edilmeyen bir davranışa maruz kalması”
biçiminde tanımlanmaktadır. WHO, Toronto Bildirgesi’ne göre ise yaşlı istismarı; “Güven
beklentisi olan herhangi bir ilişkide yaşlıya zarar veren ya da strese sokan tek ya da
tekrarlayan uygunsuz davranışlarda bulunulmasıdır”. 299 Yaşlı ihmali ise kişiyi, yiyecek,
giyecek, ısınma gibi temel gereksinimlerinden mahrum etmek olarak tanımlanabilir.300
Yaşlıya bakım verenlerin etik kurallara uymaması, çoğunlukla profesyonel
olmamalarından kaynaklanmaktadır. Yaşlı ihmal ve istismarı 3 kategoride ele alınabilecek bir
konudur. Ailesel, kurumsal ve kendi kendine ihmal şeklindedir. Ailesel istismarda, yaşlı
bireye kendi evinde ya da kaldığı bir başka ev ortamında kötü muamelelerde bulunulması
durumudur. Kurumsal istismar ise, yaşlı kişilerin yaşamlarını sürdürmeleri için oluşturulmuş
huzurevi vb. bakım merkezlerinde kötü muameleye uğraması durumudur. Kendi kendine
ihmal ise, yaşlı bireyin sağlık ya da güvenliğini tehdit eder bir şekilde tek başına yaşama
davranışını belirtir. 301 Yaşlının kendisinden kaynaklanan ihmal aynı zamanda, yalnız
yaşamaya başlamasıyla birlikte kendine yeteri özeni göstermeme, kendi bakımına dikkat
etmeme şeklinde ortaya çıkmaktadır. Yaşlı bireyin korkutulması, yaşlıya duygusal ve
psikolojik açıdan zarar verilmesi, yaşlının maddi ve manevi açıdan sömürülmesi durumu
yaşlıya yapılan istismarın göstergelerindendir.302
Yaşlıya olan yaklaşım hem dünyada hem de ülkemizde ciddi bir sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle bakım hizmeti alanların ileri yaşlarda olması onlara hizmet
sunanların bazı etik dışı davranışlara yönelmelerine sebep olduğu söylenebilir. Örneğin, her
ne kadar triyaj bakımından yaşlıların önceliği olsa da sağlık hizmetleri konusunda genç
hastalara öncelik verilme durumu söz konusu olabilmektedir. Öyle ki, sağlık hizmetinde
bulunan kişi, yaşlı hastayla uğraşmanın zorluğunu düşünerek, genç hastaları tercih
edebilmektedir. Ayrıca, yaşa bağlı fizyolojik özelliklerin (duyamama, hatırlayamama,
299

Uyer, Gülten, (2016), Yaşlı İstismarı Düşünüldüğünden de Ciddi Bir Sorundur, Medimagazin,
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görememe, ağır hareket gibi) yaşlıya evde hizmet surumu sırasında göz ardı edilmesi, yaşlının
taleplerinin tam olarak yerine getirilememesine neden olabilmektedir. Bilişsel yeteneği
yerinde olmasına rağmen yaşlı hastanın yaşından ötürü özerkliği yok sayılabilir. Bu
doğrultuda, sağlık personeli hastanın özerkliğini yok sayarak istekleriyle ilgili gerekli özeni
göstermeyebilir. Ayrıca, kendi başına karar alamayan hastanın yerine hangi yakınının karar
alacağı mahkeme vasi tayin etmemişse sorun olabilir. Bununla birlikte, hastanın bakıcılarına
duyduğu minnetten dolayı kendi aleyhine kararlar alma olasılığı sağlık personeli tarafından
göz ardı edilebilir.303
Bakıma hizmet duyan yaşlı birey eğer ekonomik durumu yetersiz ise yaşlı bakımı
konusunda profesyonel bir hizmet alamayabilir. Her ne kadar son zamanlarda bu konuda
bakanlıkların ücretsiz hizmet sunumları artmış olsa da istenilen kalitede hizmet
sunulmayabilmektedir. Bu gibi durumlarda aile üyelerinin hizmet sunması gerekmekte, ancak
aile üyelerine gerekli eğitimler verilmediğinden hizmetin kalitesi düşmektedir. Bununla
birlikte, aile içinde çatışmalar baş göstermekte, sosyoekonomik açıdan daha da fazla
daralmalar yaşanabilmektedir.304
WHO, 2002 yılındaki “Duyulmayan Sesler” raporunda yaşlı ihmal ve istismarı
olgusunu beş farklı başlık altında toplamıştır:305
•
İhmal: Bilerek ya da bilmeyerek yaşlı bireyden yiyecek, içecek, ilaç, tıbbi
cihaz ihtiyaçlarını esirgemek, bakım vermedeki sorumluluklarını yerine getirmedeki
isteksizlik, biyolojik ve temel ihtiyaçları zamanında karşılamama ve yaşlı bireyi yalnız
bırakmaktır.
•
Fiziksel İstismar: Yaşlının yanında yaşadığı ve yaşamasına yardım eden
kimse tarafından vücuduna zarar verme, ağrı yaşamasına neden olma, hareketlerine engel
olma, zorla besleme, yatakta bırakma, itip kakma gibi davranışlardır.
•
Sözel, Duygusal ya da Psikolojik İstismar: Yaşlının güvendiği veya
yaşamasına yardımcı olduğu kimse tarafından bağırmak, hakaret etmek, azarlamak,
korkutmak, aşağılamak gibi yaşlının kendini kötü hissetmesine neden olacak fiziksel olmayan
eylemlerdir.
•
Cinsel İstismar: Yaşlının istemediği bir şekilde cinsel aktiviteye
zorlanmasıdır. İstemediği veya hoşlanmadığı halde vücuduna dokunma, soymaya zorlama ve
çıplak olarak fotoğrafını çekmektir.
•
Ekonomik İstismar: Yaşlı kimselerin sivil ve hukuki haklarının ihlal edilmesi,
yasa dışı ya da izinsiz olarak mallarının, paralarının, banka/emeklilik hesabının ya da diğer
değerli eşyalarının kullanılmasıdır.
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13.2. Yaşlı Mahremiyeti ile İlgili Sorunlar
Bireyin özgürlük alanına dâhil bir kavram olarak ele alınması gereken mahremiyet,
birey için özgür ve bağımsız var oluş halini ifade ettiği için önemli bir konudur. Mahremiyet
insanın bireyselliğine ve özel hayatına vurgu yapar. Mahremiyet kişinin kendisine
ulaşılmasını kabul veya ret etmesi kararı ile ilgilidir. Mahremiyeti oluşturan faktörler; bireyin
kişisel alanını, kişisel mülkünü, bedenini, kişisel davranışlarını, sosyal ilişkilerini, kendisiyle
ilgili bilgilerini, inançlarını ve tutumlarını kapsar. Yaşlı bakımında mahremiyetin korunması
kişinin kendini iyi hissetmesinde çok önemlidir. Mahremiyetin kaybı yaşlı kişinin bağımlı
hale gelmesi ile daha çok önem arz eder. Yaşlı, bakıma gereksinim duyan kişinin fiziksel,
biyolojik ve/veya mental yetersizlik durumu nedeniyle bir taraftan samimi ilişki ve fiziksel
temas ihtiyacı varken, diğer yandan da onun mahremiyetine saygı gösterilmesine gereksinimi
vardır. Bakım hizmeti verenlerin görünüşte birbirine zıt görünen bu iki çeşit gereksinim
arasında denge kurması gerekir. Aslında kişinin samimiyet isteği ile mahremiyetine saygı
birbiriyle çelişkili değildir. Samimiyet, fiziksel ve duygusal yakınlığı gerektirir. Duygusal
yakınlık temel insan gereksinimlerinden kabul edilir ve güven derecesine bağlıdır. Fiziksel
samimiyet de duygusal samimiyetle sıkı ilişkilidir. Bakım hizmeti verenler, fiziksel temasın
bireysel olarak farklı algılanabileceğinin ve kültürel farklılıkların olabileceğinin bilincinde
olmalıdırlar. Yapılan bir çalışmada bakım hizmeti verenlerin %60’ı yaşlılara dokunduklarında
onların endişeli ve sıkıntılı olduklarını hissettiklerini ifade etmişlerdir.306
İyi bir bakım hizmeti için güven şarttır. Bakıcı ile yaşlı ilişkisi hiçbir zaman aile,
arkadaş bağlarıyla yarışamaz, ancak onları tamamlar nitelikte olmalıdır. Bakım sorumluluğu
hiçbir zaman hizmet alan kişinin tüm isteklerinin yerine getirilmesi görevi olarak
yorumlanmamalıdır. Bakım hizmeti verenlerin, hizmet sundukları yaşlıların özel yaşamlarına
başkaları tarafından istenmeyen müdahalelerin olmasını önleme sorumluluğuna sahip
oldukları unutulmamalıdır.
Genel olarak yıkanma, giyinme, yeme-içme gibi temel gündelik işlerini yaparken
diğerinin yardımına gereksinim duyan birey bağımlı kabul edilir. Bağımlılık bireyin kendini
gerçekleştirme yeterliliğini de etkileyen önemli faktörlerdendir ve kişinin yaş, cinsiyet,
kültürel yapı ve hastalıklarından etkilenmektedir. Bağımlılık durumundaki kişinin gereksinim
duyduğu bakım hizmetleri de bu bağlamda yaş, cinsiyet ve kültürel yapıdan etkilenmektedir.
Mahremiyet insanın bireyselliğine ve özel hayatına vurgu yapar. Mahremiyet kişinin
kendisine ulaşılmasını kabul veya ret etmesi kararı ile ilgilidir ki bunlar; kişisel alan, kişisel
mülk, beden, kişisel davranışlar, sosyal ilişkiler, kendisiyle ilgili bilgiler, inançlar, tutumları
kapsar. Yaşlı bakımında mahremiyetin korunması kişinin kendini iyi hissetmesinde çok
önemlidir. Mahremiyetin korunması, öz değerlendirme fırsatı vermesi ve sosyal beklentiler ile
bilgi paylaşımından kaçınmayı sağlaması yanında kişisel kontrolün hissedilmesini sağlar.
Uzun süreli bakım kişinin yakın çevresinden, sosyal bağlarından kopmayı getirdiği için
kişinin varoluşunda değişikliğe yol açması doğaldır.
306

Üstün, Çağatay; Türkmen, Sevgi; Tavşanlı, Nurgül Güngör, (2017), Huzurevi Çalışanlarında Yaşlılara Sunulan Hizmette
Mahremiyet Algısı, Nobel Medicus Dergisi, Cilt:13, Sayı:2, s.43-44.

249

Mahremiyetin kaybı yaşlı kişinin bağımlı hale gelmesi ile daha çok önem arz eder.
Yaşlı, bakıma gereksinim duyan kişinin fiziksel, biyolojik ve/veya mental yetersizlik durumu
nedeniyle bir taraftan samimi ilişki ve fiziksel temas ihtiyacı varken, diğer yandan da onun
mahremiyetine saygı gösterilmesine gereksinimi vardır. Bakım hizmeti verenlerin görünüşte
birbirine zıt görünen bu iki çeşit gereksinim arasında denge kurması gerekir. Aslında kişinin
samimiyet isteği ile mahremiyetine saygı birbiriyle çelişkili değildir. Bakım hizmeti
verenlerin ahlaki görevi iki isteme de yanıt verebilmesidir. Samimiyet, fiziksel ve duygusal
yakınlığı gerektirir. Duygusal yakınlık temel insan gereksinimlerinden kabul edilir ve güven
derecesine bağlıdır. Fiziksel samimiyet de duygusal samimiyetle sıkı ilişkilidir.
Bakım hizmeti verenler, fiziksel temasın bireysel olarak farklı algılanabileceğinin ve
kültürel farklılıkların olabileceğinin bilincinde olmalıdırlar. Yapılan birçok aydınlatıcı
çalışmada yaşlıların dokunmayı olumlu algılamaları için şunlara dikkat edilmesi gerektiği
tespit edilmiştir:307
•

Uygun durumda dokunulmalı,

•

Onları istemleri dışında dokunmaya zorlamamalı,

•

Küçümseyen tutumdan kaçınılmalı.

Her dokunma, bakım hizmeti verenin, kişinin kontrol ettiği ilişkileri kapsayan ve
onun samimi yaklaşımlardan korunduğu özel alana müdahalesidir. Bakıma muhtaç bir bireyin
vücudu, bakım hizmeti veren için obje haline geldiğinde kişi mahremiyetine müdahale riski
artar. İyi bir bakım hizmeti için güven şarttır. Bakıcı ile yaşlı ilişkisi hiçbir zaman aile,
arkadaş bağlarıyla yarışamaz, ancak onları tamamlar nitelikte olmalıdır. Bakım sorumluluğu
hiçbir zaman hizmet alan kişinin tüm isteklerinin yerine getirilmesi görevi olarak
yorumlanmamalıdır. Bakım hizmeti verenlerin, hizmet sundukları yaşlıların özel yaşamlarına
başkaları tarafından istenmeyen müdahalelerin olmasını önleme sorumluluğuna sahip
oldukları unutulmamalıdır. Bakım hizmetinde etik sorumluluğun önemi hizmeti alan ile veren
arasındaki eşitsizliktir. Bakıma gereksinim duyan kişi zayıflığı nedeniyle bağımlıdır. Bu
noktada bakım hizmetinin özü, zedelenebilir durumda olmasına karşın mahremiyet hakkına
sahip bakım alan kişiye yardım etmektir. Yaşlılık ve mahremiyet ilişkisi insan yaşamına değer
vermenin, onu en temel insan hakkı olarak kabul etmenin doğal sonucu, yaşlıların da tüm
biyolojik yetersizliklerine karşın insan olmaktan kaynaklanan saygı görme ve haklarını elde
etme hakkına sahip olduklarının kabul edilmesidir. Bu durum insan haklarının ayrılmaz
parçası olan medeni, ekonomik, sosyal, kültürel tüm hakları kapsayan ve yaşlının insani
standartlarını korumaya yönelik olan bir gerekliliği yaratır. Genelde etik duyarlılık ve özelde
biyo-etik çalışmaları, haklara saygı göstermeyi getirmekle birlikte özellikle yaşlılar, çocuklar,
psikiyatrik hastalar, engelliler, mahkûmlar gibi zedelenmeye açık tüm gruplara karşı ahlaki
sorumluluk daha çok özen göstererek ilkeler üzerinde uzlaşmaya çalışmayı zorunlu kılar.
Kendi çıkarlarını korumak ve talepte bulunmak konusunda yetersiz ve örselenebilir olan bu
gruplar için olanaklı en az değer kaybına neden olacak davranış kalıpları için standartlar
307
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belirlemek ve bunları uygulamaya geçirmek ahlaklı bir toplum olmanın sorumluluğudur. Her
ne kadar yaşlı ve mahremiyet kavramlarının evrensel bir tanımı yapılmaya çalışılsa da her iki
tanımın da kültürel bileşenleri mevcuttur. Bu bağlamda yaşlı mahremiyetini de kültürden
soyutlayarak evrensel bir tanımlama ile ifade etmenin güçlüğü yaşanmaktadır. Genç bir birey
için mahrem olan, yaşlı bir birey için mahrem olarak algılanmayabilir. Genç ve yaşlı kişi
arasındaki kendini, vücudunu, toplumu, yaşamı algılama farklılıkları mahremiyet kavramının
da sınırlarının değişkenliğine neden olmaktadır. Ayrıca bu farklılığın oluşmasında kültürel
dinamiklerin etkisi de göz ardı edilmemelidir. Dini inançların neden olduğu insan algısı ve
özellikle İslam toplumlarında yaşanan mahremiyetin cinsellik boyutu genç ve yaşlı arasındaki
yaklaşım değişimlerini etkileyen bir diğer faktör olarak dikkati çekmektedir.308
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Uygulamalar

İstanbul’da Yaşlı Kadına ‘Bakıcı’ Şiddeti
Yaşanan insanlık dışı olay 13 Mart 2018 tarihinde Şişli’ye bağlı Kurtuluş
Mahallesi’nde meydana geldi. Akrabaları 3 ay önce yalnız yaşayan 88 yaşındaki
Şaziye Gündüz’e yardımcı olması için Kırgızistan uyruklu Almakan Atagozieva’yı
tuttu.
İddialara göre, bakıcı Almakan Atagozieva, Şaziye Gündüz’ün akrabalarını arayarak,
düştüğünü belirterek durumunun iyi olmadığını söyledi. Bakıcının telefonu üzerine
hemen eve gelen yakınları, Şaziye Gündüz’ü Haseki Eğitim ve Araştırma
Hastanesi’ne götürdü. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı kadının ayağının kırıldığı
belirlendi.
Olayın Şaziye Gündüz’ün lavaboya gitmek istediği sırada düşerek ayağını kırarak
meydana geldiğini söyleyen bakıcıya inanmayan A.Y. evde bulunan güvenlik kamera
görüntülerini inceledi. İzlenen güvenlik kamera görüntülerinde, Şaziye Gündüz’ün
Kırgızistan uyruklu Almakan Atagozieva’dan şiddet gördüğü ortaya çıktı. Şaziye
Gündüz’ün yeğeni A.Y. halasının darp edildiğini kaydeden güvenlik kamera
görüntülerini de alarak polise başvurdu.
Olayla ilgili soruşturma başlatan Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından
bakıcı Almakan Atagozieva gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan suçlamaları
kabul etmediği öğrenilen bakıcı adliyeye sevk edildi. Hâkim karşısına çıkan bakıcı
tutuklanarak Bakırköy Cezaevine gönderildi.
Kırgızistan uyruklu bakıcı bugün tahliye edilerek, ülkesine gönderilmek üzere polis
merkezine teslim edildi.
Kaynak:

Sözcü

Gazetesi,

29

Nisan

2018,

Çevrimiçi:https://www.sozcu.com.tr/2018

gundem/istanbulda- yasli-kadina-bakici-siddeti- 2378235/
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Uygulama Soruları
1) Şaziye Gündüz’ün uğradığı etik dışı davranış nedir?
2) Böyle olumsuz bir olayın gerçekleşmemesi için ne yapılabilir?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Genel olarak yaşlı bakımında uygulanabilecek etik dışı davranışların yanında yaşlılara
yönelik ihmal ve istismarlardan bahsedilmiştir. Ayrıca, yaşlılara yönelik mahremiyet ihlallerin
neler olduğu anlatılmıştır.

254

Bölüm Soruları
1)
Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yaşlı bakım hizmeti sırasında
yapılabilecek etik dışı bir davranıştır?
I.

Triyaja uygun davranılmaması.

II. Yaşlı bireyin fizyolojik özelliklerinden dolayı tam olarak taleplerinin yerine
getirilememesi.
III.

Yaşlı bireyin özerliğe sahip olmadığının düşünülmesi.

a)

Sadece I

b)

Sadece II

c)

Sadece III

d)

I ve II

e)

Hepsi

2)
Aşağıdaki ifadelerden hangi ya da hangileri yaşlı bakım hizmeti sırasında
doğabilecek etik dışı davranışlarının bir sebebi olamaz?
I.

Bakıma hizmet duyan yaşlı bireyin eğer ekonomik durumu yetersiz ise

profesyonel yaşlı bakım hizmet alamaması .
II.

Yaşlı bakım hizmetini aile üyelerinin vermek zorunda kalması.

III. Yaşlı bakım hizmetinin bir kamu hizmeti olarak sunulması.
a)

Sadece I

b)

Sadece II

c)

Sadece III

d)

I ve II

e)

Hepsi

3)
Yaşlı
verilmiştir?

ististamarı

tanımı

aşağıdaki

seçeneklerin

hangisinde

doğru

a)
Yaşlı bireyin sağlık ve iyilik hâlini tehdit eden veya zarar veren herhangi bir
davranış ve belli bir zaman dilimi içerisinde bir yetişkin tarafından yaşlının o kültürde kabul
edilmeyen bir davranışa maruz kalması durumudur.
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b) Yaşlı bireye dolaylı ya da dolaysız zarar veren her türlü birey tarafından
gerçekleştirilen olumsuz davranışlardır.
c)
Yaşlı bireylere sağlıklarıyla ilgili belirli bir zaman sürecinde tedbirsizlik
nedeniyle yapılan olumsuz davranışlar bütünüdür.
d) Yaşlı bireylere özellikle aile üyeleri tarafından sağlıklarını tehdit eden ihmale
dayanan olumsuz davranışlar bütünüdür.
e)

Hiçbiri

4)
Yaşlı bakım hizmetinin etik boyutu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangi ya da hangileri yanlıştır?
I.
Yaşlıya bakım verenlerin etik kurallara uymaması, çoğunlukla profesyonel
olmamalarından kaynaklanmaktadır.
II.

Yaşlının kendine özen göstermemesi de ihmale neden olabilir.

III.

Yaşlının sadece manevi olarak sömürülmesi ihmale neden olmaktadır.

a)

Sadece I

b)

Sadece II

c)

Sadece III

d)

I ve II

e)

Hepsi

5)
Aşağıdakilerden hangisi yaşlının istismara uyğramasına neden olan
taraflardan biri değildir?
a)

Bakım veren kişi.

b)

Bakım veren kurum.

c)

Bakım veren aile üyesi.

d)

Bakım alan kişinin kendisi.

e)

Bakım alan kişinin tüm yakınları.

6)
Yaşlı bakım hizmetinin etik boyutu ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden
hangi ya da hangileri yanlıştır?
I.
Sınırlı kaynakların dağıtımında yaşlılara yönelik negatif ayrımcılık da ihmale
neden olabilir.
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II.

Yaşlının sadece maddi olarak sömürülmesi ihmale neden olmaktadır.

III.

Yaşlılara yönelik prognoz ayrımcılığı da ihmale neden olabilir.

a)

Sadece I

b)

Sadece II

c)

Sadece III

d)

I ve II

e)

Hepsi

7)
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya Sağlık Örgütünün “Duyulmayan Sesler”
raporunda yer verdiği yaşlı ihmal ve istismarlarından biri değildir?
a)

Fiziksel istismar

b)

Psikolojik istismar

c)

Sözel ihmal

d)

Cinsel istismar

e)

Ekonomik istismar

8)
Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakım hizmeti sırasında söz konusu
olabilecek duygusal ya da psikolojik bir istismar değildir?
a)Yaşlıya bağırmak
b)Yaşlıya hakaret etmek
c)Yaşlıyı azarlamak
d)Yaşlıyı zorla beslemeye çalışmak
e)Yaşlıyı korkutmak
9)
Aşağıdakilerden hangisi yaşlı bakım hizmeti sırasında söz konusu
olabilecek ekonomik bir istismar değildir?
a)Yaşlının parasını izin kullanmak
b)Yaşlının banka hesabını izinsiz kullanmak
c)Yaşlının değerli eşyalarını izinsiz kullanmak
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d)Yaşlının evinin kullanılması.
e)Yaşlanının aracının izinsiz kullanılması.
10) Yaşlı mahremiyeti ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangi ya da
hangileri yanlıştır?
I.

Mahremiyet ve samimiyet çoğu zaman birbirine karıştırılabilmektedir.

II.

Mahremiyet sorunu daha çok giyinme, yeme-içme, yıkanma vb. alanlarda
ortaya çıkmaktadır.

III.

Mahremiyet kavramı, yaşlının inancı ve kültürüyle ilgili bir konu değildir.

a)Sadece I b)Sadece II c)Sadece III d)I ve II e)Hepsi
Cevaplar
1)e, 2)c, 3)a, 4)c, 5)e, 6)b, 7)c, 8)d, 9)d, 10)c
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14. YAŞLI BAKIM ETİĞİ: KURUMSAL ETİK SORUNLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Kurumsal Bakım Hizmetlerinin Genel Çerçevesi
14.2. Kurumsal Sorunlar
14.3. Kurumsal Etik Sorunlar
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Bu Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1) Yaşlı bakım hizmeti veren kurumlar nelerdir?
2) Yaşlı bakım hizmeti veren kurumların ne tür sorunları vardır?
3) Yaşlı bakım hizmeti veren kurumlarda ne tür etik dışı sorunlar söz konusudur?

261

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın Nasıl Elde
Edileceği veya
Geliştirileceği

Yaşlı

Bakım

Hizmeti Yaşlı bakım hizmeti veren

Veren Kurumların Sorunları kurumlarda meydana gelen

Kazanım okuyarak ve
araştırarak geliştirilecektir.

ve gelebilecek sorunların
neler olduğunun edinilmesi.
Yaşlı Bakım Hizmeti Veren Yaşlı bakım hizmeti veren

Kazanım okuyarak ve

Kurumlardaki Etik Sorunlar

araştırarak geliştirilecektir.

kurumlarda meydana gelen
ve gelebilecek etik
sorunların neler olduğunun
öğrenilmesi.
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Anahtar Kavramlar
•

Yaşlı bakım veren kurumlar

•

Yaşlı bakım veren kurumlarda etik sorunlar

263

Giriş
Kurumsal bakım hizmetlerinin her geçen gün nitelik ve nicelik olarak artmasına
karşın, yaşlıların genel olarak kendi evlerinde ve kendi sosyal çevrelerinde olma istekleri daha
yoğundur. Öyle ki, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2016 yılında yaptığı “Aile Yapısı
Araştırma” sonuçlarına göre; Bireylerin kendilerine bakamayacak kadar yaşlandıklarında
nasıl yaşamayı düşündükleri sorulmuş; Bireylerin %37,6’sı yaşlandıklarında çocuklarının
yanında kalmayı istediklerini belirtmişlerdir. Diğer en çok tercih edilen yaşlılıktaki yaşam
biçimleri ise, %29,4 ile evde bakım hizmeti almak ve %11 ile huzurevine gitmek
olduğudur.309
Eskiden geniş aile içerisinde oğulları ve torunlarıyla birlikte oturan yaşlılar, bugün
çocukları ile birlikte olmaktan çok ister evli ister dul olsun yalnız ve kendi evlerinde
oturmakta, ancak çoğunluğu en az bir çocuğuna yakın bir yerde oturmayı tercih etmektedir.
Yaşlı bireyler kendi evlerinde ve aile üyelerinden bakım almayı tercih etse de evde bakım
hizmetlerinin aile üyeleri tarafından verilmesi gittikçe güçleşmektedir. Yaşlıların evde
bakımını güçleştiren durumlar arasında hızlı nüfus artışı, endüstrileşme ve kentleşme, iç ve
dış göçler nedeniyle çekirdek aileye dönüşüm, ekonomik sorunların varlığı, kadınların
çalışma yaşamına katılması, çekirdek aileye dönüşüm sonucu konutların küçülmesi, gençlerin
yaşlılığa bakış açısı, kuşaklar arası iletişim bozuklukları, yaşamın uzamasıyla bağlantılı olarak
sağlığın bozulması ve artan bağımlılık sayılabilir.
Sonuç olarak kurumsal bakım hizmetlerine de talep giderek artmaktadır. Bu çerçevede
de kurumsal sorunlar artış göstermiş ve beraberinde birçok etik sorunu da getirmiştir.

309

TUIK, (2016), Aile Yapısı Araştırması,
haberi-346207

https://www.dunya.com/yasam/tuik-aile-yapisi-arastirmasini-sonuclarini-acikladi-
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14.1. Kurumsal Bakım Hizmetlerinin Genel Çerçevesi
Türkiye’deki mevzuata göre resmî yatılı yaşlı bakım kuruluşları huzurevi ve huzurevi
yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi adıyla hizmet verirken, özel yatılı yaşlı bakım
kuruluşlarının ise özel huzurevi ile huzurevi yaşlı bakım merkezi ismiyle hizmet vermesi
öngörülmüştür. Bununla birlikte özel ve diğer STK’lere ait yatılı yaşlı bakım kuruluşlarının
bakımevi, yaşlı bakımevi, yaşlı konuk evi, dinlenme evi, yaşam evi, yaşlı bakım merkezi,
yaşlı bakım ve yaşlı hizmet merkezi, yaşlılar köşkü gibi isimlerle hizmet verdikleri
görülmektedir. Yaşlılara yönelik yatılı bakım hizmeti sunulan bu kuruluşların isim
farklılıklarına karşın temel fark huzurevlerinde kendi gereksinimlerini karşılayabilen bağımsız
yaşlılara hizmet verilirken, diğerlerinde özel/yatılı bakım gerektiren yaşlılarına hizmet
verilmesidir.310
Tablo 1: Türkiye’deki Huzurevi Sayıları

Kaynak: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 2018, Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Hizmetler, Kurumsal Yaşlı Bakımı ve
Kurumsal Yaşlı Bakımında İllerin Durumu, Ankara, s.137.

Türkiye’deki yaşlıların ancak %0,38’i kurumsal yatılı bakım hizmetinden
yararlanabilmektedir. Ancak bu yaşlılar içinde resmi huzurevlerinde 60 yaş ve üzeri, özel
huzurevlerinde ise 55 yaş ve üzeri yaşlıların da kalabildiği düşünüldüğüne bakım hizmetinden
yararlanan yaşlı oranının yaklaşık binde 3 (%0,30) olduğu söylenebilir.311

310

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2018), Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Hizmetler, Kurumsal Yaşlı Bakımı ve
Kurumsal Yaşlı Bakımında İllerin Durumu, Ankara, s.132.
311
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2018), Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Hizmetler, Kurumsal Yaşlı Bakımı ve
Kurumsal Yaşlı Bakımında İllerin Durumu, Ankara, s.137.
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14.2. Kurumsal Sorunlar
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB)’nın 2016 yılınki raporunda kurumsal
sorunlarla ilgili olarak şu tespitlerde bulunulmuştur:312
• Yaşlı bakım ihtiyacının giderilmesine ilişkin hizmet modellerinin tümü birden
alternatif oluşturacak şekilde aynı kalite, standart ve yeterlilikte, yaygın şekilde
uygulanamamakta, bazı hizmet modelleri ise ya hiç başlatılamamış ya da yeterince
yaygınlaştırılamamış, yeterli alternatifler geliştirilememiştir. Örneğin, evde bakım ve
gündüzlü bakım hizmetleri daha çok yerel yönetimlerce verilmekte, ancak uygulamalarda
ortak bir standart bulunmamakta ve bütün belediyelere yaygınlaştırılamamaktadır. Yaşlı evi,
yaşlı apartmanı, yaşlı siteleri uygulaması yoktur.
•

Kurumsal yaşlı bakımında sıra sorunu bulunmaktadır.

•

Yaşlı bakımında koruyucu-önleyici hizmetler yetersizdir.

•

Yaşlı ve yakınları ile toplumu bilinçlendirici çalışmalar yetersizdir.

•

Bağımsız bir bakım sigortası bulunmamaktadır.

• Yaşlı bakım personelinin eğitimi ve istihdamında nitelik ve nicelik sorunları söz
konusudur.
• Yaşlı bakımda kurumsal fiziksel yapı, personel, hizmete ilişkin standart ve kalite
çalışmalarında yeterli gelişme ve hıza ulaşılamamıştır.
• Demografik ve sosyal-kültürel nedenler gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak da olsa,
yaşlı bakım kuruluşlarının ülke geneline dağılımında kimi dengesizlikler bulunmaktadır.
Özellikle resmî yaşlı bakım kuruluşlarında mevcut yaşlı kurum bakımı kapasitesi yetersizdir.
ASPB kuruluşlarının tamamına yakınının kapasitesi doludur ve bu kuruluşlara yerleşmek
üzere sırada bekleyen çok sayıda yaşlı bulunmaktadır. Yaşlı kurum bakımı için sırada
bekleyen çok sayıda yaşlı bulunmasına karşın özellikle özel yaşlı bakım kuruluşlarında çok
sayıda boş yer bulunmakta, bu kuruluşların kapasiteleri tam olarak kullanılamamaktadır. Bu
nedenle hem mevcut kaynaklar etkin şekilde kullanılamamakta, hem de yaşlı bakım
ihtiyacının giderilmesinde niceliksel yetersizlik yaşanmaktadır.
• ASPB yatırım programında bulunan kuruluşların teknik konular vb. nedenlerle
hızlıca bitirilememesi, buna karşın sosyoekonomik nedenlere bağlı olarak kurum bakımı
taleplerinde her geçen yıl artış olması nedeniyle yatırım programındaki mevcut kuruluşların
bitmesi hâlinde dahi yeni yatırımlara ihtiyaç duyulmaktadır.
•
Alzheimer/Demans gibi farklı özelliklere sahip yaşlı gruplara hizmet veren ihtisas
yaşlı bakım kurumlarına ilişkin mevzuat ve hizmet sunumunda yetersizlikler bulunmaktadır.
312

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, (2018), Türkiye’de Yaşlılara Yönelik Hizmetler, Kurumsal Yaşlı Bakımı ve
Kurumsal Yaşlı Bakımında İllerin Durumu, Ankara, s.163.
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14.3. Kurumsal Etik Sorunlar
14.3.1. Yaşlıların Özgürlüğü
Yaşlı bakım kurumlarında yaşlıların özgürlüğü ve özerkliği kısıtlanabilmektedir.
Kısıtlamaların bazıları yaşlının yararı ön plana çıkartılarak uygulanırken, bazıları diğer
yaşlıların özgürlüğünü ve özerkliğini korumak, bakım ekibinin hizmet sunumunu
kolaylaştırmak ve huzurevinin işleyişini ve yönetimini kolaylaştırmak için
uygulanmaktadır.313 Diğer bir etik sorun ise, kurumda kalmak için sıra bekleyen yaşlıların
değil de ailesi tarafından zorla huzurevlerine getirilenlerin kabul edilmesi
gelmektedir. 314 Genellikle bunun nedeni huzurevine gönderilmek istenen bireylerin
yakınlarının nüfuzlu kişiler olması ya da özel huzurevlerine gönderebilecek kadar ekonomik
durumlarının iyi olmasından kaynaklanmaktadır.

14.3.2. Saldırganlık
Kurumlarda sık karşılaşılan sorunlardan biri de saldırganlıktır. Yalnız saldırganlık
sadece bakıcıdan kaynaklanmamakta yaşlı bireyler de bakım hizmeti sunanlara karşı saldırgan
davranışlarda bulunabilmektedirler. Saldırganlıktan (agresyon) bir kimseyi olumsuz etkileyen
bedensel ve sözlü eylemler anlaşılmaktadır. Saldırganlık, sözlü saldırganlık olabileceği gibi
doğrudan bedene yönelik saldırganlık da olabilir. Saldırganlık eylemlerinin sözlü türleri
küfür, bağırma, rencide etme, tehdit, azarlama şeklinde olabilir. Bedene yönelik saldırganlık
ise bedenin herhangi bir yerini parçalama, herhangi bir cismi karşısındaki kişiye fırlatma,
tükürme, çimdirme, tırmalama, ıslatma gibi eylemlerdir. Bu eylemlere hem bakıma muhtaç
yaşlılar hem de bakıcılar maruz kalabilir. Bu durumda bakım hizmeti veren yaşlının saldırgan
davranışları karşısından bakıcının tepkisinin ne olması gerektiği önemli bir durumdur.
Yaşlıdan kaynaklanan saldırganlık karşısında bakıcının daima sükûnetini koruması gerekir.
Çünkü stres ve heyecan yaratan durumlarda sükûnet korunmazsa olay tırmandırılır. Diğer
uygun bir tepki ise saldırganlık karşısında beklenmedik bir tepki vermektir. Örneğin
saldırganlığa saldırganlıkla değil, aksine gülerek tepki vermek, saldırganın beklemediği bir
tepkidir. Eğer bu saldırganlık bir bakım kurumunda gerçekleşiyorsa, o zaman bu saldırganlık
olayının mutlaka kurum çalışanları arasında konuşulması, tartışılması ve hangi önlemlerin
alınacağı üzerine karar alınması ve saldırganlığa yönelik ortak bir davranış geliştirilmelidir.
Yaşlıdan kaynaklanan saldırganlık davranışlarının görmezlikten gelinmemesi gerekmektedir.
Bu ihmalkârlık varsa, o zaman saldırganlık sorunu sadece çözümsüz kalmaz, aynı zamanda
diğerlerine de sıçrayabilir. Diğerleri derken, bunların için de hem diğer yaşlılar hem de bakıcı
personel yer almaktadır. Yani saldırganlık olayını veya olaylarını görmezlikten gelmenin
bedeli çok ağır olabilir. Fakat alınacak önlemler arasında sakinleştirici ilaç veya yaşlıyı
“sabitleme” (=bağlama) başvurulacak en son önlemler olmalıdır. Bakıcılar saldırganlık
olayını muhakkak kendi aralarında konuşmalıdır veya nezaret, gözetim, denetim, kontrol,
teftiş, yönetim gibi boyutlarını “süper vizyon” seanslarında masaya yatırmalı ve ilgili
313

İzgi, M. Cumhur, (2009), Etik Açıdan Yaşlı Mahremiyeti: Huzurevi Örneğinde Hizmet Alanlar ve Verenler Açısından Bir
Değerlendirme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara, s.203
314
Acar, Hakan; İçağasıoğlu, Arzu; Polat, Gonca, (2017), Sosyal Hizmetlerde Yanlış Uygulamalar, Etik İhlaller ve Sorunlara
İlişkin Bir Araştırma, Ankara, ss.71-73.
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saldırganlık olayı üzerine duygu, düşünce ve davranış biçimlerini yansıtıcı bir tarzla
tartışmalıdır. Bakıcıların “çatışma durumlarının” çözümü üzerine hizmet için seminerlere
katılması da önerilebilir. Bu seminerlerde veya kurslarda bakıcılara saldırganlık karşısında
hangi alternatif tepkiler verebilecekleri öğretilmelidir. Saldırganlık olayları kayıt altına
alınmalıdır. Bu kayıtta, saldırganlığa yol açan sebep, saldırganlık davranışının türü, bakıcı
personelin ilgili saldırganlığa verdiği tepki, bu tepkinin başarı düzeyi konularının belirtilmesi
gerekmektedir.315

14.3.3.Kurumsal Açıdan Yaşlı İhmal ve İstismarı
Yaşlı kişilerin yaşamı; özel bir dikkat gerektiren ve buna ilişkin hassasiyetin, özenin
üst düzeyde sağlanmasını ön gören bir alanı ifade etmektedir. Yaşlı bireyin bakımı sırasında
özerkliğinin korunması, karar verme mekanizmasına katılması, bilinçlendirilmesine devam
edilmesi üzerinde ayrıca düşünülmesi gerekli olan konulardır. Bu anlamda duyarsızlık içinde
olmak, saygısızlık yapmak insan onurunu hedef almış olan yaklaşımlar olarak değerlendirilir.
Sosyal bakımın sağlandığı huzurevi ortamında yaşlıların bedenen ve kişilik hakları açısından
korunması önemli bir sorundur.

Huzurevleri sadece bir tür barınma merkezi gibi algılanmamalıdır. Bu yerlerde
yaşlıların normal gündelik yaşamlarında hissedebilecekleri güven, sevgi, saygı atmosferinin
gerçekleştirilmesi, hasta oldukları zaman tıbbi bakım alma hakkının zedelenmemesi, kendi
sağlığı ve bunu ilgilendirilen konularda bilgilendirilmesi, onamına değer verilmesi
lazımdır.316 Bakım vericinin stresi, iş yükü ya da ekonomik sorunları vb. durumlar yaşlı
istismarında önemli faktörler olabilmektedir. Bununla birlikte, bakıcının ilaç ya da alkol
bağımlılığı, kişilik bozuklukları ihmal ve istismarı ortaya çıkarabilmektedir. Ayrıca, yaşlı
ihmal ve istismarının kuşaklararası şiddet aktarım teorisine göre öğrenilen bir davranış olarak
kuşaktan kuşağa da aktarıldığı söylenmektedir.317
Genel olarak yıkanma, giyinme, yeme-içme gibi temel gündelik işlerini yaparken
diğerinin yardımına gereksinim duyan birey bağımlı kabul edilir. Bağımlılık bireyin kendini
gerçekleştirme yeterliliğini de etkileyen önemli faktörlerdendir ve kişinin yaş, cinsiyet,
kültürel yapı ve hastalıklarından etkilenmektedir. Bağımlılık durumundaki kişinin gereksinim
duyduğu bakım hizmetleri de bu bağlamda yaş, cinsiyet ve kültürel yapıdan
etkilenmektedir.318
Yaşlının kendisine yapılanlardan yakındığında suçlanacağı ve daha kötü davranılacağı,
kimsenin kendisine inanmayacağı korkusu ile sessiz kalması bu düşünceyi desteklemektedir.
Yaşlı bir kurumda barındırılıyorsa; kurum yönetimi ve çalışanlara güvensizlik, çaresizlik
315

Tufan, İsmail, (2019), Ya Yaşlı Bakıcısına Saldırırsa! http://itgevakiftr.com/2019/04/20/ya-yasli-bakicisina-saldirirsa/
Ezgi, Cumhur, (2009), Etik Açıdan Yaşlı Mahremiyeti: Huzurevi Örneğinde Hizmet Alanlar ve Verenler Açısından Bir
Değerlendirme, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Deontoloji Anabilim dalı, Ankara, s.56.
317
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duygusu ve nereden yardım alabileceği konusunda bilgi eksikliği, en önemlisi de sorunlarını
paylaştığında kendisine neler yapılabileceği kaygısı sorunun su yüzüne çıkmasını
engelleyebilir. Ancak yaşlı bunlardan kaçınmak için içine kapanırken yine istismarın bir türü
olan ihmal gibi bir durumdan zarara uğramaktadır.319
Kurumda çalışan personelin düşük ücretle çalışıyor olması, yetersiz sayıda olmaları ve
uzun sürelerle çalışıyor olması yaşlılara yönelik ihmal ve istismarı artırmaktadır.320 Öyle ki,
ekonomik yetersizliği olan çalışanlar, yaşlılardan hizmetleri karşılığı ekstra ödemeler
beklemekte hatta bazen bu konuda ısrarcı olmaktadırlar. Benzer şekilde sayıca yetersiz
personel söz konusu olduğunda da yaşlılar ihmal edilebilmektedir. Uzun sürelerle çalışmak da
çalışanları yormakta ve yine ihmale sebebiyet vermektedir.
Bu süreçte, istismarı uygulayan kişinin sergilediği bazı olumsuz davranışlar
olabilmektedir:321
1. Yaşlı bireyi, idrar kaçırma, unutkanlık vb. davranışlardan ötürü suçlama,
2. Yaşlı bireyin yalnız görüşme yapmasını istememe,
3. Yaşlı bireyin tedavisini yapmama,
4. Savunucu yanıtlar, bahane bulma, düşmanca ya da kaçamak davranışlar,
5. Tehdit ve azarlama,
6. Yaşlı bireyin para ve diğer mali kaynaklarını kontrol altına alma.
Kurumlarda yaşlı istismarının önlenmesinde öncelikle istismarı hazırlayan etkenlere
bakmak gerekir. Hizmet verilecek bireylerin durumu, özellikleri ve gereksinimleri bir
kurumun işleyişine yön verir. Bu yüzden kurumda kendisine hizmet sunulacak yaşlıların iyi
tanınması son derecede önemlidir. Bu husus aynı zamanda kuruma alınacak görevlilerin
mesleki ve bireysel özellikleriyle ilgili kriterlerin saptanmasında belirleyici rol oynar.
Kurumda çalıştırılacak müdür, hekim, hemşire, sosyal hizmet çalışanı ve diğer personelin
seçiminde anılan kriterlere özenle uyulur.
Personel işe alındıktan sonra yaşlıya sözleşme ile vaat edilen kaliteli hizmet ve
huzurun sağlanması, saygılı davranılması müdürün öncelikle bazı kişisel özelliklere sahip
olmasıyla olasıdır. Bunun için müdürün ruh ve beden sağlığının yerinde olması, kötü
alışkanlıklarının olmaması, kendi sorunlarını işinden uzak tutması, hangi yaşta olursa olsun
çevresine iyi örnek ve her şeyden önemlisi vicdan sahibi olması beklentiler arasındadır.
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Kendine güven ve oto kontrol da zaman yönetimi bilinci yine kişisel özellikler arasındadır.
Müdür diğer personelde de aynı özellikleri arar.

14.3.4. İdari Yapıdan ve İdareciden Kaynaklanan Sorunlar
Yaşlı bakım hizmetlerinin verildiği kurumların idarecisi konumundaki müdürler, işe
alınan elemanın görevine uyumundan, hizmetin yaşlıya eksiksiz sunulmasından,
denetlenmesinden, değerlendirilmesinden ve sürekli eğitiminden sorumludur. Müdür bunları
yaparken kurumda varlık nedeninin yaşlıyı yönetmek değil, çalışanı yaşlıya beklenilen
kalitede sunulmasını sağlamak için yönetmek olduğunu hiçbir zaman unutmamalı ve bunu
çalışanlara da benimsetmelidir. Yaşlıya vaat edilen hizmetin eksiksiz sunulmasında
kurumdaki üniteler arası koordinasyonun sağlanması ve hastaya odaklı ekip çalışması çok
önemlidir. Bunu sağlamak da yine müdüre düşer. Kurumda hiyerarşik yapının oluşturulması,
ast-üst ilişkilerinin belirlenmesi, arkadaşlık ilişkilerinin iş ilişkilerine karıştırılmaması
müdürün her konuda başarısını artırır. Müdür olarak atanan kişinin yöneticide olması gereken
nitelik, bilgi, beceri, deneyim yoksunluğu nedeni ile görev ve sorumluluk bilincinde olmaması
etik sorunların oluşmasına zemin hazırlar. Bununla birlikte, müdürde oluşacak özgüven
eksikliği de sürekli savunma çabası içine girmesine neden olur. Bu durum, çalışanların
yaşlılara yönelik istismar ve ihmal içeren davranışlarına karşı duyarsız kalmasına neden
olabilir. Özgüvenin sağlanması ise, işe uygun eğitimle kazanılır. Dolayısıyla, yaşlı bakım
kurumları, hekim, hemşire, psikolog ve sosyal hizmet çalışanı gibi meslek sahipleri tarafından
yönetiliyorsa sosyal hizmet kurumları yönetimi ile ilgili lisansüstü eğitim almaları
sağlanmalıdır. Ayrıca, bu kurumların denetimi de çok önemli bir yer tutmaktadır. Çünkü bu
kurumların dışarıdan denetimsizliği ile yaşlı istismarı arası sıkı bir ilişki olduğuna ilişkin pek
çok deneyim, gözlem ve örnek vardır.

14.3.5. Kurumsal Bakım Elemanının Kendisinden Kaynaklanan
Sorunlar
Bakım elemanı hizmet sunarken kendisine birtakım hedefler çizilmelidir. Sonuç odaklı
hedefler, bakıcının ve bakılan kişinin işini ve hizmetin kalitesini artıracaktır. Bakım elemanı
hedeflerini koyarken ben merkezli olmanın yanında bakıma muhtaç kişinin katılımını hesaba
katmalıdır. Bundan dolayıdır ki, bakım hedeflerinin tespitinden önce, uzman bakıcı, bakıma
muhtaç kişi ve onunla ilgilenen aile bireyleri ile görüşerek, bakıma muhtaç kişinin
potansiyelleri doğrultusunda isabetli ve gerçekçi bir teşhis koymalıdır. Katılımcılığı ve fikir
teatisini her zaman kendine rehber edinen uzman bakıcı, muhatapları ile birlikte, yani onların
da onayını alarak, bakım hizmetlerinden elde etmek istediği hedeflerini belirlemelidir. Bakım
hizmetlerinin kendine has ortak kültürü ve normları vardır. Bu hizmeti verenlerin ortak kültür
birliğine ulaşması ve çalıştığı meslek ve işyerine aidiyet duygusu kazanması gerekir. Bakım
hizmetlerine yön veren, şekillendiren bakıcı personelin davranışlarını yönlendiren normlar,
değerler, inançlar ve alışkanlıklar vardır. Bakım kültürü, bakıcı personel arasında sağlıklı bir
sosyal ilişki kurulmasını, bakıcı personelin bakım merkezine uyumunu, kimlik kazanmalarını
ve iyi bir çalışma atmosferinin oluşmasını sağlamaktadır. Bakım hizmetlerinin kendine has bir
psikolojisi vardır. Bu alanda hizmet veren bireyler psikoloji konusunda bilgi ve beceriye
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ihtiyaç duyarlar. Bakım elemanlarına eğitim verilirken modül eğitim paketinin içinde bakım
psikolojisine yönelik derslerin de bulunması gerekir. Çünkü bakım elemanlarının hizmet
verdikleri bakıma muhtaç yaşlı ya da özürlünün ruhsal ve duygusal halini bilmesi buna göre
tavırlar geliştirmesi, onların penceresinden olaylara bakabilmesi, onları onların dilinden
anlayabilmesi gerekir. Bu anlamda bakım psikolojisi; bakım uygulamalarında ruhî (psişik)
problemlere yol açan alanları inceleyen, problemlerin sebepleri ve çok yönlü etkileri ile
çözüm yollarını araştıran, bakıma muhtaç kişiler ile bakıcı personel arasında sağlıklı ve
verimli bir uyum sağlamayı hedefleyen, bu yönde bilgi üretimi için gayret gösteren bir bilim
dalıdır. Bu süreçten geçen bakım elemanı bakım uygulamalarından kaynaklanan psiko-sosyal
problemleri, birey bazında çözümlemekten ziyade, bakım şartlarını değiştirmek suretiyle, iş
stresine ve dolayısıyla psikolojik problemlere yol açan faktörleri belirleyerek bunların ortadan
kaldırılmasına yönelik tedbirler alır ve uygular. Bakım elemanları hizmet ürettikleri bakıma
muhtaçlarla uzun süre beraber yaşamaları dolayısıyla zamanla onların davranışlarını
göstermek gibi bir eğilime girerek davranış bozuklukları yaşayabilirler. Bakım elemanlarının
belirli periyotlarla dinlendirilmesi, yerlerinin ve alanlarının değiştirilmesi, zayıf düştükleri
alanlarda rehabilitasyona tabi tutulmaları gerekir. Risk gruplarıyla yapılan her çalışma
potansiyel risk taşır. Burada problem oluşturan unsurları fark ettirmeden dağıtmak gerekir.
Bakım elemanları arasında oluşabilecek birtakım sorunlar önceden belirlenip koruyucuönleyici tedbir bazında önlemler alınmalıdır.322

14.3.6.Yaşlı Bakım Hizmetlerinde Profesyonelleşememe
Alzheimer hastalığı genellikle 80 yaş ve üzeri kişilerde görülen, ama sebebi yaşlılık
olmayan, bir demans türüdür. Demans veya halk diliyle “bunama”, tedavisi olmayan, fakat
belirli ilaçlarla süreci yavaşlatılabilen bir hastalıktır. Ülkemizde tahminen 600-800 bin
arasında Alzheimer hastası yaşamaktadır. Bu hastalığa sahip olanlara karşı saldırgan
davranışlar gösterilebilmektedir. Demanslı insanların zor durumlarla karşı karşıya
kaldıklarında diğer insanlardan farklı reaksiyon göstermeleri, bu insanların
bakımında şiddetin çıkış noktasını teşkil etmektedir. Demanslı insanların durum karşısında
beklenmedik tepkileri, bakıcıda strese yol açmaktadır. Demanslı insanla ilişki hastalık
sürecinde devamlı değişmektedir. Çünkü hastalık ilerledikçe demanslı insanın davranışları,
durum ve olaylara tepkileri değişmektedir. Bu değişim bakıcıda daha da fazla strese yol
açmaktadır. Zamanla bakıcı ve demanslı arasında değişen ilişki, bakıcının hastaya
duyarlılığının azalmasına ve hastanın tepkilerini reddetmesine neden olmaktadır. Diğer
taraftan demanslı yaşlının içinde yaşadığı ortam da devamlı değişmektedir. Çünkü stres
altındaki bakıcının mesleki koşullarından kaynaklanan aceleciliği ve koşuşturması, demanslı
yaşlının alışkanlıklarını ve gündelik ritüellerini görmezlikten gelmesine, ihmal etmesine yol
açmaktadır. Bu ise demanslı yaşlının kendisini daha büyük bir karmaşanın içine itmektedir.
Demanslı yaşlı kendisini ve içinde yer aldığı durumu kavrayamadığı için kaygı ve korkuya
kapılmaktadır. Zamanla artan demans belirtileri hastalığın etkilerini güçlendirdikçe demans
hastasındaki davranış sapmaları da çoğalmaktadır. Demans hastalarının bakımında yaşanan
durumlarla ilişkili şiddet eylemleri ile profesyonel bakıcıların başa çıkabilmeleri,
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profesyonelliğin göstergesi ve profesyonellikten beklenen bir şeydir. Ancak ülkemizde
Alzheimer hastası yaşlıların bakımı konusunda özel eğitim almış, bu hastaların durumunu,
duygu ve düşüncelerini anlayan profesyonel bakıcı sayısı azdır. Profesyonel yaşlı bakıcısı
olarak çalışan bütün personelin, Alzheimer hastası yaşlıların bakımı konusunda özel eğitim
almış olması şarttır. Sadece bu koşul yerine geldiği takdirde profesyonel bakıcı demanslı
hastaların bakımında ortaya çıkan şiddetin sebeplerini tespit edebilir, niçin kendisini tehdit
altında hissettiğini, niçin kızgın ve sinirli olduğunu, niçin mesleğin üstesinden
gelemeyeceğine inandığını ve sorunla nasıl başa çıkılacağını rasyonel olarak
değerlendirebilir.323
Buradan çıkarılacak sonuç şudur her yaşlı aynı özellikler ya da hastalıklara sahip
değildir. Dolayısıyla, özellikle hastalıkları dikkate alındığında yaşlı bakım hizmetlerinin de
branşlaşması gerekmektedir. Böyle olmadığı takdirde, yaşlı bakım hizmeti sununlar
yaşayacakları stres ve tükenmişlik sendromu ile bağlantılı olarak hizmet sundukları kişilere
karşı daha saldırgan ya da umursamaz hale gelebilirler.

14.3.7. Yaşlı Bakımında İş Tatminsizliği
Yaşlı bakım alanı günümüzün en önemli sosyal hizmet alanlarından biri haline
gelmiştir. Yaşlılık dönemini kaliteli bir şekilde geçirmek isteyen bireyler, bu alanda hizmet
veren özel huzurevlerine rağbet göstermektedir. Sayısı artan özel huzurevlerinin, kaliteli
hizmet sunabilmesinin en temel öğesi insan faktörüdür. Huzurevi personeli, idarecisinden
bakıcısına kadar, yaşlı bireyi ne kadar memnun edebilirse o derecede başarılı olunmuş olur.
Bununla birlikte, Ayrıca hasta tatmini ile bakıcı tatmini arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur.
Dolayısıyla bakıcının iş tatmini, yaşlılara ve kurumun kendisine direkt olarak etki edecektir.
Özellikle bakıcıların işlerinden memnun olması, çalışma koşullarının elverişli olması,
motivasyonlarını arttırarak işlerine yansıyacaktır. Çünkü yaşlı bakım alanı oldukça yoğun
emek gerektiren bir alandır. Bu yüzden hizmet kalitesi, etkinlik, eşitlik tamamen işgörenin
işini yapmaya ne kadar hevesli olduğu ile ilgilidir. Sağlık sektörü politikalarını belirleyenler
ve uygulayanlar ve sağlık kurumları yöneticileri, sektörel ve örgütsel amaçlara ulaşmak için
işgören motivasyonunun öneminin farkına varmalılar ve kurum içi tedbirlerini bu bağlamda
almalılar. Yaşlı bakımı bir sorun çıkmadığında iş doyumunu artırırken, bir sorun çıktığında
ise strese neden olmaktadır.324

14.3.8. Kurum içi Çatışmalar ve Mobbing
Bütün kurum ve kuruluşlarda olduğu gibi yaşlı bakım hizmeti veren kurumlarda da,
içerisinde mobbing ve düşmanlık olgularına sık sık rastlanabilmektedir. Genellikle kurum
içerisinde kalan, dışarıya yansıtılmayan bu sorunlar, hem bunlara maruz kalan personelin iş ve
özel yaşamını olumsuz etkilemektedir hem de yaşlı hizmetlerinin kalitesini düşürmektedir ve
personelin işinden istifasına neden olmaktadır. Bu tür olumsuz durumlara karşı önlem
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alınmadığı takdirde, şiddet eylemlerinin yaşlılara da yönlenmesi tehlikesi de ortaya
çıkmaktadır. Bu yüzden personel arasındaki açık ve kapalı şiddet olaylarının önlenmesi, aynı
zamanda bu personelin sorumluluğu altındaki yaşlıların da koruma ve kollama altına alınması
demektir.
İlk başta ekip elemanları arasındaki iletişimin iyileştirilmesi gerekir. Bir “feedback
kültürü” oluşturulmalıdır. Bu sayede iş memnuniyeti artacaktır, çalışanlar arası iyi ilişkiler
gelişecektir, çalışma kalitesi yükselecektir. Bu bağlamda ekip elemanlarına mesleki gelişim
kurslarına katılım olanaklarının oluşturulması, muhtemelen faydalı olacaktır.325
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Uygulamalar
Örnek Olay
X İlinde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne, 79 yaşında yalnız yaşayan bir
yaşlının, temel ihtiyaçlarını ekonomik yoksulluğa da bağlı olarak artık karşılayamadığı, bu
nedenle acilen X İlinin sınırları içinde hizmet veren kamu kuruluşu bir huzurevine
yerleştirilmesi için ihbarda bulunulmuştur.
Durum, ilgili meslek mensubuna havale edilmiştir. Meslek mensubunu ilgili İl
Müdürlüğünde görevli üst düzey bir yönetici telefonla aramış ve söz konusu yaşlının X
Huzurevinde yerinin hazır olduğunu, sadece sosyal inceleme raporu yazılması gerektiğini
belirtmiş, bu raporun da acilen yazılmasını istemiştir. Meslek mensubu aynı gün yaşlının
ikamet ettiği adrese gitmiş, yaşlı ile görüşmüştür. Üst katlarında evli olan çocukları yaşamakta
olan yaşlının aile apartmanında, kendisine ait olan giriş katındaki dairede yaşadığı, emekli
olduğu, ekonomik yetersizliği olmadığı, zihinsel bir probleminin olmadığı, fizyolojik olarak
hala kendi kendine yeter durumda olduğu öğrenilmiştir.
Yaşlının şu an kendi kendine yeter durumda olduğunu, bu nedenle huzurevine
yerleşmek istemediğini belirtmiş olması ve yaşadığı apartmanın diğer katlarındaki dairelerde
de çocuklarının yaşıyor olmaları nedeniyle, sosyal yoksunluk da tespit edilmediğinden,
meslek mensubu huzurevi başvurusunu reddederek vakayı kapatmıştır. Bu durum üzerine üst
düzey idareci meslek mensubuna telefon ile ulaşmış ve kanaatini değiştirmesini istemiştir.
Ancak meslek mensubu yaşlının huzurevi talebi olmadığını, zihinsel yeterliliğe sahip kişinin
zorla huzurevine yerleştirilemeyeceğini açıklamasına rağmen, “sen raporunu … ‘huzurevine
yerleştirilmesinde sakınca yoktur’ şeklinde değiştir, gerisini bize bırak” ifadesini kullanmıştır.
Meslek mensubu bu olay üzerine yaşlıyla tekrar görüşmüş, durumu yaşlıya anlatmış,
ancak yaşlı çocuklarının kendisine dair böyle bir talepleri olduğunu, kendisinin huzurevinde
şu an yaşamak istemediğini ifade etmiştir. Meslek mensubu yaşlı ile yaptığı görüşme
sonucunda kanaatini değiştirmemiş, bu nedenle de kanaatini değiştirmeyen meslek
mensubundan idare tarafından savunma niteliğinde “bilgi notu” istenmiştir. Burada iki önemli
nokta bulunmaktadır. Birincisi, kendi kendine yeter durumda olan ve bu durumu sağlık kurulu
raporuyla da ispatlanmış yaşlının rızası dışında huzurevine çocukları tarafından yerleştirilmek
istenmesi. İkincisi ise, yaşlının yaşadığı ilde sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde olan, özel
huzurevine maaşları olmadığı için yerleşemeyen yaşlıların, kamu kuruluşu olan huzurevlerine
yerleşebilmek için 6 aydan 2 yıla kadar sıra beklediği gerçeğidir. Ancak henüz sıraya
alınmamış, hakkında inceleme yapılmamış bir yaşlının huzurevinde yerinin hazırlanmış
olması, üzerinde durulması gereken bir durumdur.
Kaynak: Acar, Hakan; İçağasıoğlu Çoban, Arzu; Polat, Gonca, 2017, Sosyal Hizmetlerde Yanlış Uygulamalar,
Etik İhlaller ve Sorunlara İlişkin Bir Araştırma, Türkiye Felsefe Kurumu Derneği Yayını, Ankara, s.102.
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Uygulama Soruları
1) Yaşlı bireyle ilgili nasıl bir etik sorun söz konusudur?
2) Meslek mensuplarının davranışlarını nasıl yorumluyorsunuz?
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Bu Bölümde Neler Öğrendik Özeti
Kurumsal açıdan yaşlı bakım hizmetinde ne tür sorunlar olduğunu ve etik açıdan da ne
tür sorunlarla karşılaşılabileceği öğrenildi.
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Bölüm Soruları
1) TÜİK 2016 “Aile Yapısı Araştırması” sonuçlarına göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi ya da hangileri doğrudur?
I.Bireyler yaşlandıklarında en çok huzurevinde kalmayı tercih etmektedir.
II. Bireyler yaşlandıklarında ikinci olarak evde bakım hizmeti almayı ikinci sırada
tercih etmektedirler.
III. Bireyler yaşlandıklarında en son çare olarak çocuklarının yanında kalmayı tercih
etmektedir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) I ve III
2) Aşağıdakilerden hangisi evde bakım hizmeti almayı zorlaştıran faktörlerden
biri değildir?
a) Çekirdek ailenin ön plana çıkması
b) Ekonomik sorunlar
c) Kadınların çalışma yaşamına girmesi
d) Okullaşma oranının artması
e) Konutların küçülmesi
3) Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşlı bakım hizmeti veren kurumlardan
birinin adı değildir?
a) Yaşlı bakımevi
b) Yaşlı konukevi
c) Yaşlı bakım merkezi
d) Yaşlı dinlenme evi
e) Yaşlı hayat merkezi
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4) 2018 verileri dikkate alındığında huzurevi sayıları ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangi ya da hangileri yanlıştır?
I. En çok huzurevi sayısı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına aittir.
II. Kapasite açsından en yüksek sayıya özel huzurevleri sahiptir.
III. En az huzurevi sayısı belediyelerindir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
5) Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın 2016 yılında
yayınladığı raporda yer alan yaşlı bakım kurumlarındaki sorunların oluşumuna
doğrudan etki eden bir faktör değildir?
a) Yaşlı bakım hizmeti kurumlarında standart bir yapının olmaması.
b) Yaşlı bakım hizmetinden yararlanmak için sıra bekleyenlerin olması.
c) Aile yapılarının yaşlı bakım hizmeti vermeye uygun olmaması.
d) Yaşlı bakım personelinin eğitimi ve istihdamında nitelik ve nicelik sorununun
olması.
e) Yaşlı bakım kuruluşlarının ülke geneline dağılımında dengesizliklerin bulunması.

6)Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yaşlı bakım hizmeti veren
kurumlardaki yaşlıların özgürlüğünü kısıtlayan etik bir sorun değildir?
I.Yaşlıların hastalıklarının seyri ile ilgili olarak doktorunun karar alması.
II.Yaşlıların herhangi bir gerekçe yokken yakınlarıyla görüştürülmemesi.
III.Yaşlı bakım merkezinde hizmet almasına gerek yokken yakınları tarafından
bakım merkezine isteği dışı yerleştirilmesi.
a) Sadece I
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b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
7) Yaşlı bakım kurumlarında yaşanan saldırganlık sorunuyla
aşağıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

ilgili olarak

I.Saldırganlık sorununun ortaya çıkmasına sadece yaşlı bakım hizmeti sunan kurum
çalışanı sebep olmaz.
II. Saldırganlık kendini sadece fiziksel olarak gösteren bir davranıştır.
III.Yaşlıdan kaynaklanan saldırganlık davranışları görmezden gelinmelidir.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
8) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yaşlı bakım hizmeti veren kurumlarda
yaşlı ihmal ve istismarına neden olan bir faktördür?
I. Kurum çalışanının düşük ücretle çalışıyor olması.
II. Kurum çalışanlarının uzun sürelerle çalışıyor olması.
III. Kurum çalışanlarının sayısının yetersiz olması.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
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9) Aşağıdakilerden hangisi yaşlılara istismar uygulayan çalışanı davranışlarından
biri değildir?
a) Yaşlı bireyi değişik nedenlerle suçlama.
b) Yaşlı bireyin tedavisini yapmama.
c) Tehdit ve azarlama.
d) Yaşlı yakınlarının her talebini yerine getirmeme.
e) Yaşlı bireyin para ve mali kaynaklarını tamamen kontrolü altına alma.
10) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yaşlı bakım merkezlerindeki etik
sorunlarla ilgilidir ?
I. Yaşlıların hastalıkları özelinde bakım hizmet çalışanlarının uzmanlaşmaması.
II. Yaşlı bakım merkezlerinde çalışanlar arasında mobbing yapılıyor olması.
III. Yaşlı bakım merkezinde çalışanların yeterli eğitim düzeyine sahip olmaması.
a) Sadece I
b) Sadece II
c) Sadece III
d) I ve II
e) Hepsi
Cevaplar
1)b, 2)d, 3)e, 4)e, 5)c, 6)a, 7)a, 8)e, 9)d, 10)e.
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