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önemine rağmen ne yazık ki son 10 yıldır gündemde olan bir kavramdır. Her ne 

kadar birey ve ailelerle çalıĢırken ön planda olsa da bugün empatik sosyal 

politikalara da ihtiyacımız olduğu açıktır. Bu araĢtırmada sosyal hizmette empati 
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 Bu çalıĢmanın amacı Türkiye‟deki sosyal hizmet literatüründe empatiye yönelik bilgi 

boĢluğunun doldurulmasına katkı sağlamak ve sosyal hizmette empatinin kavramsallaĢtırma, ölçüm, 

uygulama ve eğitim açısından değerlendirilmesidir. AraĢtırma, nicel boyutta tanımlayıcı-iliĢkisel 

desenin nitel boyutta ise fenomenolojik yaklaĢımın kullanıldığı bir karma yöntem araĢtırmasıdır. 

AraĢtırmanın nicel boyutunda sosyal hizmet uzmanlarından ve sosyal hizmet öğrencilerinden, nitel 

boyutunda ise sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet öğrencileri ve sosyal hizmet 

akademisyenlerinden veri toplanmıĢtır. AraĢtırmanın nicel boyutunda sosyo-demografik ve mesleki 

bilgi formu, araĢtırmacı tarafından oluĢturulan empati kavramsallaĢtırması ve uygulaması anketi ve 

Dökmen Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ) veri toplama aracı olarak kullanılmıĢtır. Nicel boyutta web 

tabalı anket yöntemi ile sosyal hizmet uzmanları ve öğrencilerinden veri toplanmıĢtır.  Nitel boyutta 

araĢtırmacı tarafından oluĢturulan bireysel görüĢme formu aracılığıyla sosyal hizmet uzmanı, 

öğrencisi ve akademisyenleri ile bireysel görüĢmeler yapılmıĢtır. Nicel boyutta kartopu örnekleme 

nitel boyutta ise amaçlı örnekleme ve veri çeĢitlemesi kullanılmıĢtır. Nicel verilerin istatistiksel 

analizleri SPSS 20.0 paket programı aracılığı ile nitel verilerin analizi ise içerik analizi ile oluĢturulan 

kodlamalarla yapılmıĢtır. Nicel boyutta sosyal hizmet öğrencilerinin empatik eğilimlerinin sosyo-

demografik değiĢkenlere göre farklılaĢmadığı görülürken sosyal hizmet uzmanlarının empatik eğilim 

düzeylerinin medeni duruma, gelir düzeyine, çocuk sayısına, Ģu an çalıĢılan kuruma, en uzun süre 

hizmet yapılan birim ya da alana, çalıĢma yılına ve kurumdaki görüĢme odasını kullanma sıklığına 

göre farklılaĢtığı bulunmuĢtur. Sosyal hizmet uzmanları ve öğrencileri empatik ve sempatik yanıtları 

ayırt etme noktasında baĢarılıdırlar. Nitel bulgularda empatinin anlama ve yerine koyma temalarını da 

içeren bir araç olarak anlamlandırıldığı, sosyal hizmetin geniĢ bir alan olduğu, ihmal istismar 

vakalarında empati kurmakta sorunlar yaĢandığı, müracaatçının ve sosyal hizmet uzmanının 

niteliğinin, iĢ yoğunluğunun, sempatiye kaymanın, tek boyutlu hizmet anlayıĢının empatinin 

uygulamaya aktarılmasında önemli bir kriter olduğu vurgulanmıĢtır. Ayrıca sosyal hizmette empati 

eğitiminde beceri eğitimi eksikliği, fiziksel sorunların varlığı, akademisyenin niteliği, uygulama 

ortamının niteliği temel sorunlar olarak belirtilmiĢ, uygulamalı eğitime, nitelikli staj imkanına, alana 

özel derslere, yaz stajına, grup çalıĢmalarına ve teori pratik uyumuna dikkat çekilmiĢtir. Sonuç ve 

öneriler bölümünde Türkiye'de sosyal hizmet politikasının yeniden değerlendirilmesine, müracaatçı, 

uzman, öğrenci ve akademisyen odağında empatiye yönelik çalıĢmaların arttırılmasına, daha nitelikli 

yüksek öğretim ortamlarının yaratılmasına, kültüre özgü kavramsallaĢtırma ve ölçüm araçları 

geliĢtirmenin gerekliliğine, sosyal hizmet uzmanı alımının arttırılmasına ve iĢ yükünün dengeli hale 

getirilmesine, dernek-akademisyen ve uzman iliĢkisinin önemine değinilmiĢtir. 

 

Anahtar Sözcükler: Empati; Empati Uygulaması; Empati Eğitimi; Karma Yöntem AraĢtırması. 
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This study aims to contribute the fullfilment of the knowledge gap for empathy in the social 

work literature in Turkey and to evaluate empathy in terms of conceptualization, measurement, 

practice and trainnig in social work. This is a mixed-method research done by using descriptive-

relational design at the quantitative dimension and phenomenological approach at the qualitative 

dimension. Data were collected from social workers and social work students for the quantitative 

aspect of the research.  For the qualitative aspect of the research, data were collected from social 

workers, social work students and social work academics. In quantitative dimension, socio-

demographic and professional information form, conceptualization and practice empathy 

questionnaire prepared by the researcher and Empathic Tendency Scale (ETS) was used as data 

collection tool. Web-based survey method was used to collect data from social workers and students 

in quantative dimension. In qualitative dimension, interviews were conducted  with social workers, 

students and academicians through the individual interview forms created by researchers. Snowball 

sampling was used in the quantitative,  purposive sampling and data triangulation was used in the 

qualitative dimension. In data analysis section, SPSS 20 was used in the quantitative statistical 

analysis also content analysis was used in the qualitative data. The quantative results shows that social 

work student's empathic tendency was not significantly different according to socio-demographic 

variables, social worker's empathic tendency was significantly different according to their marital 

status, level of income, number of children, present work place, the field or unit in which social 

worker worked mostly, working year and frequency of using interview room. Social workers and 

students are successful in distinguishing empathetic and sympathetic responses. Many results are 

addressed within the qualitative research that empathy is considered as a means that includes the 

concepts of understanding and the capacity to place oneself in another's position, social work has a 

broad field, many problems with empathy can be observed especially in neglect and abuse cases, 

qualities of clients and social workers, work load, confuse with sympathy, one dimensional service 

approach are assumed important key points for transferring empathy to practice. Additionally, the lack 

of professional  skill training about empathy in social work, practice environment problems, quality of 

academicians and training environment are distressed the fundamental issues.  Practical training, 

quality internship opportunity, specific courses, summer internship, group studies and the harmony of 

theory and practice are the issues that paying attention. Moreover, reassessing social work policy in 

Turkey, enhancing studies about empathy in the context with client, social worker, student and 

academician, creating high quality university training environment, cultural conceptualization and 

necessity for developing instruments, increasing the number of employing social workers and 

supporting a balanced work load, the importance of the relationship between sosyal work association, 

academician and social worker are mentionedin discussion and recommendation.    

 

Key Words: Empathy; Empathy Practice; Empathy Training; Mixed Method Study.  
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 1. GĠRĠġ 

ĠletiĢim süreci duygu ve düĢüncelerin aktarımı ile insanın ayırt edici tarafını 

vurgulamaktadır. Hayvanlar da insanlar gibi iletiĢim kurabilse de insanın ayırt edici 

özelliği Dökmen'in de (1998) vurguladığı üzere kurduğu iletiĢimi inceleyebilmesi ve 

geliĢtirebilmesidir. ĠletiĢim sürecimizin verdiğimiz kararlar ile etkisi, bu süreci bir 

araĢtırma olgusu haline getirmiĢtir. 20. yüzyılın sonundaki yeni teknolojiler insan 

beynine ve bilincine yönelik anlayıĢımızı köklü bir biçimde değiĢtirmiĢtir.   Buradaki 

önemli bir bulgu iletiĢim sürecine paralel bir Ģekilde karar verme yetimizin yalnızca 

mantıksal bir hesaplamadan ibaret olmadığı duyguların da önemli bir rol oynadığına 

yöneliktir (Gerdes 2011a). Bu geliĢme ile birlikte günümüzde akademik literatürde 

ön planda olan sosyal-biliĢsel nörobilim, Lieberman'nın (2007) da vurguladığı üzere 

nörobilimsel bulgularla (beyin görüntüleme, sinirsel tepkiler) sosyal bilim teorilerini 

birleĢtiren ve insanlar arası etkileĢime yönelik açıklamalar sunan disiplinler arası bir 

alandır. Günümüzde çığır açıcı bir Ģekilde sosyal bilim teorilerinin beyin 

görüntüleme cihazlarıyla test edilebildiği, böylece disiplinler arası bir uzlaĢmanın 

oluĢmaya baĢladığı görülmektedir. 

ĠletiĢim, duygu ve düĢünce kavramları vurgulandığında ön plana çıkan önemli 

kavramlardan biri kuĢkusuz empatidir. Empati bugün insan bilimlerinin birçok 

alanında ilgi duyulan bir kavramdır. Bununla birlikte empatinin doğası ve niteliği 

halen tartıĢılmaktadır (Dökmen 1998). Son 10 yılda empatinin doğası, mekanizması 

ve fonksiyonu ilgi duyulan bir konu haline gelmiĢtir (Gerdes ve Segal 2011). Bu 

süreçteki devinimsel artıĢ ayna nöronların keĢfi ile alakalıdır. Ayna nöronların keĢfi 

ile birlikte son yıllarda zihinsel, sosyal psikoloji, geliĢimsel bilim ve biliĢsel 

nörobilim dahil olmak üzere çeĢitli akademik alanlarda empati bir ilgi alanı haline 

gelmiĢtir. Ayrıca disiplinler arası çalıĢmalar empatinin çocukluktaki ve sağlıklı 

bireylerdeki sonuçlarını, nedenlerini ve etkenlerini araĢtırmaya baĢlamıĢtır (Decety 

ve Moriguchi 2007). Empati araĢtırmalarının en önemli niteliği insan davranıĢı ve 

sosyal geliĢimi anlama ve açıklamaya çalıĢan farklı disiplinleri ve teorik bakıĢ 

açılarını birleĢtirmesidir (King 2011). Böylece empati insan bilimlerinin odağı haline 

gelmiĢtir.  

Gerek günlük yaĢamda gerekse terapi ortamında empatinin insan etkileĢimini 

kolaylaĢtırıcı ve insanları birbirine yaklaĢtırıcı etkisi vurgulanmaktadır. AnlaĢılmıĢ 

olmak insanı iyi ve önemsenen bir birey olarak hissettirmektedir (Dökmen 1998). 
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Disiplinler arası bir genel kabul olarak empati, karĢıdaki kiĢinin ne hissettiği ve 

düĢündüğünü zihinde canlandırabilme yeteneğidir. Bu bağlamda empati, doğuĢtan 

bir özellik, bir biliĢsel beceri, bir psikolojik reaksiyon yada bunların bir bileĢimi 

olarak gösterilmektedir. Her ne kadar bir cümle ile tanımlamak mümkün olsa da 

empatinin tanımlanması akademik literatürde baĢlı baĢına bir tartıĢma alanı haline 

gelmiĢtir. Empati doğuĢtan mıdır? BiliĢsel bir beceri midir? Bir his, bir düĢünce ya 

da eylem midir? Öğretilebilir mi? Öğrenilebilir mi? (Gerdes ve Segal 2009) soruları 

günümüzde tartıĢılmaktadır. 

Bu çalıĢma sosyal hizmette empatiyi kavramsallaĢtırma, uygulama, ölçüm ve 

eğitim boyutlarıyla sorunsallaĢtırmaktadır. Empatinin tanımlanması akademik 

literatürde baĢlı baĢına bir tartıĢma alanı haline gelmiĢtir. Empatinin sosyal hizmet 

literatüründeki kavramsallaĢtırmasının belirsizliğine yönelik bir çok vurgu mevcuttur 

(Gerdes ve Segal 2009, Gerdes ve ark 2010, Gerdes 2011, Gerdes ve ark 2011a). 

Grant (2014), empatiyi tek boyutlu olarak baĢkasının hislerini, duygularını yada 

eylemlerini anlama kabiliyeti Ģeklindeki tanımlamaların sosyal hizmette empatinin 

gerçekliğini yansıtmadığını vurgulamaktadır. Ek olarak literatürde empati ve sempati 

kavramlarının kullanımındaki karıĢıklıklara değinilmekte ve bunun uygulamaya 

yansıyan yanlıĢlara neden olduğunun altı çizilmektedir (Gerdes ve ark 2011a , 

Gerdes ve Segal 2009, Gerdes 2011a, Seden 2005, Clark 2010, Gair 2012). Özellikle 

empatinin bir nitelik mi yoksa beceri mi olduğu (Egan 2010, Duan ve Hill 1996, 

Gerdes ve Segal 2009), duygusal ve biliĢsel boyutların hangisinin ön planda olduğu 

(King 2011, Vignemont ve Singer 2006, Levenson ve Ruef 1992, Decety ve 

Moriguchi 2007) empatinin bilinçli mi yoksa bilinçsiz yapılan bir Ģey mi olduğu 

(Vignemont ve Singer  2006, Decety ve Moriguchi 2007) gündemde olan konulardır. 

Bu çerçevede empatinin sosyal hizmette ne anlam ifade ettiği, empati-sempati 

kavramsallaĢtırmasının ayırt edilebilirliği ve empatiyi anlamlandırmayı etkileyen 

faktörler çalıĢmada değerlendirmeye alınmıĢtır. 

Uygulama boyutunda empatinin sosyal hizmette ne tür bir beceri olduğu 

tartıĢması gündemdedir. Sosyal hizmette iletiĢim becerilerinin kullanımı ve 

empatinin yardım sürecindeki rolüne yönelik bilgi eksikliği vurgulanmaktadır 

(Dinham 2006, King 2011,  Mullins 2011, Forrester ve ark 2008, Strandberg ve ark 

2012, Grant 2014). KavramsallaĢtırma boyutunda vurgulanan empati-sempati ayrımı 

uzman-müracaatçı iliĢkisinde görüĢme sürecinde kendini belli etmektedir (Clark 
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2010). Uygulama açısından müracaatçının niteliği (Egan 2010, Koprowska 2008, 

Carse 2005, Sheafor ve Horejsi 2014) ve zor müracaatçılarla mesleki uygulamada 

karĢılaĢılan sıkıntılar (Adams ve ark 2002, Morgan ve Morgan 2005, Tempel 2007, 

Cournoyer 2011) müracaatçılarla empati kurarken ne gibi zorluklarla karĢılaĢıldığına 

dikkat çekmektedir. ÇalıĢma ortamındaki sorunlar, özellikle bürokratizasyon ve 

standardizasyon da sosyal hizmet uygulamasında empatiyi zorlaĢtıran unsurlar olarak 

belirtilmiĢtir (Kroll 2010, Goleman 2006, Gruen 2006, Richards ve ark 2005).  

Uygulama noktasında vurgulanan önemli konulardan biri de sosyal hizmetin 

duygusal yoğunluğu ve bunun uzmana etkisidir (Barlow ve Hall 2007, Lefevre ve ark 

2008, Thomas ve Otis 2010, Siegel 2010, Gerdes 2011a). Bu çerçevede uygulama 

boyutunda Türkiye'deki sosyal hizmet sisteminin duygu ve düĢüncelerle çalıĢma 

durumu, müracaatçılarla empati kurarken karĢılaĢılan sorunlar ve empati kurmakta 

zorlanılan müracaatçı profili değerlendirmeye alınmıĢtır. 

Empatinin ölçümü noktasındaki vurgu Duan ve Hill (1996) 'in de belirttiği 

üzere ölçüm noktasında farklı ölçeklerin kullanılmasıdır Sosyal hizmet literatüründe 

de Gerdes ve arkadaĢları (2010), PsychInfo ve Social Service Abstract veri 

tabalarında 2005-2010 yıllarını kapsayan sosyal hizmetle ilgili (sosyal hizmet, ruh 

sağlığı, danıĢmanlık ve genel psikoloji) alanlarda empati çalıĢmalarına yönelik 

yaptıkları taramada güncel sosyal hizmet araĢtırması literatüründe empatinin nasıl 

ölçüleceğine yönelik bir uzlaĢım olmadığını bulmuĢlardır. Ayrıca Butters (2010) 

müracaatçılara uygulanan empati eğitim programlarına yönelik güncel meta analiz 

çalıĢmasında empati eğitimine yönelik soruların etkin bir Ģekilde 

cevaplanamayacağını ifade etmiĢtir. Bunun nedenlerinden biri empatinin ölçülmesi 

noktasında tutarsızlıklardır. Bu çerçevede ölçüm boyutunda empatinin uzman ve 

öğrenci açısından hangi değiĢkenlere göre farklılaĢtığı incelenmiĢtir. 

Eğitim boyutundaki temel vurgu ise empatinin kiĢisel bir nitelik mi yoksa 

öğrenilebilen bir beceri mi olduğuna yöneliktir (Furnam 2005, Gerdes ve Segal 2011, 

Lefevre ve arkadaĢları 2008, Hepworth ve ark 2010, Seden 2005). Ek olarak 

literatürde sosyal hizmet öğrencilerine empatinin nasıl öğretileceğine yönelik bir 

uzlaĢımın olmadığı belirtilmektedir (Grant 2014, Mullins 2011, Gerdes ve Segal 

2009, Gair 2012, King 2011, Gerdes ve Segal 2011, Dinham 2006). Empati 

eğitimindeki önemli bir vurgu da eğitim sürecinde öğrencilerin vakalardan olumsuz 

etkilenmesi, incinebilirliği ve yaĢadıkları travmalara yöneliktir (Napoli ve Bonifas 
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2011, Barlow ve Hall 2003, Parkinson 2010). Bu çerçevede sosyal hizmetin 

uygulamalı eğitiminin beceri kazandırmadaki öneminin altı çizilmektedir (Dinham 

2006, Napoli ve Bonifas 2011). Empati eğitimi alanında özellikle bir çok çalıĢma 

uygulamalı eğitimin hayati fonksiyonları üzerinde durmaktadır (Hepworth ve ark 

2010, Gerdes ve Segal 2011b, Egan 2010, Gerdes ve ark 2011b, Gair 2012, Lefevre 

ve ark 2008, Lefevre ve ark 2008, Napoli ve Bonifas 2011, Grant 2014, Tempel 

2007, Raines 1990, Mullins 2011, Forrester ve ark 2008, Gair 2011). Bu çalıĢmada 

eğitim boyutunda sosyal hizmet eğitiminde empati becerisinin geliĢiminde teori ve 

uygulama açısından sorunlara ve çözüm önerilerine, ayrıca sosyal hizmet eğitiminin 

sosyal hizmet öğrencilerinin empati becerisine ne gibi etkileri olduğuna yönelik 

değerlendirmelere yer verilmiĢtir. 

Sonuç olarak Gerdes ve arkadaĢları (2011b), diğer disiplinler ile benzer 

Ģekilde sosyal hizmet literatüründe empatinin öneminin sıklıkla vurgulanmasına 

rağmen empatinin nasıl kavramsallaĢtırılacağı, tanımlanacağı ve ölçüleceğine; sosyal 

hizmet öğrencilerine empatinin nasıl öğretileceği ve sosyal hizmet öğrencilerinin 

empati becerilerinin nasıl geliĢtirileceğine yönelik bir uzlaĢım olmadığını ifade 

etmektedirler. Özellikle aĢağıdaki sorular bugün sosyal hizmet literatürünün 

cevaplaması gereken sorular olarak belirtilmektedir (Gerdes 2011a). 

 Geleceğin sosyal hizmet uzmanlarına empatiyi en iyi nasıl öğretebiliriz? 

 Yeterli düzeyde empati kurabilen bir uzman olmak için kriterler nelerdir? 

 Empatik ve sempatik bakıĢ açısını nasıl etkili bir Ģekilde ayırt edebiliriz? 

 Empatik eylem ya da yardım etmenin sempatik eyleme karĢı etkinliğini nasıl 

belirleyebiliriz? 

Bu çalıĢmada yukarıda ele alınan sorular dikkate alınarak empati 

kavramsallaĢtırma, ölçüm, uygulama ve eğitim olarak dört farklı fakat birbiriyle 

iliĢkili boyutta ele alınmıĢtır. Buradaki düĢünce Ģudur; sosyal hizmette 

kavramsallaĢtırılamayan bir olgu ölçülemez, ölçülemeyen bir olgu uygulanamaz, 

uygulanamayan bir olgunun da eğitimi verilemez. Bu çalıĢma her ne kadar empatiyi 

merkeze alan bir nitelikteyse de Ģunu belirtmek önemli görünmektedir. ÇalıĢmanın 

argümanı empatisiz sosyal hizmet olmayacağı ya da empatisiz kaliteli hizmet 

sunulamayacağından ziyade, empatinin sosyal hizmetle nasıl bağlantılarının 
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olduğunu ve uygulama ile eğitimin bu bağlantıları ne derece keĢfedebildiğine 

yöneliktir. 

1.1. Bir Sorunsal Olarak Empati 

Bu çalıĢmanın literatür kısmında öncelikle empati bir sorunsal olarak ele 

alınarak farklı boyutlara ayrılmıĢtır. Empatinin psikoloji kuramları ile açıklanması, 

tarihi, geliĢimsel süreçlerle bağlantısı bulunmakta ise de güncel sosyal hizmet 

literatürünün (Gerdes 2011a, Gerdes ve Segal 2009, Gerdes ve ark 2010,  Gerdes, 

2011b, King ve Holosko 2012) ayna nöronlar perspektifinde sosyal-biliĢsel 

nörobilimin bulgularından yola çıkarak empatiye yaklaĢtığı görülmektedir. Bu 

çalıĢmada da mevcut akademik çerçeveye uyum sağlanarak sosyal hizmet özelinde 

empati kavramsallaĢtırma, ölçüm, uygulama ve eğitim boyutlarıyla 

sorunsallaĢtırılmıĢtır. 

1.1.1. KavramsallaĢtırma Boyutu 

Ġnsan bilimlerinde kavramsallaĢtırma sorunu önemli bir sorun olarak 

karĢımıza çıkmaktadır. Empati de bu niteliği bünyesinde barındırmaktadır. 

Kavramlar özellikle bağlama göre farklılaĢtığında belirsiz anlamlar 

taĢıyabilmektedir. Ġnsanın sosyal etkileĢimlerini ve öznel duygularını tanımlayan 

kelimeler özellikle yanlıĢ anlaĢılmaya açıktır (Gerdes 2011a). Empati diğer bir çok 

psikolojik fenomen gibi ilk bakıĢta anlaması kolay bir ĢeymiĢ gibi görünmekte iken, 

daha detaylı bir incelemede  tanım ve kullanım açısından farklı yaklaĢımların 

oluĢturduğu belirsiz bir kavram olarak değerlendirilebilir (Rasoal ve ark 2011). 

Literatürde kavramın çok boyutluluğunun ve disiplinler arası niteliğinin tanımlama 

farklılıkları yarattığı (Strandberg ve ark 2012), kavramın genel kullanımının sıklıkla 

yanlıĢ varsayımlar ve yanlıĢ anlaĢılmalara neden olduğu (Gerdes ve Segal 2009) ve 

açık-kapsamlı bir tanımının eksikliğinin çalıĢmalar arası tanımlamalarda 

tutarsızlıklar ortaya çıkardığı vurgulanmaktadır (Gerdes ve ark 2011a). Disiplinler 

arası mevcut durum sosyal hizmete de yansımaktadır.  Sosyal hizmette de empatinin 

öneminin vurgulanmasına karĢın, literatürde empatinin farklı ve genellikle muğlâk 

tanımlarının uzun bir tarihi vardır (Gerdes ve ark 2010). Bununla birlikte Duan ve 

Hill (1996) literatürde empatiye yönelik teorik karıĢıklıklara ve tanım çeĢitlemelerine 

rağmen çeĢitlilik ve karıĢıklığın cesaret kırıcı olmaması gerektiğini, çeĢitliliğin ve 

karıĢıklığın iyi anlaĢılması ve irdelenmesi ile sorunların çözülebileceğini ifade 
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etmektedir. Bu noktada yazarlar, genel bir empati kavramını kullanmaktan ziyade 

spesifik kavramsallaĢtırmalara baĢvurma ihtiyacını vurgulamaktadır. Örneğin 

empatik deneyim, empatik süreç vb. gibi. 

KavramsallaĢtırma açısından belirsizliğin önemli bir boyutu empatinin kiĢisel 

bir nitelik mi yoksa kazanılan bir beceri mi olduğuna yöneliktir. Farklı teorisyenler 

ve araĢtırmacılar empatiyi farklı Ģekillerde tanımlamıĢlardır. Bazıları empatiyi diğer 

insanların ne hissettiğini hissetmeye yönelik bir kiĢilik özelliği olarak 

değerlendirmektedir. Bu açıdan bazı insanların doğası diğerlerine göre daha empatik 

düzeydedir. Diğerleri ise empatiyi kiĢisel bir özellikten ziyade duruma özgü olarak 

bir kiĢinin baĢka bir kiĢinin baĢkasının deneyimlerini anlaması ve hissetmesi olarak 

görmektedir. Bu görüĢe göre insani yardım veren kiĢiler empatiyi danıĢmanlık süreci 

içinde öğrenebilirler (Egan 2010). Duan ve Hill (1996) literatürde empatinin yapısına 

yönelik farklı argümanların varlığını özetlemektedir. Bazı teorisyenler (Örn: 

Hoffman ve Hogan) empatiyi kiĢisel bir nitelik ya da genel bir yetenek olarak 

görmektedir. Diğer yazarlara göre ise empati, duruma özgü bir biliĢsel ve duygusal 

haldir (Rogers, Charkuff burada örneklenebilir). Empatiyi duruma özgü bir duygusal-

biliĢsel hal olarak değerlendiren görüĢ empatinin kiĢisel nitelikten ya da geliĢimsel 

süreçlerden etkilenmediğini vurgulayarak empatinin geliĢiminde eğitimin öneminin 

altını çizmektedir. Empatiye yönelik kiĢilik özelliği ve beceri ayrımı önemlidir çünkü 

bu ayrım eğitimin katkısı sorununu gündeme getirmektedir.  

KavramsallaĢtırma açısından ikinci önemli tartıĢma empatinin duygusal ve 

biliĢsel boyutuna yöneliktir. Duan ve Hill literatürde empatinin doğasına yönelik üç 

ayrı kanadın varlığına değinmektedir. Bir görüĢe göre empati birincil olarak 

baĢkasının duygularının dolaysız olarak yaĢanması dolayısıyla duygusal bir 

fenomenken diğer bir görüĢ baĢkasının deneyiminin entelektüel düzeyde 

anlaĢılmasını vurgulayarak empatide biliĢsel boyutun birincil olduğunu ileri 

sürmektedir. Son görüĢe göre ise empati hem duygusal hem biliĢsel içeriği barındıran 

bir fenomen olarak değerlendirilmektedir. Duan ve Hill bu ayrımlar noktasında 

Ģunları ifade etmektedir: BiliĢsel ve duygusal süreçler bir taraftan empatinin içinde 

ayrı fenomenler gibi durmaktayken diğer taraftan da empatiyi ikisi birlikte var olarak 

oluĢturmaktadırlar.  Buradaki karıĢıklığı çözmek için daha sistematik araĢtırmalara 

ihtiyaç vardır. Duan ve Hill‟in görüĢü empatinin biliĢsel boyutuna vurgu yapmak 

istediğimizde “entelektüel empati”, duygusal boyutunu vurgulamak istediğimizde ise 
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“empatik duygular” kavramlarına baĢvurmamızdır. Yeni ve sınırları belirli 

kavramsallaĢtırmaların yapılması araĢtırmacılara özgürlük ve kolaylık sağlayacaktır 

(Duan ve Hill 1996). King ise empatinin kiĢiler arası ve dinamik bir yapıya sahip 

olmasından dolayı aslında onu duygusal, biliĢsel ve davranıĢsal olarak ayrıĢmıĢ 

Ģekilde tahayyül etmenin zor olduğu ifade etmektedir. Bazen aynı anda düĢünür, 

hisseder ve yaparız yani bir iç içe geçmiĢlik söz konusudur. Burada hangi boyutun 

öncelikte olduğunu belirlemek gerekmektedir. Bir süreçte biliĢsel boyut ön 

plandayken diğer süreçte duygusal boyut ön planda olabilir (King 2011). TartıĢmaya 

farklı bir yönden yaklaĢan Vignemont ve Singer (2006) duygulanım ve biliĢsellikte 

net sınırların çizilebileceği bir önceliği vurgulamıĢtır.  Empatide biliĢsel bakıĢ açısı 

alma bir ilk koĢul değildir. Birinin zihinsel durumunu duygulanımı ile birlikte 

duygusal olarak kendine bulaĢtırmadan ifade edebilmek mümkündür 

(davranıĢlarınızdan kaygılı olduğunuz anlamını çıkarabilirim fakat kendimi kaygılı 

hissetmem). Duyguyu bir öncelik haline getiren Levenson ve Ruef (1992) empatide 

kiĢinin duygularını doğru olarak algılayabilme kabiliyetinin en temel boyut 

olduğunu, baĢkasının duygularını doğru olarak anlamadan baĢkasının hissettiğini 

hissetmek ya da ona Ģefkatle cevap vermenin zor olacağını belirtmektedir.  Decety ve 

Moriguchi (2007) ise empatideki duygusal durumun farklılığına değinmiĢtir. 

Yazarlara göre empati baĢkasının durumundan ve bu durumla uyumlu duygusal 

durumundan kaynaklanan duygusal bir tepkidir. Empati kendi baĢına bir duygu 

değildir, fakat gözlemcinin benzer davranıĢlarını arttıracak olumlu ve olumsuz 

duyguların paylaĢımının tetiklediği bir tümevarım sürecidir.  

KavramsallaĢtırma sorununun bir diğer boyutu empatinin bilinçli yapılan bir 

Ģey mi yoksa bilinçsizce ve otomatik olarak meydana gelen bir Ģey mi olduğu 

yönündedir. Vignemont ve Singer  (2006) güncel beyin görüntüleme 

araĢtırmalarından hareketle insanların otomatik (bilinçsiz) olarak empati kurdukları 

ve bunun da karĢı tarafın kim olduğu ile alakalı (yakın biri ya da sevilen biri)  

olmadığını belirtmektedir. Gerçek hayatta sürekli çeliĢkili duygulara tanıklık ederiz. 

Eğer bilinçli olarak baĢkalarının ne hissettiğini her zaman hissedebilseydik, kendi 

duygularımıza yer bırakmayan bir kalıcı duygusal kargaĢa içinde yer alırdık. Diğer 

sorunsal ise empatide duygunun eĢbiçimli olarak hissedilmesinde duygunun 

yoğunluğu ve bileĢenlerinin ne derece paylaĢılabileceğidir. Duygu paylaĢımında 
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duygunun yoğunluğu da paylaĢılıyor mu? Sorusu kafa karıĢtırıcı ve ölçülmesi-

cevaplanması zor bir soru olarak ortaya çıkmaktadır. 

KavramsallaĢtırma sorununa sosyal hizmet açısından baktığımızda 

araĢtırmalarda tanım sorunlarının varlığı ön plana çıkmaktadır. Nitekim Gerdes ve 

arkadaĢları (2010), PsychInfo ve Social Service Abstract veri tabanlarında 2005-

2010 yıllarını kapsayan sosyal hizmetle ilgili (sosyal hizmet, ruh sağlığı, danıĢmanlık 

ve genel psikoloji) alanlarda empati çalıĢmalarına yönelik yaptıkları taramada empati 

tanımlamalarının hala 1980‟li ve 1990‟lı yılların tanımlamalarına atıf ile yapıldığını 

belirtmektedir. Yazarlar için bu normal bir Ģeydir çünkü güncel sosyal hizmet 

literatüründe de empati tanımlarının eskileri gibi çeĢitli ve tutarsız olduğu 

görülmektedir.  

Literatürdeki karıĢıklığa ve çeĢitliliğe rağmen belli baĢı tanımlar yapmak 

mümkündür. Dökmen (1998) empatiyi “bir insanın kendisini karĢısındaki insanın 

yerine koyarak onun duygularını ve düĢüncelerini doğru olarak anlaması” olarak 

tanımlamaktadır. Bunun için ilk olarak kiĢinin kendini karĢıdaki kiĢinin yerine 

koyması, ikinci olarak karĢıdaki kiĢinin düĢünce ve duygularını doğru anlaması, 

karĢıdakinin rolüne geçerek onun ne düĢündüğünü anlaması (biliĢsel perspektif 

alma), karĢıdakinin ne hissettiğini hissetmesi (duygusal perspektif alma) ve son 

olarak da duygu ve düĢünceleri karĢı tarafa iletmesi gerekmektedir. Empatinin 

danıĢmanlık literatürdeki önemini gösteren Rogers ise empatiyi terapistin “hastanın 

gizli dünyasını adeta kendisinin dünyasıymıĢ gibi hissetmesi ama hiçbir zaman 

buradaki "adeta" niteliğini unutmaması” olarak tanımlamaktadır (Rogers 2011). 

Burada Dökmen empatiyi transaksiyonel analiz ile iliĢkili görmekteyken Rogers 

danıĢan merkezli terapinin temel unsuru olarak ele almaktadır. Hakkansson ve 

Montgomery (2003) empati kurma sürecinde empati kuran kiĢinin yaptığı Ģeyi temsil 

etmek üzere “anlamak”, “dünyasına girmek”, “paylaĢmak” ve “tahayyül etmek” gibi 

kavramların kullanıldığını vurgulamaktadır. Burada farklı kavramaların kullanımının 

deneyimlerin farklılığı ve bağlama olan vurgu ile bağlantılı olduğu düĢünülebilir. 

Ġnsan deneyiminin çeĢitliliği kavramsallaĢtırmaya yansımaktadır. 

Kavramın etimolojik ve tarihsel kökenine kısaca değinmek gerekirse empati 

kavramının kökeni Yunanca empatheia sözcüğünden gelmekle (Cournoyer 2011) 

birlikte Ġngilizcede empathy kavramı Almanca Einfühlung sözcüğünün karĢılığı 

olarak kullanılmıĢtır. Theodor Lipps 1903'te Einfühlung kavramını insanları 
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anlamayı da içeren bir taklitçilikle bağlantılı olarak kullanmıĢtır (Ünal 1972). Lipps 

burada ipte yürüyen cambaz örneğini vermiĢtir. Cambazı izlerken heyecanlanmamız 

tam bir Einfühlung deneyimidir (Goleman 2006).  Lipps daha sonraları Einfühlung 

kavramına yunanca karĢılığı olan ve güçlü bir etki ya da tutkuyu deneyimlemek 

anlamına gelen empatheia sözcüğünü önermiĢ, Ġngiliz ve Amerikalı psikologlar, ise 

kavramı empati olarak kullanmıĢlardır (De Waal 2014). 

Empatiyi sosyal hizmet odağında tanımlama giriĢimlerine baktığımızda 

Barker‟ın sosyal hizmet sözlüğünde empati "baĢka bir kiĢinin duygusal durumunu ve 

fikirlerini algılama, anlama, deneyimleme ve tepki verme eylemi" olarak 

tanımlanmakta (Barker 1995), SHÇEK‟in yayınladığı Sosyal Hizmet 

Terminolojisinde ise empati “bir baĢkasının duyguları, içinde bulunduğu durum ya 

da davranıĢlardaki motivasyonu anlamak ve içselleĢtirmek” ve “özellikle duygusal 

düzeyde, kendini baĢkalarının yerine koyma ve onları anlama becerisi” olarak ifade 

edilmektedir (SHÇEK 31). Freedberg (2007) mevcut sosyal hizmet literatüründe 

empatinin sosyal hizmet uzmanının müracaatçının hislerini ve Ģartlarını 

müracaatçının kendi gerçeklik algısına atfettiği anlama benzer Ģekilde anlaması 

olarak kavramsallaĢtırıldığını belirtmektedir. Tanımlamalardaki bu noktaların 

üzerinde özellikle durulması gerekmektedir. Öncelikle Barker‟ın tanımında da 

SHÇEK‟in terminolojisinde de empati genel bir kavram olarak ele alınmıĢ ve sosyal 

hizmete yönelik spesifik bir müracaatçı çerçevesi çizilmemiĢtir. Bununla birlikte 

“anlama” vurgusuna yönelik eleĢtiriler de vardır. Nitekim Grant, (2014) empatiyi tek 

boyutlu olarak baĢkasının hislerini, duygularını yada eylemlerini anlama kabiliyeti 

Ģeklindeki tanımlamaların sosyal hizmette empatinin gerçekliğini yansıtmadığını 

vurgulamaktadır. Ek olarak Gerdes ve arkadaĢları literatürde sosyal hizmet 

sözlüğündeki empati tanımının oldukça yetersiz olduğu ve empati doğuĢtan mıdır? 

Öğrenilir mi? Hangi faktörler empatiyi engeller ya da arttırır? Neden bazı insanlarda 

empati eksikliği vardır ya da neden herkes empatik değildir? gibi sorulara cevap 

sunmadığını belirtmektedir (Gerdes ve ark 2011b). Sosyal hizmet disiplini açısından 

daha olumsuz bir tablo ise “empati”den NASW etik kodlarında bahsedilmemesi ve 

sosyal hizmet ansiklopedisinde de empati diye bir baĢlığın bulunmamasıdır. Sonuç 

olarak empati sosyal hizmet uygulamasında her yerde hazır bir kavram olarak 

bulunurken, somut bir kavramsallaĢtırmanın eksikliği ön plandadır (Gerdes ve Segal 
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2009). Bu eksikliklerin sosyal hizmet uygulaması ve eğitimine etkisi önemli bir 

araĢtırma konusudur. 

Empatinin sosyal hizmetin geliĢim sürecindeki seyrine bakıldığında ise 

1950'lerin sonlarına kadar empatinin yoğun kullanılan bir kavram olmadığı 

görülmektedir. Empati bu dönemde sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçıyı dikkatli 

bir Ģekilde dinlemesi ve müracaatçının yerine kendisini koymadan anladıklarını ifade 

etmesi olarak anlaĢılmaktadır. Carl Rogers, 1950‟lerde çalıĢmalarında danıĢan 

merkezli yaklaĢımı vurgulamıĢ ve burada empatinin önemine değinmiĢtir. Onun 

empati yaklaĢımı sosyal hizmet uzmanları tarafından benimsenmiĢ ve mesleki 

literatürde yerini almıĢtır (Freedberg 2007). Rogers temelli danıĢan merkezli 

yaklaĢım sosyal hizmetin çevresi içinde birey geleneğinin değerlerine uygun bir yapı 

sergilemektedir (müracaatçının güçlerine odaklanma ve kendi kaderini tayin hakkı 

vb..). DanıĢan merkezli yaklaĢım sosyal hizmet uzmanlarının empatiyi nasıl 

anlayacağı ve kullanacağına yönelik önemli bir  etkide bulunmuĢtur (King 2011). 

1970‟lerden sonraları Carkhuff'un empatinin spesifik bir beceri olarak öğretilmesi ve 

ölçülmesi çalıĢmaları da bugün sosyal hizmet eğitiminde iletiĢim becerilerinin 

temelini oluĢturmaktadır (Gerdes ve ark 2010). Bu çerçevede sosyal hizmette empati 

boyutunun diğer disiplinlerden özellikle psikoterapi literatüründen etkilenerek 

oluĢtuğu ve geliĢtiği belirtilebilir. Bununla birlikte söz konusu bağımlı geliĢim 

durumu kavramsallaĢtırma sorununda da belirtildiği üzere olumlu olabileceği gibi 

olumsuz etkiler de ortaya çıkarabilmektedir. 

Sosyal hizmette empati odağında vurgulanan olumsuzluklara rağmen 

mesleğin doğası gereği empatinin bir Ģekilde sosyal hizmet literatüründe var olduğu 

argümanı da ileri sürülebilir. Raines'in vurguladığı üzere Minahan‟ın Sosyal Hizmet 

Ansiklopedisinde ve Kendall'ın Sosyal Vaka Çalışmaları İndeksinde empatiye 

yönelik bir baĢlık bulunmamaktadır. Buradan sosyal hizmette empatinin ihmal 

edildiği sonucu çıkarılabilir mi? Buna hayır cevabı verebiliriz. Klasik sosyal hizmet 

literatüründen Devins‟in (1913) Yoksulluk ve Nedenleri çalıĢması ve Charlotte 

Towle'ın (1949) Ortak İnsan İhtiyaçları çalıĢmaları açıkça yoksulluğa yönelik 

empatik bir anlayıĢla yazılmıĢtır. Mary Richmond'un Sosyal Teşhis (1917) kitabı da 

empatik değerlendirmenin bir baĢyapıtı olarak değerlendirilebilir. Bütün bu 

çalıĢmaların temel vurgusu empatinin sosyal hizmet uygulaması için temel ön koĢul 

olduğudur (Raines 1990). Buradaki önemli vurgu sosyal hizmette empatinin doğal 
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olarak var olduğu fakat belki de tam da bu yüzden bir sorunsal haline getirilmediği 

yönündedir.  

Empatinin tanımlanmasında önemli bir sorun da kavramın sempati, merhamet 

ve acıma kavramlarıyla kurduğu yakın iliĢkidir. Gerdes (2011a) ve (Seden 2005) 

empati, sempati ve acıma kavramlarının birçok kez ve birçok kiĢi tarafından 

karıĢtırıldığını vurgulamaktadır. Özellikle literatürde empati ve sempati 

kavramlarının Batıdaki kullanımı arasındaki belirgin farklara rağmen sıklıkla birbiri 

ile iliĢkili olarak kullanıldığı görülmektedir. Ġki kavramın karıĢtırılması neredeyse bir 

disiplinler arası uzlaĢma gibi görünmektedir (Gair 2012). Burada empatiye yönelik 

tanımlamanın kapsamı önemlidir. Nitekim Vignemont ve Singer  (2006) empatiye 

yönelik tanımlamaların geniĢ ve dar olmak üzere iki farklı boyutta 

sınıflandırılabileceğini, geniĢ tanımlamaların sempati, kiĢisel sıkıntı, duygusal 

etkilenmeyi de içerirken dar tanımlamaların bu derece kapsamlı olmadığı 

belirtmektedir. Buradaki kavram karıĢıklığı özellikle önemlidir çünkü Gerdes 

(2011a) düĢüncelerin kelimeleri yarattığı gibi kelimelerin de düĢünceleri yaratığını 

ve yönlendirdiğini, bunun da eylemleri güçlü bir Ģekilde etkilediğini 

vurgulamaktadır. Kavramların düĢünceye ve eyleme yönelik vurgusunda Clark 

(2010) empati ve sempati kavramlarının birbirine eĢdeğer olarak kullanılmasının 

danıĢmanlık süreçlerinde iletiĢim yanlıĢlarına neden olduğunu vurgulamakta, Egan 

(2010)  ise bir çok kültürde sempatinin insani bir nitelik olarak görülmesine rağmen 

danıĢmanlık süreçlerinde özellikle bir yararı olmadığının altını çizmektedir.  

Kavram karıĢıklığını önlemek amacıyla sempatinin de niteliklerinin 

belirtilmesi önem kazanmaktadır. Sempati kavramı, karĢı tarafın duygu ve 

düĢüncelerinin benimsenmesi (Turan 2009), baĢkası için acı ve üzüntü hissetme 

(Decety ve Moriguchi 2007), baĢkasının duygusal durumunu hoĢ görmek ve 

desteklemek (Hepworth ve ark 2010), karĢıdaki insanın duygu ve düĢüncelerine 

aynen sahip olmak, kiĢi ile birlikte acı çekmek sevinmek, o kiĢinin yandaĢı olmak ve 

ona hak vermek (Dökmen 1998) karĢısındakinin sorununu içselleĢtirmek (Tarhan 

2013) niteliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Burada empatiyle yakın bir iliĢki 

mevcut olsa da keskin ayrımların da varlığı vurgulanmaktadır. Empatide karĢı tarafın 

duygularının benimsenmesi ve etkisinde kalınması söz konusu değildir (Turan 2009). 

Bu çerçevede duyguların paylaĢımı vurgulansa da kiĢi kendi duygularıyla karĢıdaki 

kiĢinin duygularını açık bir Ģekilde ayırt edebilir (Vignemont ve Singer 2006). 
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Empati, baĢkasının hislerini anlama noktasında ben ve baĢkası arasında net sınırlara 

sahiptir. Empatik tepki bir kiĢinin deneyiminin anlamını yakalamak için çabalarken, 

deneyimin yoğunluğunun kiĢiyi etkilemesine karĢı kiĢiyi koruması ile ön plana çıkar 

(Dyche ve Zayas 2001). Duyguların yoğunluğu ve ayrımı özellikle önemlidir. 

Sempatide durum bizim kiĢisel endiĢemiz haline gelmekteyken empati daha objektif 

bir endiĢeyi ifade etmektedir (Seden 2005). Dökmen,  sempatinin anlamaktan ziyade 

hak vermeye vurgu yaptığını ifade ederek Ģu örnekle ayrımı özetler; “tuttuğumuz 

takımın taraftarlarını severiz bu bir sempatidir, ama onları anlamaya çalıĢırsak 

empatidir” (1998). 

Sempati kavramı merhamete olan vurgusuyla da ön plana çıkmaktadır. 

Sempati kiĢide kaygı uyandırabilen ve karĢı tarafın durumunu düzeltmeye yönelik bir 

isteği ifade eden bir kavramdır (De Waal 2014). Bu çerçevede sempati kavramının 

acıma, merhamet Ģefkat ve avutmaya ile daha çok ortak noktası vardır (Egan 2010). 

Merhamet baĢkalarına Ģefkat göstermektir fakat bu acıma hissi ile sınırlıdır. Empati 

ise daha ileri gider (Segal 2007a). Aradaki farklar küçük de olsa empati problem 

çözmeye yönlenmiĢ iken sempati sorunları uzatır. Depresyonda bir kiĢiye sempatik 

yaklaĢmak onun hüzünlü hikâyesini anlatıp durmasına neden olur. Burada kiĢi, her 

seferinde problemini çözmek için hiç bir Ģey yapmadan sadece sempati tarafından 

körüklenen bir duygusal boĢalma yaĢar. Bu süreç sadece kiĢinin eski yaralarını 

tazeler ve depresyonunu uzatır (Zastrow 2010). Empati ise kiĢinin depresyonunu 

anlamak ve çözüm geliĢtirmeye yönelir. Morgan ve Morgan (2005) merhamet-

empati iliĢkisine farklı bir boyuttan yaklaĢmakta ve iki kavram arasında farklılık olsa 

da merhamet ve empatinin "iyilik" çatısını paylaĢan iki kavram olduğunu ifade 

etmekte, Goleman ise (2006) empatinin Ģefkatle olan bağlantısına değinerek Ģefkat 

ve empatiyi günlük yaĢamdaki sosyal iliĢkilerde insanların temel arayıĢlarından biri 

olarak değerlendirmektedir. Empati merhamet iliĢkisi açısından empatiye yönelik 

değer yüklü açıklamaların araĢtırmalar açısından sorun yaratacağının altı 

çizilmektedir.  

Sempati-empati ayrımının sosyal hizmet açısından önemi Ģöyle özetlenebilir.  

Müracaatçı uzman iliĢkisinde sempati uzmana duygusal bir yük yaĢatır,  güçlü 

duygular kiĢiyi ezer (Tarhan 2013). Uzmanın müracaatçının duygularını kendininmiĢ 

gibi değerlendirmesi yoğun bir tükenmiĢlik yaratır (Thompson 2013). Sosyal hizmet 

bağlamında sempati  kiĢinin kendisinin ya da müracaatçısının sıkıntısına bir tepki 
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olarak bu sıkıntıyı hafifletmek için ne olursa yapmak anlamındadır. Örnek olarak 

müracaatçının hiçbir ihtiyacını karĢılamayan kısa süreli bir önemseme ya da para 

verme gibi (Gerdes 2011a). Bu çerçevede insanların yaĢam koĢulları anlaĢıldığı ve 

analiz edildiğinde ve onlara fırsatlar verildiğinde bu empatidir. Onlar için kendini 

kötü hissetmek, onlara sadaka vermek sempati ve merhamettir (Segal 2007a). Sosyal 

hizmet uzmanının sempatik bir tepki vermesi tarafsızlığını kaybetmesine (Turan 

2009) bu durum da müracaatçıya “haklı olduğunu düĢünüyorum ya da senin yerinde 

olsam ben de aynı Ģeyi yapardım" gibi tepkiler vermesine neden olmaktadır. Bunun 

aksine empatik tepki baĢka birinin hislerini ve koĢullarını onun tarafında olmadan 

anlamaktır. Örneğin; "Duygularını hissediyorum...." yada "ġunu söylüyor 

görünüyorsun...." gibi (Hepworth ve ark 2010). Sempatinin olumsuz etkilerinden bir 

diğeri ise müracaatçı ile bir gizli anlaĢmayı mümkün kılabilmesidir. Uzman burada 

mesleki iliĢkinin dıĢına çıkabilme tehlikesi yaĢayabilir (Egan 2010). Empati- sempati 

sınırlarının bulanıklaĢması zor vakalarla çalıĢmayı güçleĢtirmektedir. Örneğin birini 

öldüren ya da istismar eden birine karĢı empati kurmak zorlaĢmakta ya da yanlıĢ bir 

empati kurulmaktadır. Empatinin önemi onun değer yüklü olmamasındadır, empati 

eylemlere göz yummak ya da buyruk vermek değildir. Sosyal hizmet uzmanı 

toplumun ya da kurumun kiĢisel değerleri ve eylemleri üzerindeki etkisinden 

bağımsız olmalıdır (Seden 2005). Özellikle zor ve ağır vakalarda empatinin sınırını 

ve yoğunluğunu belirlemek baĢlı baĢına bir uzmanlık alanı olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

KavramsallaĢtırma sorunun analizinin sonunda özellikle güncel sosyal hizmet 

literatüründe (Gerdes ve Segal 2009, Gerdes ve ark 2010, Gerdes 2011, Gerdes ve 

ark 2011a) sıklıkla atıf yapılan Decety ve Moriguchi (2007) modelinin temel 

unsurları ve kavramlarını kısaca tanımlamak yararlı görünmektedir. Bu empati 

modelinde bileĢenlerin hiçbiri tek baĢına açıklayıcı bir etkene sahip değildir. Dört 

bileĢen de diğeriyle kurduğu etkileĢim içinde anlam kazanmaktadır. Dört bileĢeninin 

de  temsil boyutları bir arada bulunmaktadır (Decety ve Moriguchi 2007). 

Decety ve Moriguchinin empati modeli 4 unsurdan oluĢmaktadır: 

Duygulanım PaylaĢımı: Ben ve baĢkası arasında istem dıĢı olarak 

duyguların paylaĢımını vurgulayan biyolojik bir süreci ifade eder (Decety ve 

Moriguchi 2007). Duygusal tepki, maruz kalınan dıĢsal olaylara verdiğimiz istem 

dıĢı fiziksel tepkidir. Bu ayna nöron sistemi ile iliĢkilidir (Gerdes ve ark 2011a). Zor 
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durumda bir çocuğun yardımına koĢarız, gülümseyen bir bebeği kucaklamak isteriz 

(Goleman 2006). Duygusal tepki bir kiĢiyi gözlemlerken, bir film izlerken ya da bir 

hikâye okurken kiĢide oluĢan istem dıĢı fizyolojik reaksiyonları ve hisleri ifade eder. 

Duygusal tepkinin sempati ya da kiĢisel sıkıntı ile alakası yoktur ama bu tür 

duygulara yol açabilir (Decety ve Meyer 2008). 

Kendilik (self) farkındalığı-Ben Öteki Farkındalığı Gözlemci ve hedef 

arasında geçici bir özdeĢim kurma olsa da kiĢinin kendisi ile baĢkasının duyguları 

arasında karıĢıklık olmaması, sınırların korunmasını ifade eder (Decety ve Moriguchi 

2007). Kendilik farkındalığı,  geçici olarak karmaĢa olmadan ben ve ötekini 

tanımlayabilme ve kiĢinin kendi duygu ve düĢünceleri ile baĢkasının duygu ve 

düĢünceleri arasında sınırlar çizebilme yetisidir (Gerdes ve ark 2011). Empatinin 

önemli bir yönü kiĢinin kendisi ve baĢkası arasındaki ayrımı net bir Ģekilde korurken, 

diğer kiĢiyi kendisi gibi anlamasıdır (Decety ve Moriguchi 2007). ĠĢlevsel bir sosyal 

varoluĢta kiĢi kendi duygusal durumunun ve bunun baĢkalarını nasıl etki edeceğini 

farkındadır (Gerdes ve Segal 2009). Ben ve öteki arasında sınırların net olarak 

çizilmemesi iki tarafa da (uzman-müracaatçı) etki etmektedir. Ben-öteki ayrımını 

açıkça tanımlamayan bir sosyal hizmet uzmanı sadece karĢıdakinin deneyimlerini 

kendisinin deneyimleri gibi deneyimlemekle kalmaz, aynı zamanda kendi 

motivasyonlarını da karĢı tarafa yansıttırarak karĢıdakinin deneyimlerini de yanlıĢ bir 

Ģekilde inĢa eder (örneğin sinirlediğinde genellikle ağlayan biri keder ya da sevinçten 

ağlayan birine öfkesini yansıtabilir). Burada sonuç gerçek empatinin derin kavrayıĢı 

değil karıĢıklık, aĢırı benimsemenin yanlıĢ anlaĢılmasıdır (Gerdes ve Segal 2011). 

Kendilik-farkındalığının eksikliğinde empati sosyal hizmet uzmanları için 

kaldırılamaz bir yük haline gelebilir. Algısal sınırlar olmadığı taktirde sosyal hizmet 

uzmanları müracaatçının öfke, depresyon, kaygı ve mutluluklarını kendi hisleriymiĢ 

gibi algılama riskini yaĢarlar. Ben öteki ayrımı ile birlikte bir kiĢinin baĢkasının 

acısına yaklaĢımı sıklıkla özgecidir, algısal sınırların yokluğunda, baĢkasının 

acılarını gözlemleme gözlemcide sıkıntıya sebep olabilir (Gerdes ve Segal 2011). 

Zihinsel Esneklik / Perspektif alma: Ne hissettiğimiz ve karĢıdaki kiĢinin 

ne hissettiği arasında değiĢim yapabilme yeteneğidir. Bunu yaparken kendilik 

farkındalığı ile iki kiĢi arasındaki sınır da korunmaktadır. Perspektif alma bir his 

değil zihinsel bir süreçtir (Decety ve Moriguchi 2007). Bunun için bir baĢkasının 

deneyiminin mantıksal, rasyonel olarak anlaĢılması gerekmektedir. Örnek olarak bir 



15 
 

ebeveyn mantıksal olarak yeni doğanın perspektifini alarak onun zayıf, küçük ve 

çaresiz olduğunu tahayyül edebilir. Ebeveynler kendi perspektiflerini uyararak zayıf, 

çaresiz yeni doğana bakması gerektiğini de düĢünür (Gerdes ve Segal 2009), fakat 

burada ebeveynler kendi perspektifinin de farkındadır. Zihinsel esneklik diğer kiĢiyi 

“benim gibi ama ben olarak değil” Ģekilde anlamaktır. Bunun için de kiĢinin kendi 

duygusal deneyimini düzenlemesi gerekmektedir (Gerdes ve ark 2011b).  Perspektif 

alma baĢkasının durumunu içeriden bakarak tahayyül edebilmeyi ve farklı bir bakıĢ 

açısı açabilmeyi ifade eder (Gerdes ve ark 2011a).  

Duygu Düzenlemesi: Duygularla iliĢkili sübjektif hislerimizin yoğunluğunu 

ayarlayan düzenleyici süreç. Duygu düzenlemesi duygunun davranıĢsal ve psikolojik 

boyutlarının ayarlanması anlamına gelmekte ve diğer insanlarla uygun Ģekilde 

etkileĢim yeteneğimizin önemli bir yönünü oluĢturmaktadır (Decety ve Moriguchi 

2007). Duygu düzenlemesi kiĢinin kendi duygusal deneyimlerini değiĢtirmesi ya da 

kontrol etmesi kabiliyetine iĢaret etmektedir. Bazen baĢkasının hissettiğini hissetmek 

çok yoğun, baskılı olabilir ve bu durumda bakıĢ açımızı kaybedebiliriz. Bu sebeple 

gereğinden fazla özdeĢim kurabiliriz ya da aramızdaki sınırların kalktığı bir durum 

yaratabiliriz (Gerdes ve Segal 2009).  Algıladığımız duygular otonom ve somatik 

tepkilerle birlikte duygusal etkilenmelere ya da duygusal sıkıntılara neden 

olabilmektedir. Benzer Ģekilde düzenleme kiĢinin kendi içsel duygularını da itici 

olarak deneyimlemesine engel olur. Bunun aksine duygularını, özelikle olumsuz 

duygularını, yoğun bir Ģekilde yaĢayan bireyler kiĢisel sıkıntıya eğilimlidirler. 

BaĢkasının duygusal durumu ya da koĢullarının gözlenmesi, huzursuzluk ve 

anksiyete gibi kaçınmacı duygusal reaksiyonlar ortaya çıkabilir (Decety ve 

Moriguchi 2007). Duygu düzenlemesi, kiĢiyi aĢırı duygusal paylaĢım sonucu 

oluĢabilecek kiĢisel sıkıntıdan korumaktadır (Gerdes ve ark 2011). KiĢisel sıkıntı 

özellikle empatinin devamlılığı açısından çok önemlidir çünkü ben odaklı egoistik 

bir reaksiyondan dolayı sorundan ya da kiĢiden bir kaçınma davranıĢı geliĢtirebilir 

(Decety ve Moriguchi 2007). 

1.1.2. Uygulama Boyutu  

Empatinin kavramsallaĢtırma boyutu daha akademik bir odağı 

yansıtmaktayken uygulaması gündelik yaĢamı da içeren bir boyuta sahiptir. Bununla 

birlikte empatinin kiĢilerarası iliĢkilerdeki kullanımı ile yardım sürecindeki kullanımı 

farklılaĢmıĢtır (King ve Holosko 2012). Günlük yaĢamda anlayıĢ zorunlu olarak 
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kelimelere dökülmek zorunda değildir. Yeterli zaman olduğunda insanlar 

birbirleriyle kelimeleri kullanmadan zengin ve incelikli yollarla empatik iletiĢim 

kurabilmektedir (Egan 2010). Yardım sürecinde ise empati bir beceriyi ifade 

etmektedir. Her ne kadar yüksek düzeyde kavramsal çatıĢma ve karıĢıklıklar olsa da 

hiç kimsenin empatik olmayan bir terapisti istemeyeceği herkesçe kabul görmektedir 

(Gibbons 2011). Empatinin uygulama boyutunda ön plana çıkan konulardan biri 

empati yapan ile empati yapılan kiĢinin durumudur. Tarhan (2013) empatinin yardım 

sürecinde empati yapan kiĢiyi de rahatlattığını ifade ederken Hakkansson ve 

Montgomery (2003) empati iliĢkisinde kendisiyle empati kurulan hedef kiĢinin 

empati kuran kiĢiye göre daha olumlu bir deneyim yaĢadığını vurgulamaktadır.  

Empati kuran kiĢiler daha çok hedef kiĢinin olumsuz deneyimlerinin verdiği stresten 

etkilenmektedirler. Sonuç olarak empati kuran kiĢi için empati zaman, dikkat ve 

empati kurmak için çaba harcama diyebileceğimiz “yardımın bedeli”ne 

dönüĢmektedir.  

Empatinin danıĢmanlık sürecindeki uygulamasının dinamik ve değiĢken bir 

süreç olarak değerlendirildiği görülmektedir. Morgan ve Morgan (2005) empati 

kurabilmenin klinik eğitim ve deneyim, müracaatçı popülâsyonun karmaĢıklığı, 

günde görülen müracaatçı sayısı ve çalıĢma ortamı gibi mesleki değiĢkenlerden ve 

birincil iliĢkilerin niteliği, mevcut yaĢam sıkıntıları ve bunları yönetebilme becerisi, 

fiziksel ve zihinsel sağlık ve günlük sıkıntılar gibi kiĢisel değiĢkenlerden 

etkilendiğini, empati kapasitemizin günden güne ve dakika dakika 

dalgalanabileceğini ifade etmektedir. Duan ve Hill danıĢmanın empatisinin onun 

geçmiĢteki yaĢantılarından, empatik olma motivasyonundan, empati kapasitesinden, 

oturum boyunca olan duygusal ve biliĢsel durumundan etkilenebileceğini, ayrıca 

empatinin tek baĢına her zaman yardımcı olmayacağını vurgulamaktadır. Bir çeĢit 

empati yardımcı olabilirken baĢkası olmayabilir, empati bazen yardımcı olabilir ama 

bazen olamaz, bazen empati düzeyimiz aĢırı olabilir ya da yetersiz olabilir ve bu da 

yardımcı olmayabilir. Özellikle terapötik süreçte empatinin zamanlaması çok 

önemlidir. Müracaatçının empatiye olan ihtiyacı bağlama ve zamana göre 

değiĢebilmektedir (Duan ve Hill 1996). Bu çerçevede empatinin uygulamada 

kusursuz bir reçete olarak değil birçok değiĢkene dayalı bir teknik olarak 

değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Sosyal hizmet odağında empatinin uygulaması beceri boyutuna gönderme 

yapmaktadır. Sosyal hizmet becerilerinin her biri ayrı ve farklı bir beceri olarak 

düĢünülmekten ziyade her beceri aslında ayrı becerilerin bir toplamı olarak 

görülebilir. Nitekim empati bazı amaçlara hizmet eden baĢlı baĢına bir beceri olarak 

düĢünülebileceği gibi dinleme, sözel olmayan iletiĢim ve mesleki dil kullanmama 

gibi mikro becerilerin paketlenmiĢ bir hali olarak da düĢünülebilir. Sosyal hizmette 

hangi becerilerin temel hangilerinin spesifik beceriler olduğuna dair bir konsensüsün 

olmadığı vurgulansa da görüĢme yapmak sosyal hizmette temel bir beceri olarak 

kabul edilmektedir.  Bu beceri dinleme, soru sorma (özellikle açık uçlu sorular 

sorma), sözlü olmayan iletiĢim ve empati gibi alt becerilerden oluĢmaktadır  

(Dinham 2006).  

Empati, iletiĢim ve görüĢme yapmanın temel bir beceri olarak kabul 

edilmesine karĢın uzman-müracaatçı etkileĢiminde kanıta dayalı uygulamanın 

eksikliği vurgulanmaktadır. Forrester ve arkadaĢları, sosyal hizmette iyi iletiĢim 

becerilerinin ne olduğu, empatinin karmaĢık ve zorlu görüĢmelerde nasıl 

kullanılacağına yönelik bilgi eksikliğini vurgulamaktadır. Örneğin sosyal hizmet 

uzmanlarının açık ve kapalı uçlu soruları uygulamada nasıl kullandığına yönelik 

bilgiler kısıtlıdır. ĠletiĢim becerilerini tanımlamaya yönelik teorik ve ampirik temeller 

mevcut olmamakla birlikte (Forrester ve ark 2008), bir teori pratik kopukluğu olduğu 

da söylenebilir (King 2011). Temellerin yokluğu ve uygulama ile kopukluğunda 

doğru empati becerisini ve bunun nasıl geliĢtirileceğine yönelik olarak çok az Ģey 

bilinmektedir (Grant 2014). Mullins (2011) söz konusu eksikliğin çocuk refahı 

alanında da var olduğunu vurgulamaktadır. Çocuk refahı alanında çalıĢan sosyal 

hizmet uzmanlarının beceri ve nitelikleri üzerine pek çok vurgu olmasına rağmen 

ailelerle etkileĢime geçmede empatik yaklaĢımın üzerinde duran çalıĢma sayısı azdır.  

Ġyi bir uygulamaya yönelik araĢtırma eksikliğinin yanında standardizasyon 

açısından da empatinin ön planda bir olgu olarak vurgulanmadığı görülmektedir. 

2008 yılında Sosyal Hizmet Eğitimi Birliği‟nin (CSWE) oluĢturduğu “Eğitim ve 

Politika Akreditasyon Standartlarında” da empatiye sadece “Bağlantı kurma” baĢlığı 

altında “sosyal hizmet uzmanları empatiyi ve diğer kiĢilerarası becerilerini 

kullanmalıdır” cümlesi altında vurgu yapılmıĢtır (Gerdes ve ark 2011b). Strandberg 

ve arkadaĢları (2012) empatinin genellikle sosyal bakım literatüründe, eğitim 

materyaller ve kılavuzlar gibi,  üstü örtülü olarak ele alındığını, ancak yardım 
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sürecinde empatinin kesin rolü üzerine yönelik bilgimizin hala sınırlı olduğunu 

belirtmektedir.  Belirli standardizasyonların ve temellerin yokluğunda sosyal hizmet 

uzmanları kendi kiĢiler arası becerilerini kullanmaya yönelmektedir. Bir anlamda el 

yordamıyla bir Ģeyler yapmaya çalıĢmaktadırlar (King ve Holosko 2012). Gerdes ve 

Segal bu durumu Ģöyle özetlemektedir. “Bir sosyal hizmet uzmanına empatinin 

uygulamadaki önemini sorduğunuzda “evet” benzeri yanıtlar alırsınız, bir sosyal 

hizmet uzmanına bir sosyal hizmet kavramı olarak empatiyi sorduğunuzda ise “öyle 

bir Ģey mi var?” benzeri bir cevap alırsınız”. Diğer disiplinler empatiyi tanımlamaya 

ve empatinin ne olduğuna yönelik modeller oluĢturma giriĢimi içerisindedirler 

(Gerdes ve Segal 2009). Günümüzde daha iyi bir sosyal hizmet uygulaması açısından 

sosyal hizmetin de empati ve iletiĢim becerileri açısından teorik temellerini oluĢturup 

bunu uygulama ile bağlantılandırması gerekmektedir. 

KavramsallaĢtırma boyutunda vurgulanan empati-sempati ayrımını uygulama 

boyutunda da vurgulamak önemli görünmektedir. Söz konusu ayrım uzman-

müracaatçı iliĢkisinde görüĢme sürecinde kendini belli etmektedir. Clark, (2010) 

danıĢmanlık süreçlerinde empati sempati ayrımındaki yanlıĢların süreci aksattığını 

belirterek aĢağıdaki diyalog ile durumu örneklemektedir: 

Diyalog (Clark 2010): 

DanıĢmanlık örneğinde Stanley, 46 yaĢında bir elektrik mühendisidir, çalıĢtığı 

Ģirkette baĢka bir yere gönderilmesi olasılığının öfkesi ve dehĢetini ifade 

etmektedir. Aynı fabrikada 12 senedir çalıĢmaktadır. 

Stanley: Buna inanamıyorum. İşimden dolayı ailemi ülkenin başka bir yerine 

taşıyacak olma olasılığım var, Öyle üzgünüm ki bu konuda konuşmak bile 

istemiyorum. 

Sempatik bir cevapta 

DanıĢman: Bunu duyduğuma çok üzüldüm, Neden seni daha az üzecek bir 

konu hakkında konuşmuyoruz?  

Empatik bir örnekte: 

DanıĢman: Bu konuda konuşmak sizin için çok zor ve herhangi bir şey ifade 

etmiyor. Bu değişim ihtimali sizin için baş edilemez görünüyor. 

Burada danıĢman müracaatçının sıkıntısına sempatik bir yaklaĢımla konuyu 

değiĢtirerek tepki vermiĢtir. Bu örnekte baĢtaki ifade sempatikliği yansıtmamaktadır 
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(bunu duyduğuma çok üzüldüm). Sempatik olan danıĢanın moralini sempatik bir 

Ģekilde korumak için konuyu değiĢtirme teklifidir. DanıĢman danıĢmanın duygularını 

empati ya da sempati ile yakalayabilir, bununla birlikte empatik anlayıĢ danıĢanın 

durumsal sıkıntısının çok ötesinde bir perspektif sağlayacaktır. Bu anlayıĢ uzun süren 

danıĢmanlık hizmetlerini mümkün kılabilmektedir (Clark 2010). 

Empati sempati karmaĢası sadece görüĢmede değil yardım sürecinin birçok 

boyutunda da olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Gürbüz ve Eğinli (2010) 

hemĢire, psikolog ve doktor gibi insan iliĢkilerinin yoğun olduğu mesleklerde 

sempatinin iĢin yapılmasını engelleyici etkisini vurgulamaktadır. Çocuk servisinde 

çalıĢan bir hemĢirenin sempatik bir yaklaĢımla hastaları kendi çocuğuymuĢ gibi 

değerlendirmesi uygulamada ona güçlükler yaĢatacaktır. Empatik bir anlayıĢta ise 

çocukların yaĢadıklarını anlayarak onlarla iletiĢime geçmesi söz konusudur. 

Hastalarının silah yarasının ya da kırık kemiğinin acısıyla kendini tamamen 

özdeĢleĢtiren bir cerrahın hastalara yardım etmekten ziyade kendisinin yardıma 

ihtiyacı vardır. Aynı durum yoksulluğu, Ģiddeti ya da ruh sağlığı sorunlarını 

iyileĢtirmeye çalıĢan hizmet uzmanları için de doğrudur (Gerdes ve Segal 2011). Bu 

çerçevede empatinin durum hakkında kötü ya da iyi hissetmeyi gerektirmediği 

empatinin durumun nasıl hissettirdiğini anlamaya yönelik açıklamaya dayalı bir 

analizi ifade ettiği vurgulanmaktadır. Örnek olarak yoksulluğa sempatik ve 

merhametli bir yaklaĢımla baktığımızda yoksul insanlara yönelik kendimizi kötü 

hissederiz ve yardım etmek isteriz. Fakat bu tepki bizim kendimizi kötü 

hissetmemizden kaynaklanmaktadır. Böylece sadaka ya da hayır iĢi yaparak 

kendimizi iĢe yarar hissederiz. Ancak eğer yoksul bir kiĢinin yaĢamını deneyimlersek 

sadakanın sadece acil ihtiyaçları gidereceğini ve kiĢilerin koĢullarının iyileĢmesine 

bir katkı sağlamayacağının farkına varırız. ġartları değiĢtirmeye çalıĢmak empatisiz 

mümkün olamaz (Segal 2007b). 

Uzmanın sempatik yaklaĢımı müracaatçının değiĢim sürecini üstlenmesi 

açısından önemli görülmektedir. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçının hislerini 

sempatik bir yaklaĢımla desteklediğinde müracaatçı davranıĢlarını değerlendirme 

ihtiyacı hissetmez. Bunun yerine müracaatçılar, sosyal hizmet uzmanından kendi 

problemlerinde önemli rol oynayan kiĢilerin davranıĢlarını değiĢtirmesini beklemeye 

eğilimlidirler. Ayrı durabilmek ve objektiflik yardım sürecindeki kritik boyutun 

önemli bir unsurudur. Açıkçası sosyal hizmet uzmanı müracaatçısının hisleri ve 
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konumu üstlenirse yalnızca olayları dıĢarıdan objektif bakabilme yeteneğini 

kaybetmez, yardım süreci de sekteye uğrar (Hepworth ve ark 2010). Bu çerçevede 

empati sempati ayrımının uygulamada spesifik olarak görüĢme sürecinde daha genel 

olarak ise yardım sürecinin devamlılığında önemli bir ayrım olduğu söylenebilir. 

Empatinin uygulanmasında sosyal hizmet açısından önemli bir nokta da 

müracaatçı kitlesinin niteliğidir. Sosyal hizmet uzmanları farklı endiĢeleri, sorunları 

ve istekleri olan müracaatçılar ile karĢılaĢmaktadır. Belirli bir programa göre hizmet 

alan müracaatçılar birbirine benzer nitelikte sorunlara sahip olsa bile, her müracaatçı 

kendi durumuna ve kendine özgü nitelikte tepki verecektir. Bu nedenle, sosyal 

hizmet uzmanları her zaman yaklaĢımlarını ve tekniklerini hizmet verdikleri 

müracaatçıların özel ihtiyaçları, özellikleri ve koĢullarına adapte etmek zorundadır 

(Sheafor ve Horejsi 2014). Örneğin çocuk refahı sistemi ile karĢılaĢan ebeveynler 

kendini güçsüz, çaresiz ve motivasyonsuz (Mullins 2011) hissedebilirler. Baskıcı 

uygulamalarla karĢılaĢan müracaatçılar uzmanla olan iliĢkisinde güven, ilgi, 

yargılanma ve anlaĢılmaya yönelik soru iĢaretleri taĢırlar (Judith 2001). Özellikle 

travma, kayıp ya da alkol problemi gibi duygusal ve ahlaki yüklü vakalarda 

müracaatçılar kendileri ile ilgilenen kiĢilerin empatik ve yargılayıcı olmamasından 

etkilenmektedirler. Duyarsız bir müdahale, müracaatçının duygularının anlamının 

yanlıĢ değerlendirilmesi sonucunu doğurabilir (Morrison 2007). 

Uzman-müracaatçı etkileĢiminde empatinin varlığı açısından karĢılıklılık 

ilkesi de önemli bir ilkedir. Müracaatçı kendini açmaya istekli olmalıdır ki sosyal 

hizmet uzmanı da anlamaya hazır olabilsin (Egan 2010). Ġnsanlar özellikle erken 

geliĢme çağlarında ihtiyaçlarını karĢılayacak bir bakım görmedilerse ve duygu 

düzenlemesine sahip değillerse kendi duygusal durumlarını tanımlayamayabilirler ya 

da kendilerini ifade edecek kelimeleri olmayabilir. Argo kelimelerin duygular için 

kullanımı kültürel olabilir fakat bu durum hislerin kelimelere dökülmesindeki 

yetersizliği gösterir (Koprowska 2008). Empatinin karĢılıklılığı vurgulansa da 

anlaĢılan duygu ve düĢüncelerin aktarımının zorunlu olarak onay gerektirmediğinin 

de altı çizilmelidir. Empati zor durumda olan birini anlamaya çalıĢıldığı 

düĢünüldüğünde ötekinin bir birine karıĢmıĢ, sapmıĢ, ĢaĢkın bakıĢ açısı tarafından 

onaylanmasını gerektirmez.  Ötekinin arzuları ve beklentileri burada gerekli değildir. 

Ayrıca karĢımızdaki kiĢi gerçekçi olmayabilir ya da suiistimal etmeye açık olabilir 
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(Carse 2005). Empatik bir tepki vermek zorunlu olarak karĢıdan bir geri bildirimi 

gerektirmemektedir. 

Özelikle zor müracaatçıların empati sürecini zorlaĢtırabileceği, uzmanın 

empatisinin sınırlarını test edecek duruma getirebileceği belirtilmektedir. Doğal 

olarak bir kiĢinin baĢkasının hislerini hissetmesi yeteneğinin ve istekliliğinin sınırları 

vardır (Cournoyer 2011). Örneğin, müracaatçının suisidal davranıĢlarına yönelik 

korku uzmanı müracaatçıdan uzaklaĢtırabilir. Zor müracaatçılar derin bir dikkat 

gerektirmektedirler (Morgan ve Morgan 2005). Bu çerçevede mesleki iliĢki 

kurulmasına ve yönetilmesine karĢıt davranıĢlar sergileyen müracaatçılarla çalıĢırken 

uzmanın empatisini tahrip eden deneyimler yaĢama riski her zaman mevcuttur 

(Tempel 2007). Ayrıca Adams ve arkadaĢlarının (2002) da ifade ettiği üzere uzmanın 

kiĢisel değerleri ile mesleki değerleri arasındaki çatıĢmalar da empatinin 

gerçekleĢmesine engel olabilir. Uzmanlar bazı vakalarda empatilerini ifade 

edemeyebilirler ve kendilerini kiĢisel görüĢlerinin etkisi altında bulabilirler. Bu 

sorunla özellikle çocuk tacizcileri ya da çocuk katillerinin bulunduğu uzmanların 

empatik olmakta zorlandığı vakalarda karĢılaĢılır. Bu durum uygulamada değerlerin 

duygusal bir Ģekilde deneyimlenebileceğini göstermektedir. 

Empatinin alandaki uygulamasını belirleyen önemli değiĢkenlerde biri de 

çalıĢma ortamı ve onun nitelikleridir. Sosyal hizmet açısından düĢünüldüğünde 

mesleğin kendisi belirli bir bürokratizasyon ve standardizasyon sürecini 

vurgulamaktadır. Kroll (2010) uzman müracaatçı etkileĢimde niteliğin nicelikten 

daha önemli bir faktör olduğunu vurgulamakta, Goleman (2006) mekanik bir 

bürokrasi anlayıĢının ve fayda-maliyet hesabının empatik bir yaklaĢımı yok 

edeceğinin altını çizmektedir. Ameliyat öncesi kendine doldurulması için bir form 

verilen hasta bu durumu Ģöyle özetlemektedir 'Benim bir insana ihtiyacım var, 

onlarsa kâğıt veriyorlar" (Gruen 2006). Bürokratizasyonun artıĢı çıktılara-sonuçlara 

odaklanan eylemlere ve standartlaĢtırılmıĢ formlara neden olmakta, insanlık 

durumları görmezden gelinebilmektedir. Ayrıca bürokratizasyon yaratıcı problem 

çözme ve derinlemesine danıĢmanlık süreçlerine darbe vurmaktadır (Dinham 2006). 

Bürokratizasyonun standart prosedürleri kullanması, dokümantasyonun artıĢı, 

performans göstergelerine yönelik ölçüm faaliyetleri müracaatçıların ihtiyaçlarına 

değil performansa odaklanan faaliyetlerdir. Güncel sosyal hizmet alanındaki 

sistemleri ve prosedürleri vurgulayan bürokratik model ve bireyin değerini ve yardım 
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iliĢkisini vurgulayan sosyal hizmet beceri eğitimi sosyal hizmet eğitimcileri 

açısından iletiĢim becerilerinin eğitimi anlamında bir dilemma üretmektedir 

(Richards ve ark 2005).  Bu çerçevede sosyal hizmet eğitimi ile alandaki sosyal 

hizmet uygulaması bir çeliĢkiye neden olabilmektedir. 

Kurumdaki müracaatçıya yaklaĢımın da sosyal hizmetin etkinliğini belirlediği 

literatürde vurgulanmaktadır. Ylvisaker (2011) sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı 

iletiĢiminde müracaatçı merkezli ve kural merkezli iki yaklaĢımın yer aldığını kural 

merkezli yaklaĢımda uzmanların sıklıkla yönetimsel taleplerle birlikte müracaatçıya 

hızlıca teĢhislerde bulunduğunu ve müracaatçıyı kategorileĢtirdiğini belirtmektedir. 

Kural merkezli sosyal hizmette uzman müracaatçı iletiĢimi, sıklıkla kurumun 

ideolojisi ve tanımlamalarının domine ettiği bilgi toplama sürecine kurban gider. 

Sheafor ve Horejsi (2014), sosyal hizmet kuruluĢlarındaki kısıtlı bütçeler, siyasal ve 

idari çıkarlar, dava açılma endiĢesi ve ezici iĢ yükünün sosyal hizmetin temel 

ilkelerinin arka planda kalmasına neden olduğunu ifade etmektedir. Yorucu bir 

çalıĢma ortamı etkili ve etkin bir sosyal hizmeti zorlaĢtırmakta, bu süreçte de empati 

bir lüks haline gelebilmektedir. Bu noktada Sieber'in (2004) önerisi sosyal hizmet 

yöneticilerinin uzmanların sorunlarını çoğaltan iĢyeri koĢullarına karĢı dikkatli 

olmaları yönündedir. Buradaki bir diğer vurgu da objektifliğin dengesi noktasındadır. 

Kadushin ve Harkness (2002) genellikle sosyal hizmet uzmanına iĢyerinde duygusal 

olarak ön planda olmaması ve müracaatçıya objektif yaklaĢarak ona duygusal mesafe 

koymasının önerildiğini ifade etmekte, uzmanın psikolojik olarak müracaatçıdan 

kopuk olduğunda empatinin mümkün olmayacağını dile getirmektedir.  

ÇalıĢma ortamındaki fiziksel koĢulların da empatik bir hizmet sunumunu 

etkilediği unutulmamalıdır. Erkan (1997) mülakat yapılan odanın gürültüden uzak 

olmasını ve uzman müracaatçı iliĢkisinde ilgiyi dağıtacak unsurların (telefonun 

çalması, kapının vurulması, odaya kiĢilerin girmesi) bulunmamasını 

vurgulamaktadır. Bu bakımdan Sheafor ve Horejsi (2014) görüĢme ortamındaki 

fiziksel koĢulların müracaatçının uzmana saygısı, müracaatçının rahatlığı, güveni ve 

gizliliği ile iliĢkili olduğunu ifade etmektedir.  

Sosyal hizmet duyguların yoğun olarak deneyimlendiği bir insanlık 

durumunda hizmet verir. Uzman müracaatçı iliĢkisinde sosyal hizmet uzmanları 

sıklıkla müracaatçıları ile görüĢürken kendilerini karĢıdaki müracaatçının 

durumundan etkilenmiĢ bir halde bulabilir. Örneğin intihar giriĢiminde bulunmuĢ 
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deprese genç bir erkekle görüĢen sosyal hizmet uzmanı bir anda kendini yorulmuĢ ve 

halsiz bir Ģekilde hissedebilir (Wilson ve ark 2008). Literatürde McCann and Pearl 

(1990) aracılı travmatizasyon (vicaorus trauma), ikincil travmatizasyon (secondary 

traumatic stress) ve merhamet yorgunluğu (compassion fatigue) kavramlarının genel 

olarak yardım profesyonellerinin travmatize müracaatçılarla çalıĢırken devamlı 

olarak travmatik hikayelere ve görüntülerine empatik olarak maruz kalmaları sonucu 

yardım profesyonellerinde post travmatik stres bozukluğu belirtileri görülmesi 

sürecini ifade ettiğini vurgulamaktadır (Thomas ve Otis 2010). Sosyal hizmet 

uzmanları mesleki iliĢki kurarken büyük oranda travmatize olmuĢ kiĢilerle 

karĢılaĢmaktadır. Uzmanlar, artan oranda çocukluk çağı istismarı, aile içi Ģiddet,  

Ģiddet suçu, doğal afet, savaĢ ve terörizm mağduru müracaatlarla karĢı karĢıyadır. Bu 

durum  sosyal hizmet uzmanlarının doğrudan olmasa da travmatik olayların 

psikolojik etkilerine maruz kalmalarına yol açmaktadır (Bride 2007).  

Acı verici müracaatçı koĢullarıyla karĢılaĢmak genellikle yoğun duygusal 

tepkiler uyandırmaktadır (Barlow ve Hall 2007). Örneğin istismar vakalarında sosyal 

hizmet uzmanları karmaĢık ve acı verici konular hakkında çocuklarla konuĢmak 

durumundadır. Bu durum sosyal hizmet uzmanı üzerinde stres verici ve duygusal 

etkilerde bulunabilir. Uzman söz konusu etkiler altında çocuğa hassas ve güvenilir 

tepkiler verebilmek için duygusal dayanıklılığa sahip olmalıdır (Lefevre ve ark 

2008). Uygulamada empati, sempati ve merhamet ayrımlarının da merhamet 

yorgunluğu ile iliĢkili olduğu görülmektedir. Müracaatçı için hareket etme ya da 

müracaatçının acı veren durumu tarafından harekete geçiyor olmak uygulayıcıları 

merhamet yorgunluğu ya da tükenmiĢlik riskine sokabilmektedir. Bu risk özellikle 

uygulayıcı kendini müracaatçıdan ayırmadan müdahale eylemlerinde bulunursa 

olmaktadır (Thomas ve Otis 2010). Siegel (2010) müracaatçıları için temelde sempati 

duyan uzmanların müracaatçının yükü tarafından tükendikçe genellikle kendilerini 

kızgın, öfkeli ve dargın hissettiğini vurgulamaktadır. Bunun aksine empati, 

uygulayıcılar tarafından duyguların paylaĢımında kendilik farkındalığı, duygu 

düzenlemesi ve perspektif alma öğelerine dikkat edilerek uygulandığında 

müracaatçıyı kendi problemlerini çözme yeteneğine sahip biri olarak görmesiyle 

enerji vericidir. Empatik perspektifte, müracaatçının yükünü ya da sorununu 

üstlenmeye gerek yoktur  (Gerdes 2011a). 
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Müracaatçıların duyguları ve düĢünceleri ile çalıĢma sürecinde uzmanın 

özdeĢleĢmeye yani müracaatçının hislerini kendi hisleri gibi benimsemesine dikkat 

edilmelidir. Müracaatçının hislerini hissettikten sonra uzman onları kafasından 

göndermelidir. ÖzdeĢleĢme aĢırı bir sorumluluk hissi ile birlikte gelen kontrol edici 

ebeveyn tutumuna benzer bir yaklaĢım doğurabilir  (Cournoyer 2011). Hepworth ve 

arkadaĢları (2006),  müracaatçının duygusal deneyimlerinin uzmanın kendi bakıĢ 

açısını kaybetmesine neden olabileceğini vurgulamaktadır. Uzman burada 

müracaatçının dünyasının dıĢında kalmalı ve onun korkularının, öfkelerinin, 

sevinçlerinin ve acılarının yarattığı ĢaĢkınlıktan kendini korumalıdır  (Freedberg 

2007). Sosyal hizmet uzmanı "korku, üzüntü kızgınlık vb. gibi duygularının etkisi 

altına girmeden, adı geçen duyguların onun için nasıl bir anlam ve önem taĢıdığını 

belirlemeye çalıĢmalıdır” (Turan 2009). ÖzdeĢleĢmeyle gelen duygusal bulaĢma bir 

kiĢiden kaçınma ya da saklanmaya neden olabilir. Çocuklarının sıkıntılarından 

bunalan bir annenin çocuklarını rahatlatarak tekrar kendini iyi hissedebileceği ya da 

çocuklarının acılarını görmezden gelebileceği gibi (De Waal 2008) uzman da aynı 

süreci müracaatçıya yaĢatmak durumunda kalabilir. Sağlıksız bir empatik iliĢki, hem 

uzmana hem müracaatçıya zarar verir (Kinman ve Grant 2010). Literatürde birçok 

uzmanın bağlantı kesme aĢamasında problem yaĢadığı ve bu sebeple vakalarda 

üzerlerine daha çok yük aldığı vurgulanmaktadır. Bu hem müracaatçı hem de uzman 

için yıkıcı bir süreçtir. Sheafor ve Horejsi (2014) burada ilgi ve hassasiyetin 

dengesine vurgu yapmakta ve bir ucun özdeĢleĢmeye bir ucun ise ilgisizliğe gittiği 

bir çizgide uzmanın dengeyi yakalayabilmelisini önemsemektedir. 

Empati ve merhamet yorgunluğu açısından ayrıca Ģu iki nokta önemlidir. 

Öncelikle bir kiĢinin empati sürecinde olumsuz deneyimler yaĢaması bir süre sonra 

bir “empatik öfke” oluĢturabilmekte, bu süreçte kiĢi karĢıdaki kiĢinin durumunu 

anlamasına rağmen olumsuz tepkiler verebilmektedir (Gürbüz ve Eğinli 2010). 

Duyguların yoğunluğunun yarattığı tükenmiĢlik müracaatçıyı insan olarak görmeme 

(dehumanization) ile sonuçlanır (Kadushin ve Harkness 2002). Ġkinci önemli nokta 

ise sosyal hizmet uzmanlarının insanların sıkıntılarıyla uğraĢırken karĢılaĢtığı 

acılardan etkilenmemesinin mümkün olmadığıdır (Thompson 2013). Empati teoride 

uzman-müracaatçı değerleri ve davranıĢları açısından kolay bir kavram olarak 

görülmekteyse de alandaki meydan okuyucu koĢullar uygulamayı zorlaĢtırmaktadır 

(Furman 2005). Bir uzmanın mesleki rol ve sorumlukları ile kendi kiĢisel yaĢamı 
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arasında kesin sınırlar çizmesi mümkün değildir (Sheafor ve Horejsi 2014). Bu 

nedenle "vakaların kafada eve gitmesi" diyebileceğimiz süreç her zaman 

mümkündür. Burada temel nokta uzmanın mücadele edebilmesi ve farkındalığıdır. 

Sonuç olarak merhamet yorgunluğu ile mücadele edebilmek için müracaatçı 

ile çalıĢmada uzmanın müracaatçının duygularının paylaĢılması uygulayıcıda 

ben/öteki farkındalığı, duygu düzenlemesi ve perspektif alma yeteneği olmadığı 

takdirde kaygı ve kiĢisel sıkıntı yaratabilir. Ancak söz konusu yetenek ve becerilere 

sahip uzmanlar empatiyi tam olarak deneyimleyebilir.  Bununla birlikte söz konusu 

beceriler kolayca kiĢisel sıkıntı tarafından baskılanabilir (Gerdes 2011a). 

BaĢkalarının deneyimlerine yönelik algılarını açık tutamayan sosyal hizmet 

uzmanları asla kendi deneyimleri ile müracaatçılarının deneyimleri arasında köprü 

kuramayacaklardır. Aynı Ģekilde günün sonunda müracaatçılarının kaygı ve 

umutsuzluklarına empatik farkındalıklarını kapatamayan sosyal hizmet uzmanları da 

kolayca duygusal tükenmiĢlik yaĢayabilecekler ve uzun süre müracaatçılarına hizmet 

edemeyeceklerdir. Sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıları ile olan etkinliklerini 

arttırmak ve merhametten kaynaklanacak tükenmiĢliklerden ve yorgunluklardan 

korunmak için kendi empatik kabiliyetlerini arttırmalıdır  (Gerdes ve Segal 2011). 

Sosyal hizmet alanında müracaatçıların ve vakaların çeĢitliliği uzmanların 

çok çeĢitli duygularla karĢı karĢıya kalmasına neden olmaktadır. Bu durumda uzman-

müracaatçı etkileĢiminde duygusal boyutun niteliği tartıĢılmalıdır. Sosyal hizmet 

uzmanın ilk yapması gerekenlerden biri müracaatçıyı paylaĢıma hazırlamasıdır.  

Müracaatçıya duygularını kelimelere dökmeye hazır oluncaya kadar bu duygularını 

sakınacağı yeterli psikolojik alan verilmelidir. Diğer bir yandan uzmanın 

müracaatçıların duygularını kelimelere dökmesi, konuların derinlemesine 

konuĢulmasına yönelik bir istekliliği ve müracaatçıya duygusal bir güvenlik duygusu 

vermeyi ifade eder. Örneğin "Sana adil davranılmadığından dolayı öfkeli hatta 

incinmiĢ görünüyorsun” diyerek uzman müracaatçının dile getirmediği ya da 

getiremediği incinme duygusunu kelimelere dökebilir ve bunun üzerinde konuĢma 

motivasyonu yaratabilir.  Benzer Ģekilde “Kimse sana bir iĢ teklifinde bulunmadığı 

için çaresiz ve umutsuz görünüyorsun" diyerek duyguları daha açma ve konuĢma 

giriĢiminde bulunabilir. Ayrıca uzmanın müracaatının doğru empatik tepki 

verebilmesi açısından konuĢmanın içeriği ve yoğunluğuna odaklanması, yani 

müracaatçıya duygularını geri ifade ederken kelimelere ve ses tonuna dikkat etmesi 
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önemlidir (Raines 1990). Duyguların ifadesinde duyguları tanımlayabilme ve 

aktarabilme önemlidir. Buradaki genel hata uzmanın müracaatçıya "nasıl 

hissettiğinizi anlıyorum" demesidir. Spesifik olarak anlaĢılan unsurun eksikliğini 

içeren ve müracaatçının kafasında sosyal hizmet uzmanın kendisini gerçekten 

anlayıp anlamadığına yönelik Ģüpheler uyandıran bir algı üretmek hatalıdır 

(Hepworth ve ark 2010). Bu çerçevede empati ifade edilerek yapılan bir Ģey değil 

gösterilerek yapılan bir Ģeydir. "Hislerini anlıyorum" ifadeleri yerine "Sana adil 

davranılmadığından dolayı öfkeli görünüyorsun"" ya da "Kimse sana bir iĢ teklifinde 

bulunmadığı için çaresiz görünüyorsun" türündeki ifadeler empatiyi ifade eder. 

Duygu ya da düĢüncelerin içeriği doldurmadan yapılan ifadeler abartılı ve yanlıĢ 

olabilir (Raines 1990). Ġçi boĢ bir anlıyorum ifadesi ile empatinin daha çok "-mıĢ 

gibi" yapıldığı söylenebilir. 

Tabii ki "....... hissediyorsun" ifadesinin içini doldurabilmek de bir beceri 

olarak vurgulanmaktadır. Alanda yeni olan sosyal hizmet uzmanlarının empati 

kurabilmek için gerekli olan hislere yönelik kelime dağarcıkları sınırlıdır. Literatürde 

hisleri yakalamaya yönelik yüzlerce kelime olmasına rağmen öğrenciler, kendilerini 

"üzgün", "hayal kırıklığına uğramıĢ" gibi kelimelerle sınırlayarak müracaatçı 

mesajlarının zenginliğini çoğunu kaybetmektedirler. Müracaatçının ifade ettiği 

hislere yönelik tepki verebilmek için sosyal hizmet uzmanının insan duygularının 

çeĢitliliğinin farkında olması gerekmektedir. Ayrıca sosyal hizmet uzmanının 

müracaatçıya duygularını yansıtabilmesi amacıyla zengin bir duygu kütüphanesi 

olmasının yanında mevcut duyguların yoğunluğuna da dikkat etmelidir. Örneğin 

hiddet, cinnet, sabırsız gibi öfkeyi ifade eden ve yoğunluğu farklı bir çok duygu 

vardır (Hepworth ve ark 2010). Egan (2010) empatide doğru duygu kapsamını ve 

yoğunluğunu belirlemenin önemine dikkat çekmektedir, “….. hissediyorsun” 

ifadesinde … nın yerini hangi kapsam alacaktır? “incinmiĢ hissediyorsun” , “rahat 

hissediyorsun”, “coĢkulu hissediyorsun” ifadeleri farklı duygu kapsamlarına 

gönderme yapar. Bununla birlikte müracaatçılar her zaman duygularına bir isim 

veremeyebilirler. Yoğunluk açısından ise mutlu oldukça mutlu, coĢkulu-ağzı 

kulaklarına varırcasına mutlu gibi yoğunluk ayrımlarına da dikkat edilmelidir. Ayrıca 

tartıĢılan duygu ile hissedilen duygu arasındaki ayrımı yapabilmek de önemlidir. KiĢi 

sakin bir Ģekilde öfke üzerine konuĢabilir bu olguyu sosyal hizmet uzmanı ile 

tartıĢabilir ama burada kiĢi öfkeli değildir. Öfke üzerine sakin bir Ģekilde 
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konuĢmaktadır. Vakaların durumu aynı anda bir de fazla duygunun yaĢanmasına 

sebebiyet vermektedir. Örneğin yakınını kaybetmiĢ insanlar öfke, üzüntü, suçluluk 

piĢmanlık ve rahatlama gibi bir dizi duygu hissedebilirler. Kederin nasıl 

deneyimlendiği ve hissedilenler kiĢiliğe, önceki deneyimlere, dini arka plana ve 

merhum kiĢi ile olan iliĢkilere bağlıdır. Sosyal hizmet uzmanlarının spesifik 

durumlardaki (örn kayıp) insan tepkilerinin çeĢitliliği noktasında dikkatli olmaları 

gerekmektedir. Ölümcül bir hastalıkla yüzleĢmek biraz kavga, biraz inkâr, biraz öfke 

ve biraz da umutsuzluktur (Seden 2005). 

Empatinin uygulanması sürecinde sözel olmayan boyutun da önemi ön 

plandadır. Duygusal açıdan müracaatçıyla uyum sağlayabilmek için onun durumu 

nasıl tanımladığı ve hangi spesifik kelimeleri kullandığının yanında odaya nasıl 

girdiğine ya da nasıl selamlaĢtığına, nasıl oturduğuna, rahat ya da gergin olup 

olmadığına bakmak gerekir. Sözel ve sözel olmayan mesajlar birbiri ile uyum 

içindeler mi? Aynı mesajı mı veriyorlar ? (Wilson ve ark 2008) sorusu burada önemli 

bir sorudur. Raines sosyal hizmet uzmanının görüĢme sürecinde algısal ipuçlarına da 

dikkat etmesi gerektiğini ifade etmektedir. Müracaatçının sosyal hizmet uzmanlarının 

duygularına yönelik hassasiyeti (uzmanın giriĢte samimi bir gülüĢüne karĢılık 

vermesi), müracaatçının istem dıĢı kas hareketleri, konuĢmasının prosodisi bunlara 

örnek olabilir. Sosyal hizmet uzmanının kendi geçmiĢ deneyimleri, özellikle 

duygusal deneyimler müracaatçının deneyimlerini anlama noktasında önemli bir araç 

olarak kullanılabilirler (Raines 1990). Empati, müracaatçının çok kanallı olarak 

gözlenmesi ve bu gözlem sonucu oluĢan anlamla birlikte kendi biliĢsel ve duygusal 

durumunu uyumlu bir hale getirmekle ilgilidir. Müracaatçının deneyimlerinden 

duygusal anlamlar çıkarmak bizim kendi anılarımızla iliĢkilidir, fakat burada 

müracaatçıların ifadelerinin biricikliği ve farklılığının bizim deneyimlerimizden 

farklı olduğunun bilincinde olmalıyız (Berlin 2002). Sözel olmayan ifadeler bir geri 

bildirim alma Ģansını da vermektedir. Eğer müracaatçı yüzünü diğer tarafa 

çevirdiyse, konuĢmayı kestiyse ya da konuyu değiĢtirdiyse empatik tepkinin 

zamanlaması ya da yönetimi yanlıĢtır. Müracaatçılar çok nadir olarak sosyal hizmet 

uzmanının yanlıĢ bir çıkarımda bulunduğunu ifade ederler. Bu durumda sosyal 

hizmet uzmanı bir gaf yapmıĢ olma imkânını keĢfetmeye yönelik  "Söylediğim bir 

Ģey seni sessizleĢtirdi, konuyu değiĢtirtti ya da uzaklaĢtırdı ?" sorularını müracaatçıya 
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yöneltmelidir.  Genellikle bu tür bir soru uzmanın insanlığının açığa çıkmasını sağlar 

ve müracaatçıyı etkin hale getirir (Raines 1990). 

Empatinin sosyal hizmet uygulamasındaki kullanımına yönelik önemli bir 

vurgu da farkındalığa yöneliktir. Farkındalık becerilerini geliĢtirmek bir kiĢinin 

kendisi ve baĢkalarının zihinsel durumları hakkında düĢünürken sakinliğini koruması 

açısından önemli bir faktördür. Farkındalığın görüĢme sırasındaki olumsuz 

deneyimleri tolere edebilme ve kendi duygusal deneyimlerini kontrol edebilme 

açısından önemi vurgulanmaktadır (Turner 2009). Morgan ve Morgan (2005) bir 

müracaatçıdan baĢka bir müracaatçıya geçiĢ sürecinde uzmanın öncelikle zihnini 

boĢaltması gerektiğini, gündelik sıkıntılardan ve az önce biten görüĢmeden dikkatini 

yeni gelecek müracaatçıya kaydırması gerektiğini ifade etmektedir. GörüĢme 

sürecinde Ģimdiki ana odaklanmak anlamayı kolaylaĢtırmaktadır. Bununla birlikte 

Pinderhughes (1979) sosyal hizmet uzmanının kendi hislerinin müracaatçınınkilerden 

nasıl farklı olduğunu anlaması ve stereotip düĢünceler ya da ahlaki yargılamaya karĢı 

kendi düĢüncelerini bir süre askıda tutması gerektiğini vurgulamaktadır. Sosyal 

hizmet uzmanının etnik, ırksal, cinsiyete bağlı toplumsal güç iliĢkilerine yönelik 

farkındalıkları, empatik tepki verebilme kabiliyetlerini geliĢtirmekte ve toplumsal 

stereotiplerin tuzağından müracaatçıyı korumaktadır.  

1.1.3. Ölçüm Boyutu 

Empatinin kavramsallaĢtırılmasına benzer Ģekilde ölçümü noktasında da 

literatürde bir belirsizlik vurgusu ön plana çıkmaktadır. Buradaki ilk vurgu empatinin 

bilimsel bir olgu olarak değerlendirilip değerlendirilmemesine yöneliktir. De Waal  

(2014) yakın zamana kadar empatinin bilimsel bir olgu olarak görülmediğini 

vurgulamakta, empati ile iliĢkili olan Ģeylerin uzun bir süre iyi tanımlanmamıĢ, 

Ģefkatle bağlantılı ve kadın dergisi konusu olarak görüldüğünü ifade etmektedir. 

Ölçüm konusundaki söz konusu belirsizliğin empati olgusuna bilimsel bir bakıĢın 

geliĢmesinin gecikmesi ile bağlantılı olduğu söylenebilir. Levenson ve Ruef (1992) 

empati araĢtırmalarındaki metodolojik odak açısından kullanıĢlılığı maksimize etmek 

için empati kavramını belirsiz olan bir "iyilik, faziletlilik"ten ziyade ölçülebilir 

beceri, bilgi ve davranıĢ olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmekte, empatiye 

yönelik ölçeklerin sosyal arzulanabilirlik yönünden çarpıtmalara (empatik görünmek 

istemeyen bir kiĢi olabilir mi?) ve hatalı kiĢisel değerlendirmelere (gerçekten ne 
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kadar empatik olduğumuzu nasıl bilebiliriz?) karĢı savunmasız olduğunu ifade 

etmektedir. 

Empatinin ölçümü noktasında literatürün vurgusu araĢtırma sayısının nicelik 

olarak fazla olmasına rağmen araĢtırmaların birbirleri ile çatıĢtığı, bu sebeple umut 

vaat edici araĢtırma kanıtlarının bulunamadığı (Duan ve Hill 1996) yönündedir. 

Empati ölçümünde farklı yöntemlerin kullanılması farklı analizlere neden olmakta 

(Ünal 1972), empatinin çeĢitli tanımları olmasına benzer Ģekilde çok çeĢitli empati 

ölçekleri bulunmaktadır (Gerdes ve ark 2010). Bu durum objektif bir tartıĢma 

yapmayı imkânsız hale getirmektedir. Gerdes ve arkadaĢları (2011a) empatiyi 

ölçmek için kullanılan mevcut ölçeklerin ayna nöronlar, kendilik farkındalığı ve 

duygu düzenlemesi üzerine güncel nörobilimsel çalıĢmaları yansıtmadığını ifade 

etmektedir. Bu açıdan empatinin ölçümünün güncel nörobilimsel geliĢmelere 

uyarlanması gerekmektedir.  

KavramsallaĢtırmada vurgulanan empatide duygusal boyut–biliĢsel boyut 

tartıĢmasının bir benzeri ölçüm sorununda da ön plana çıkmaktadır. Empati 

ölçeklerinde empatiyi kiĢisel bir nitelik olarak görme, duygusal boyuta ya da biliĢsel 

boyuta öncelik verme, hem duygusal hem de biliĢsel boyutu dikkate alma gibi 

farklılıklar bulunmaktadır.  Ölçüm araçlarında kiĢisel bildirim ölçekleri, bir kiĢinin 

empatisini baĢkasına ankete uygulayarak öğrenme, gözlem yapma ve fizyolojik 

ölçümler (deri iletkenliği vb) bulunmaktadır. Duan ve Hill empatiyi değerlendirmeye 

yönelik bunca çeĢitli ölçeğin bulunmasına rağmen geçerli bir ölçek sorunun halen 

tartıĢmalı olduğunu ifade etmektedir. Bu anlamda hem teorik hem metodolojik 

sorunların varlığı göze çarpmaktadır. Neyin ölçüleceğinin (kiĢisel nitelik mi deneyim 

mi, duygusal boyut mu biliĢsel boyut mu) tam olarak belirlenememesi, geçerli bir 

ölçeğin gerekliliğini ortaya koymaktadır. Bu açıdan alternatif yaklaĢımların varlığı 

gerekmektedir (Duan ve Hill 1996). Empati araĢtırmalarındaki ölçümler noktasında 

önemli bir geçerlik güvenirlik sorunu da empati yapanın mı empati yapılanın mı 

ölçüme dahil olacağı noktasındadır. Hakkansson ve Montgomery (2003) empati 

araĢtırmalarında genellikle sadece empati kuran kiĢinin bakıĢ açısına odaklanıldığını 

ifade etmektedir. Empati araĢtırmalarında ekonomik olmasından dolayı çoğunlukla 

likert tipi kiĢinin kendisini değerlendirmesine dayanan ölçekler kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte bu ölçekler kiĢinin kendi değerlendirmesine dayalı olduğundan 

genellikle empatiye yönelik çok az Ģey söylerler. Öz değerlendirme ölçeklerinin 



30 
 

bulguları baĢka bulgularla çeĢitlendirildiğinde ya da karĢılaĢtırılmalı yöntemlerle 

kullanıldığında kullanıĢlı olmaktadır. Empati ölçümünde kiĢisel değerlendirme 

ölçeklerinin yanında, sözel ve sözel olmayan ifadelerin gözlemine dayalı 

değerlendirmeler ve empatinin fizyolojik ölçümü (deri iletkenliği, kalp atıĢı, hareketli 

beyin görüntüleme çalıĢmaları) katkı sağlayacaktır (Gerdes ve ark 2010). Bu 

çerçevede çeĢitlilik gösteren bir insan deneyimi olan empatinin ölçümünde de çok 

boyutlu ama nispeten standartlaĢtırılmıĢ bir yol izlenmesinin gerekliliği önem 

kazanmaktadır. 

Empati araĢtırmalarındaki ölçümü etkileyen önemli bir nokta da bağımsız 

değiĢkenlerin niteliğidir. Duan ve Hill (1996) empati araĢtırmalarında (özelikle 

psikoterapi ve danıĢmanlık yapanlara yönelik) genelde sosyo-demografik 

değiĢkenlerin değerlendirildiği, ayrıca kiĢilik yapısının ve biliĢsel stillerin ölçülerek 

karĢılaĢtırmaların yapıldığını ifade etmektedir. Burada yazarların vurgusu, bireysel 

farklılıkların yanında bireyin kendindeki farklılıklara, iç dünyasındaki farklılıklara 

(danıĢmanın ruh hali, müracaatçı bilgisi, müracaatçının kültürüne yönelik 

farkındalığı, müracaatçının duygularının doğası ve müracaatçı-uzmanın değerlerinin 

farklılığı gibi) odaklanan araĢtırmalara duyulan ihtiyacı vurgulamaktadır. Bireysel 

farklılıklara aĢırı odaklanmak kısıtlı bir anlayıĢ sağlamaktadır.  

Empatinin ölçümüne sosyal hizmet odağında baktığımızda King ve Holosko 

(2012), Ġngilizce literatürdeki empati ölçeklerine dikkat çekerek sosyal hizmete 

uygun düĢecek bir empati değerlendirme aracının yokluğunu ifade etmekte, 

empatinin ölçümünde yardım iliĢkisine odaklanan boyutun eksikliğine gönderme 

yapmaktadır. Bu durum sosyal hizmet uygulamasında ve araĢtırmasında bir bilgi 

boĢluğu olarak kendini göstermektedir. Özellikle özgeciliğin empatinin davranıĢsal 

göstergesi olmasına rağmen empati ölçeklerinin çoğunun özgecilik ve empati 

iliĢkisini araĢtırmaya niyetlenmediğini ifade etmektedir. Gerdes ve arkadaĢları 

(2010), PsychInfo ve Social Service Abstract veri tabalarında 2005-2010 yıllarını 

kapsayan sosyal hizmetle ilgili (sosyal hizmet, ruh sağlığı, danıĢmanlık ve genel 

psikoloji) alanlarda empati çalıĢmalarına yönelik yaptıkları taramada güncel sosyal 

hizmet araĢtırması literatüründe empatinin nasıl ölçüleceğine yönelik bir uzlaĢım 

olmadığını bulmuĢlardır. AraĢtırmacılar çeĢitli ölçekler, görüĢme ve gözlem 

teknikleri kullanmaktadırlar. Söz konusu çeĢitlilik bir karĢılaĢtırma yapma imkanını 

güçleĢtirmektedir. Böylece empatinin duygusal ve biliĢsel boyutunun varlığında 
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uzlaĢarak geliĢme gösteren literatür, yirmi seneden beri süregelen ölçüm ve 

tanımlama problemlerinden olumsuz etkilenmektedir. 

Literatürde ölçüm sorunun sosyal hizmet uygulamasının değerlendirilmesi 

açısından öneminin altı çizilmektedir. Butters (2010) müracaatçılara uygulanan 

empati eğitim programlarına yönelik güncel meta analiz çalıĢmasında empati 

eğitimine yönelik soruların etkin bir Ģekilde cevaplanamayacağını ifade etmiĢtir. 

Bunun nedenlerinden biri empatinin kavramsallaĢtırılması ve ölçülmesi noktasında 

tutarsızlıklardır. Butters özellikle empati ölçeklerinin sorunları olduğunu ifade 

etmektedir. Çünkü birçok ölçek yeni sosyal biliĢsel nörobilimsel çalıĢmalardan önce 

üretilmiĢtir. Bu yüzden kendilik farkındalığı, duygu düzenlemesi ve perspektif alma 

öğelerinin ölçümünde yetersiz kalmaktadırlar (Gerdes 2011a). Uygulamada ölçek 

kullanımı, müracaatçının güçlerine odaklanma ve empati odaklı müdahaleler için 

önemli görünmektedir. Söz konusu yöntem empatinin geliĢtirilmesi ve 

sayısallaĢtırılması açısından hem sosyal hizmet uzmanlarına hem de müracaatçılara 

katkı sağlayacaktır. Bununla birlikte empatinin standartlaĢtırılmıĢ bir ölçümünün tek 

kriter olarak değerlendirilmesi ya da empatinin tek baĢına bir karar verme ölçütü ve 

kabul kriteri olarak görülmemesi gerekmektedir  (Gerdes ve ark  2010). Bu 

çerçevede empatiyi tek bir ölçüt alma yanlıĢına düĢmeden sosyal hizmet 

uygulamasındaki değiĢim sürecine entegre edebilmek önem kazanmaktadır. 

Empatinin mevcut belirsizliğini gidermek amacıyla sosyal biliĢsel 

nörobilimcilerin  (Decety ve Moriguchi Modeli) 4 boyutlu modelinin bu konuda 

tutarlı bir model olduğu ifade edilmektedir. Sosyal hizmet uzmanları bu model 

üzerinde çalıĢarak empatinin tutarlı tanımını ve ölçümünü kendi alanlarına 

aktarabilirler  (Gerdes ve ark 2010). Burada vurgulanan nokta nörobilimsel bir 

modelin baĢka bir disipline nasıl aktarılacağıdır. Disiplinler arası modellerin sosyal 

hizmet araĢtırmacıları için bilinen bir alan olduğu belirtilse de  (Gerdes ve Segal 

2009), sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçılarıyla çalıĢma yapmak için iĢlevsel 

manyetik görüntüleme cihazlarına benzeri teknolojilere ulaĢım imkânları ya da 

laboratuarda nörolojik temelli çalıĢmalar yapacak ödenekleri yoktur. En iyi durumda 

sosyal hizmet uzmanlarının doğru ve kullanıcı dostu ölçüm yolları bularak sosyal 

biliĢsel nörobilim bulgularını alanla birleĢtirmeleri gerekmektedir. Bunun en iyi 

yollarından biri de ölçekler (Gerdes ve ark 2011a), ölçek geliĢtirmeye yönelik faktör 

analizi çalıĢmaları ya da öykü analizleri olarak vurgulanmaktadır (Gerdes 2011b). 
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Özellikle sosyal hizmet akademisyenlerinin sınıf ortamında empatinin ölçülmesi ve 

geliĢtirilmesi için yeni geliĢmeleri ve araĢtırmaları takip etmesi sosyal hizmet 

eğitiminde bir öncelik alanı olarak vurgulanmaktadır (Gerdes ve ark 2011b). 

1.1.4. Eğitim Boyutu 

Empati sorunsalının en son ve belki de en önemli boyutu da eğitimdir. 

Buradaki ilk tartıĢma doğal olarak empatinin eğitim ile geliĢtirilip geliĢtirilemeyeceği 

geliĢtiriliyorsa da ne kadar geliĢtirilebileceği yönündedir. Furnam (2005) empatinin 

öğrenilebilen bir beceri mi yoksa var olan kiĢisel bir özellik mi olduğu sorusunun 

anahtar bir soru olduğunu ve burada iki cevabında doğru göründüğünü ifade ederken 

Seden (2005) empatinin sıklıkla kiĢisel bir nitelik gibi düĢünüldüğünü ve bir çok 

insanın empati kapasitesini aile etkileĢimleri ya da yaĢam deneyimleri vasıtasıyla 

baĢkalarının dünyalarına girerek geliĢtirdiğini ifade etmektedir. Lefevre ve 

arkadaĢları (2008) ise eğitim sürecinde kapasite (capacity) ve yetenek (capability)  

arasındaki ayrımı vurgulamaktadır. Kapasite, öğrencinin genel olarak empatik, 

sıcakkanlı ve dayanıklı olmasını anlatırken yetenek, sosyal hizmet eğitimi ile 

öğretilenleri kapsamaktadır. Bununla birlikte kapasitenin ne kadar geliĢtirildiği ya da 

hangi yeteneklerin sosyal hizmet müfredatı ile kazandırıldığı net değildir. Bu 

çerçevede eğitim ile empatinin geliĢtirilip geliĢtirilemeyeceği tartıĢmasının 

öğrencinin kiĢilik yapısı ile de bağlantılı olduğu söylenebilir. Özellikle Hepworth ve 

arkadaĢlarının (2010) empati becerisinin geliĢiminde bir sınır ya da zirve olmadığına 

ve empati becerisinin sürekli oluĢan bir beceri formunda olduğuna yönelik vurgusu 

mantıklı görünmektedir. Gerdes ve Segal (2011) empatide eğitimin gerekliliği ve 

iĢlevselliğini savunarak güncel araĢtırmaların analizinde Ģu sonuçların ortaya 

çıktığını ifade etmektedir. Empati öğretilebilir, geliĢtirilebilir ve yardım uzmanlarının 

daha becerikli ve esnek olmasında aracılık edebilir.  

Sosyal hizmette empati açısından kavramsallaĢtırma, ölçüm ve uygulama 

alanındaki belirsizliğinin son yansıması da eğitim alanındadır. Sosyal hizmet 

uzmanları ile müracaatçının karıĢlaĢması uzun bir süredir sosyal hizmet eğitiminin 

merkezinde olmasına  (Ylvisaker 2011) rağmen Grant (2014) empati becerisinin 

eğitim ve müracaatçılarla etkileĢim sürecince öğrencilerde nasıl geliĢtiği ya da 

değiĢtiği sorusunun önemli bir sorun olduğunu  belirtmekte, Mullins (2011) sosyal 

hizmet sözlüğündeki empati tanımının empatinin eğitimine vurgu yapmadığını ve 

sosyal hizmet uzmanlarının empatisinin nasıl geliĢtirileceğine yönelik çalıĢma 
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sayısının sınırlı olduğunu belirtmektedir. Gerdes ve arkadaĢları (2011b), 47 adet 

sosyal hizmet ders kitabını içerik analizine tabi tutmuĢlardır. 26 ders kitabı 

empatiden söz etmemekte,  21 ders kitabı ise empatiden birkaç paragraf olarak söz 

etmektedir. Empatiden bahseden kitapların yarısı da empatiden bahsederken empatiyi 

tanımlama çabasına girmemiĢtir. Diğer bir ifade ile okuyucunun empatinin ne 

olduğunu ve nasıl geliĢtirileceğini bildiğini varsaymıĢtır. Bu çerçevede literatürdeki 

genel vurgu sosyal hizmet literatüründe empatinin nasıl geliĢtirileceği, öğretileceği 

ve öğrenileceğine yönelik kapsamlı bir tartıĢma eksikliğidir (Gair 2012, King 2011, 

Gerdes ve Segal 2011). Dinham soruna daha genel yaklaĢarak sadece empatide değil 

sosyal hizmette iletiĢim becerilerinin öğretilmesi ve öğrenilmesi noktasında 

akademik yayınların artması gerektiğinin altını çizmekte, özellikle bir teori ihtiyacını 

vurgulamaktadır (Dinham 2006). Ġngiltere'de bile sosyal hizmet programlarının ve 

iletiĢim becerilerinin geliĢtirilmesinin uzun bir geçmiĢi olmasına rağmen hangi 

eğitimin öğrencileri uygulamaya hazırlama noktasında etkili olduğuna yönelik net bir 

bilgi yoktur (Richards ve ark 2005). 

Empatinin eğitim sürecindeki önemi öğrencinin farkındalığı, duygu 

düzenlemesi, duygulanım paylaĢımı ve perspektif alma unsurlarıyla iliĢkili 

görünmektedir. Parkinson (2010) empatinin eğitimi ve sempatiden nasıl 

farklılaĢtığının sosyal hizmet eğitiminin erken döneminde kazanılan bir bilgi 

olduğunu ifade etse de Barlow ve Hall (2003) sosyal hizmet uygulamasında 

öğrencilerin incinebilirliğini ve duygusal mücadelelerle nasıl baĢa çıkabileceği 

noktasında sorunlara dikkat çekmekte, Napoli ve Bonifas (2011) ise sosyal hizmet 

öğrencilerinin sınıftaki vaka sunumlarından dolayı ikincil bir travmatizasyon 

yaĢayabilmekte olduğunu belirtmektedir. Bu çerçevede empati eğitimi sürecinde 

öğrencilerin müracaatçının durumundan olumsuz etkilenmesine dikkat edilmesi 

gerekmektedir.  

Empatinin sosyal hizmet eğitimi sürecinde öğrencilere kazandırılmasında 

uygulama boyutunun önemi de vurgulanmaktadır. Dinham (2006) iletiĢim 

becerilerinin üniversitelerin teori odaklı eğitime önem vermesinden dolayı doğru bir 

Ģekilde öğrenilemeyeceğini vurgulayarak iletiĢim becerilerinin öğrenme çıktılarının 

ve amaçlarının hem üniversite hem de uygulama alanındaki eğitsel faaliyetlerle 

baĢarıya ulaĢabileceğini ifade etmekte, Napoli ve Bonifas (2011) ise sosyal hizmet 

öğrencilerinin empatilerinin kitap okuyarak geliĢtirilemeyeceğini sosyal hizmet 
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eğitiminin sınıfta kolayca öğretilemeyecek bir bilim ve sanatın bir karıĢımı olduğunu 

belirtmektedir. 

ĠletiĢim ve empati becerilerinin öğrencilere aktırılması ile ilgili kritik soru, 

sosyal hizmet derslerindeki iletiĢim becerileri eğitiminin güncel uygulama alanına 

cevap verebilecek yeterlilikte olup olmadığıdır. Eğitim sürecinde Richards ve 

arkadaĢları (2005) güncel sosyal hizmet kültüründe iĢletmeci ve bürokratik kültürün 

geliĢiminin iletiĢim becerilerini kullanımı açısından sorunlar yarattığını 

belirtmektedir. Sosyal hizmet eğitiminde beceri öğretimine yönelik güncel yaklaĢım 

yardım etme iliĢkisi bağlamında empatinin gelimini vurgulamakta, uygulama 

alanında ise sosyal hizmet uzmanlarından bireyleri bürokratik prosedür yoluyla 

anlamaları ve kategorize etmeleri beklenmekte, bu da öğrencilere kafa karıĢıklığı ve 

zorluk olarak yansımaktadır. Bu durumda sosyal hizmet eğitimcilerini bir etik 

dilemma ile karĢı karĢıya bırakmaktadır. Öğrencilere alandaki prosedürlere uygun bir 

iletiĢim eğitimi mi verilecektir? Yoksa müracaatçı ile bağlantı kurmaya yönelik 

kiĢiler artası iliĢkilere odaklanan bir eğitim mi verilecektir? 

Söz konusu çıkmazlara ve belirsizliklere rağmen Çizelge 1.1.4.1'de literatürde 

sosyal hizmet eğitiminde iletiĢim ve empatinin eğitimine yönelik öneriler 

özetlenmiĢtir. 
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Çizelge 1.1.4.1 Sosyal Hizmet Eğitiminde ĠletiĢim ve Empatinin Eğitimine Yönelik 

Faaliyetler. 

Hepworth ve ark 

2010 

KaydedilmiĢ görüĢme kayıtlarının dinlenmesi ve tartıĢılması 

Gerdes ve Segal 

2011b 

Müracaatçının davranıĢlarını bilinçli bir Ģekilde 

gözlemlemek ve davranıĢlarını çözümlemek 

Egan 2010 Uzman-müracaatçı görüĢmelerine iliĢkin video kayıtlarını 

izlemek. 

Gerdes ve ark 

2011b 

Öğrencinin kendi deneyimlerinden faydalanması, Ayna 

nöron sisteminin öğrencilere anlatılması, dokunaklı, harekete 

geçirici kitaplar, filmler, Ģarkıların kullanılması, psikodrama 

ve rol yapma aktiviteleri, Taklit ve canlandırma oyunları, 

Duygusal tepki, ben öteki farkındalığı, duygu düzenlemesi, 

perspektif alma ve empatik eylemin eğitim sürecine entegre 

edilmesi, farkındalık çalıĢmaları. 

Gair 2012 Aile içi Ģiddet ve çocuk istismarı gibi zor alanlara yönelik 

spesifik eğitimler, etkileĢimli öğrenme imkanları, sanatsal 

faaliyetlerin eğitimde  kullanılması, Yaratıcı yazma 

etkinlikleri (vaka ile ilgili Ģiir yazma vb..). 

Lefevre ve ark 

2008 

Öğrencilerin sistematik gözlem tekniğini uygulaması. 

Napoli ve Bonifas 

2011 

 

Öğrenci-öğretmen ve öğrenci–öğrenci arasında sınıf içi 

çalıĢmalar, tepkiselliği ve dürtüselliğini kontrol etme odaklı 

düĢünce ve hisleri yargılamamaya yönelik farkındalık 

temelli grup çalıĢmaları. 

Grant 2014 Farkındalık çalıĢmaları, tecrübeye dayalı bir eğitim, rol 

yapma ve müracaatçı deneyimlerinin öykülerinin 

paylaĢılması, öğrencilerin kiĢisel deneyimlerini 

hikayeleĢtirilmesi. 

Tempel 2007 Müracaatçı topluluğuyla bir araya gelecek aktivitelerin 

yapılması (okul-sağlık merkezleri ziyaretleri ), süpervizyon. 

Raines 1990 Sosyal hizmet uzmanlarının bireysel terapi almaları, farklı 

ırk, etnik köken ekonomik ve sosyal arka plandan gelen 

kiĢilerle kültürel mesafenin azaltılması, insanlarla yüz yüze 

görüĢme, onların evini görme, onlara saygı duyma ve her 

kelimelerini dikkatle dinleme temelli klinik deneyim, 

süpervizyon. 

Mullins 2011 Aile refahı alanında çalıĢan uzmanlar için ebeveynlerin 

kendi hayat hikayelerini anlattıkları videoların izletilmesi ve 

izledikten sonra duygu ve düĢüncelerini tartıĢmaları. 

Videoların izlenmesi ya da katımlı taklitler yoluyla ayna 

nöronların hareket geçirilmesi 

Forrester ve ark 

2008  

DanıĢmanlık becerilerinin sosyal hizmet alanına 

uyarlanması,  eğitim programına adapte edilmesi. 

Gair 2011 Eğitimcinin kendi kültürel kimliğine ve bunun eğitime 

etkisine yönelik farkındalığı. Eğitimcilerin merhamet 

yorgunluğu ile mücadele etmesi. 
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Son olarak sosyal hizmette empati eğitimine değinen iki makaleyi özetlemek 

önemli görülmektedir. Furman (2005) sosyal hizmet öğrencilerinde empatinin 

geliĢiminde aĢağıdaki etkinlikleri örnek göstermektedir. 

Empatiyi hatırlama Ģiiri etkinliğinde  öğrencilerden birini kabullendiği ve 

anladığı bir zamanı hatırlamaları ve Ģiir haline getirmeleri istenmiĢtir. Müracaatçıdan 

uzmana mektup etkinliğinde alanda uygulama yapan öğrencilerle ilgili kendilerine 

zor zamanlar yaĢatan bir müracaatçıyı düĢünmeleri ve ona mektup yazmaları 

istenmiĢtir. BoĢluk doldurma etkinliğinde öğrenciler "müracaatçılarıma saygı 

duyarım çünkü……..” gibi belirlenmiĢ cümlelerdeki boĢlukları doldurmaktadırlar. 

Güçlendirme Ģiiri etkinliğinde kadın konuk evinde kalan bir kadının vakasını 

anlattıktan sonra öğrencilere vakaya güçlendirme yaklaĢımıyla yaklaĢmalarını 

kadının travmalarını bir zafere, mağduriyetlerini ise yıkılmamalarına yönelik yeniden 

çerçevelendiren bir Ģiir yazmalarını istemiĢtir. GörüĢülen kiĢi ya da filmlerle ilgili 

Ģiir etkinliğinde  öğrencilerden görüĢtükleri bir kiĢi hakkında bir Ģiir yazmaları 

istenmiĢtir. Sonra ise yazdıklarını görüĢtükleri kiĢi ile paylaĢmaları istenmiĢtir. 

Ayrıca sınıf ortamında zengin duygusal içeriği olan bir film izletilmiĢ ve 

öğrencilerden filmdeki önemli karakterlerin gözünden Ģiir yazmaları istenmiĢtir. 

Sosyal problemlerde empati etkinliğinde öğrencilere yoksulluk ya da ayrımcılık gibi 

bir sosyal problem hakkında araĢtırma yapmaları istenmiĢtir. Vaka örnekleri 

etkinliğinde ise daha önce yapılan müracaatçıdan uzmana mektup etkinliğindeki 

vakalara yönelik değerlendirmeler yapılmıĢtır.  

Gerdes ve arkadaĢlarının (2011b) çalıĢmasında ise sosyal hizmet 

öğrencilerinin beyinlerindeki mevcut sinirsel ağların geliĢtirilmesi ve yeni yolakların 

yaratılmasına odaklanılmıĢ, aĢağıdaki türden etkileĢimli bir eğitim metodunun yararlı 

olabileceği belirtilmiĢtir. Eğitim faaliyeti aĢağıda kısaca özetlenmiĢtir. 

Film izleme etkinliği: Öncelikle öğrencilerin daha önce izlemediği duygusal 

açıdan yoğun bir film sahnesi seçilir. Öğrenciler üç gruba ayrılır. Ġlk grup ön tarafa 

oturur film sahnesini hem izler hem dinler, ikinci grup ilk grubun arkasına oturur, 

filmi izleyip dinlerken karakterlerin jestlerini ve beden hareketlerini taklit ederler. Bu 

gruba bedenlerinin karakterin pozisyonlarını taklit ederken nasıl tepki verdiği 

sorulur. Üçüncü grup ekrana arkası dönük bir Ģekilde en arkaya oturtulur ve bu grup 

film sahnesini yalnızca dinler. Film sahnesi bittiğinde bütün öğrencilerden film 

sahnesi boyunca deneyimledikleri karakterle ilgili hislerini, motivasyonlarını ve 
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niyetlerini yazması istenir. Öğrenciler değerlendirmelerini ayna nöronlar, taklit ve 

dinleyici nöronlar bağlamında tartıĢırlar. Filmin tamamında ortaya çıkan karakterin 

motivasyonu, niyetleri ve sonuçları açısından hangi grubun değerlendirmesinin daha 

doğru olduğu değerlendirmesi yapılır. Ġdeal durumda 3 ayrı filmden 3 ayrı sahne 

seçilir ve gruplar sürekli yer değiĢtirir.  

Müracaatçı Deneyiminin Aynalanması Etkinliği: Bu etkinlik Ģu faaliyetleri 

içerir: Öğrenci belirlenmiĢ bir toplum kaynağını toplu taĢıma araçlarını kullanarak 

ziyaret edip deneyimlerini not eder. Öğrenci araĢtırdığı kaynak hakkında posteri ile 

birlikte 5 dakikalık bir sunum hazırlar burada kaynaktan ve kendi tepkilerinden 

deneyimlerinden bahseder. Bu ödev sosyal hizmet uzmanlarının ya da 

müracaatçıların ihtiyacı olduğu ya da onlara sunulan hizmetlerle ilgili sisteme ve 

toplum kaynaklarına yönelik bilgi ve iç görü kazanmayı amaç edinir.  

Empatik Eylem Mikro Uygulama Aktivitesi: Evlilik dıĢı çocuğu olan ve 

okulu bırakıp çalıĢmak zorunda kalan genç bir anne müracaatçı vakası sunulur ve 

öğrencilerden müracaatçının durumunu halk ve politikacıların yargılamaları ve 

değerlendirmeleri ile oluĢan kamuoyunun değerleri ve beklentileri açısından 

tanımlamaları istenir. Öğrencilerden müracaatçının durumundaki kiĢileri korumak 

için toplumda nelerin değiĢmesi gerektiğine ve aynı durumdaki kiĢilerin ekonomik 

Ģartlarının geliĢtirilmesine yönelik kapsamlı bir analiz istenir. 

1.2. Empatinin Biyolojik Göstergesi Olarak Ayna Nöronlar 

Empatinin kuramsal boyutlarının yanında günümüzde önemli bir boyutu da 

biyolojiye yaptığı vurgudur. Güncel beyin görüntüleme çalıĢmalarının sonuçları 

bireylerin baĢkalarının duygularına maruz kaldıklarında otomatik olarak bu duyguları 

paylaĢtıkları yönündedir (Vignemont ve Singer 2006). Ayna nöronlar olarak ifade 

edilen sinir hücreleri günümüzde empatinin biyolojik kaynağı olarak görülmektedir. 

Ayna nöronlar 1992 yılında Parma üniversitesindeki araĢtırmacıların maymunlar 

üzerinde yaptıkları deneyler sırasında keĢfedilmiĢtir. AraĢtırmacılar maymunların 

beyin aktivitelerini izlerken bir maymunun fındık alması ile fındık alınırken bir 

insanı izlerkenki durumda beyin dalgalarının benzeĢtiğini keĢfetmiĢlerdir. Özetle 

maymunun bir Ģeyi yapması ile bir Ģeyi yapılırken görmesi arasında sinirsel olarak 

benzeĢim olduğu bulunmuĢtur (De Waal 2014). Buradan çıkarılacak sonuç insan 

beyninde istem dıĢı olarak baĢkalarının duygularını, (örneğin acı çekiyorsa acılarını) 
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paylaĢmamızı sağlayan bir sistemin var olduğu yönündedir. Örneğin gözyaĢını silen 

bir insan gördüğümüzde ayna nöronlarımız kendi gözyaĢımızı sildiğimiz duruma 

benzer Ģekilde harekete geçer ve bir eylemi yapmak ile görmek arasındaki ayrımı 

silikleĢtirir (Goleman 2006). Daha somut bir örnekle iğne batmıĢ bir ayağın ya da 

çekiç vurulan bir parmağın fotoğraf ya da videosu görüldüğünde kiĢinin verdiği 

tepkinin kaynağı ayna nöronlardır.  

Keysers (2011) ayna nöronların sosyalleĢmede önemli bir unsur  olduğunu ve 

davranıĢlarımızın Ģekillenmesine etki ettiğini ifade etmektedir. Yemek yiyen birinin 

karĢısında diyet yapmak zorlaĢır, acı çeken birini görmek ayna nöronların sanki biz 

de acı çekiyormuĢçasına harekete geçmesine neden olur.  De Waal'ın da ifade ettiği 

üzere esneme refleksi yani esnemenin bulaĢıcılığı ayna nöronların en iyi 

örneklerindedir (De Waal 2014). Goleman  (2006) ayna nöronların etkinliğinin 

baĢkalarının  duygularının paylaĢımı ile bağlantılı olduğunu, bunun da sonuç olarak 

yardım etme isteği ile iliĢkili olduğunu ifade eder. Güçlü duygusal ifadeler içeren 

fotoğraflara (tiksinti, neĢe, üzüntü) bakıldığında yüz kaslarımızın harekete geçmesi, 

bir bebeğin ağlamasına ebeveynin verdiği tepki ayna nöronlarla bağlantılıdır. 

Ayna nöronlar ve empati iliĢkisinde vurgulanacak önemli noktalardan biri 

istem dıĢılıktır. Vignemont ve Singer  (2006) güncel beyin görüntüleme 

araĢtırmalarından hareketle insanların istem dıĢı olarak empati kurduklarını ve bunun 

da karĢı tarafın kim olduğu ile alakalı (yakın biri ya da sevilen biri)  olmadığını 

belirtmektedir. De Waal (2008) ise empatinin istem dıĢı olarak ortaya çıkan bir 

mekanizma olabileceğini fakat uzun vadede evrimsel süreçte belirli faydalarının da 

var olması gerektiğinin altını çizmektedir. Buradaki temel argüman hayvanların 

birbirlerinin acısına, sıkıntısına ya da ihtiyaçlarına yönelik yardım etme denebilecek 

doğrudan (yani herhangi bir Ģekilde öğrenilmemiĢ daha dürtüsel) özgeciliğin 

oluĢumunda empatinin temel bir mekanizma olarak yer aldığıdır. Bu mekanizmanın 

da özellikle akraba seçiminde önemli bir yeri olduğu ifade edilmektedir. 

Empati ayna nöronlar iliĢkisinde istem dıĢılığının yanında duygu türü ve 

yoğunluğu da önem kazanmaktadır. Nitekim Vignemont ve Singer  (2006) empatinin 

yalnızca duygusal ipuçların edilgen bir gözleminin sonucu olmadığı, bu süreçte 

bağlamsal değerlendirme ve aracı faktörlerin olduğunun nöröbilimsel çalıĢmalar 

tarafından bulunduğunun altını çizmektedir. Duygunun yoğunluğu, çarpıcılığı ve 

değeri empatik tepkiyi etkilemektedir. Nitekim korku, mutluluk, keder gibi birincil 
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duygular kıskançlık gibi ikincil duygulara göre daha kolay empatik sürece dahil 

olabilmektedir. 

Gerdes ve Segal (2011) ayna nöronlar ve empati iliĢkisini sosyal hizmet 

uzmanı müracaatçı etkileĢiminde Ģöyle betimlemektedir. Kendi zihinsel inĢalarını bir 

kenara koyan ve bir kadının doğumda yaĢadığı güçlüklerin hikâyesini dinleyen bir 

erkek sosyal hizmet uzmanı, kadının ses tonunun ve kelimelerinin farkına varır ve 

sözel olmayan ifadelerini izler, böylece doğumla bağlantılı acı, korku ve eğlence 

hislerini deneyimlemeye baĢlayabilir. Yakın empatik ilgi kuran herkes gibi o da 

bilinçsizce karĢısındaki kadının yüz ifadelerini ve vücut pozisyonunu taklit edebilir. 

Gerçekte fiziksel olarak asla yaĢayamayacağı ağrısal yansımaları empati yoluyla 

hissedebilir. Duygu paylaĢımı ve algı-eylem kavram çiftleri arasında iliĢki kuran 

sosyal hizmet eğitimcileri, müracaatçılar ve sosyal hizmet uzmanları için daha 

değerli ve üretken deneyimleri kolaylaĢtıracaklardır.  

1.3. Empatiye EleĢtirel BakıĢ 

Empati her ne kadar sosyal bilim literatüründe ön planda olan bir kavram 

olarak değerlendirilse de temelleri ve uygulaması açısından literatürde eleĢtirel bir 

değerlendirmeye de konu olduğu görülmektedir.  

1.3.1. Cinsiyet 

Empatiye yönelik eleĢtirel bir bakıĢta değinilmesi gereken önemli bir unsur 

empati ve cinsiyet iliĢkisidir. Bu noktada Gruen (2006)'in empatiyi erillik ve diĢilik 

açısından eleĢtirdiği görülmektedir. Gruen (2006) eril bilincin hissetme ve 

ilgilenmeyi dıĢladığını, duygu ağırlıklı olanın kadınca görülüp dıĢlandığını ifade 

etmektedir. Bu durum empati ve keder gibi duygusal algılayıĢların değer 

kaybetmesine yol açar. Feminist düĢünürlere göre yakınlık ihtiyacı ve empatik 

tepkisellik erkek ve kadınların ikisinde de mevcut olmasına rağmen, yaĢam 

dönümleri boyunca istek ve kapasite empatiyi farklılaĢtırmaktadır. Chodorow‟a göre 

(1978) toplum standartları erkeği empatik yapacak hassaslık, merhamet, duygusallık, 

hissiyat ve öznelliği erkeksi bir benliğin düĢmanı olarak görmektedir. Bununla 

birlikte aynı standartlar aynı özellikleri kadınlar için annelik rolü özeliyle birlikte 

daha mümkün kılmaktadır (Freedberg 2007). Sonuç olarak empati duygusallıkla olan 

iliĢkisi bağlamında toplumdaki erillik ve diĢilikten etkilenmektedir. 
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1.3.2. ĠliĢkisel Kültürel Teori 

Cinsiyet faktörü ile ilgili bir Ģekilde literatürdeki önemli bir vurgu iliĢkisel 

kültürel teori ve empatiye yöneliktir. ĠliĢkisel-kültürel kuram, kadın ve kız 

çocuklarının yaĢam deneyimleri ve geliĢimsel süreçlerinin önemine yönelik bir bakıĢ 

açısıdır. Bu da sosyal hizmet literatüründeki empatinin geleneksel tanımlarının 

ötesinde empatiyi artan bir Ģekilde ortak, etkileĢimli ve insancıl bir yolla tanımlamayı 

ifade eder (Freedberg 2007). Feminist yönelimli iliĢkisel yaklaĢım kadınların çevre 

ile olan etkileĢimlerindeki kültürel ayrımlara ve sosyo-politik bağlamlara vurgu 

yapar. Sosyo kültürel bağlama yapılan vurgu kadınların erkek egemen bir toplumdaki 

marjinallik deneyimlerinin empatik bağlantılar ile anlaĢılmasını içerir. ĠliĢkisel 

kültürel teori empati sürecinde yaĢ, ırk, kültür ve cinsiyet gibi farklılık sorunlarına 

dikkat edilmesine vurgu yapmaktadır (Freedberg 2007). Freedberg, Abby vakası 

üzerinden konuyu ele alır. Abby 30 yaĢındadır ve 32 yaĢındaki Tim ile 7 senelik 

evlidir. Abby son zamanlarda eĢinin kokain almak için ortak hesaplarından para 

çaldığını fark etmiĢtir. Madde tedavi programına katıldıktan sonra bile uyuĢturucu 

testlerinin pozitif çıkmasına karĢın ilaç kullandığını reddetmektedir (Freedberg 

2007). 

Danışman: Seni bu kadar mutsuz görmek bana acı veriyor.  Bunca yıldır 

birlikte yaşadığın birinden ayrılmanın büyük bir kayıp olduğunu 

anlıyorum. Sadece Timden vazgeçmiyor bir aile olma umut ve hayalinden 

ve yıllardır birlikte paylaştığınız acılardan da vazgeçiyorsun.  Bunla 

birlikte daha iyi bir yaşamı hak ediyorsun. 

Abby: Bir daha kimsenin bana ilgi duyacağını hissetmiyorum, bir daha 

beni sevecek birini bulabileceğimi düşünmüyorum ya da sevecek birini 

bulabileceğimi. 

Bu vakada Abby kocasından dolayı utanmaktadır ve küçük düĢtüğünü 

bilmesine rağmen kocası ile ayrılacak gücü yoktur. Ayrılma fikri ailesinden ve 

kiliseden gelen değer yargıları ile birlikte kendini suçlu hissetmesine neden 

olmaktadır. “Ġyi bir Ġtalyan kızı kocasını bırakmaz” yargısı baskın bir kültürel ifade 

olarak yolunda gitmeyen bir evliliği bitirmenin önünü kesmektedir. Bu durumda 

uzman müracaatçının bu kültürel yargılarına yönelik farkındalık kazandırmaya 

odaklanabilir (Freedberg 2007). Sosyal hizmet literatürü genel olarak özdeĢleĢmeye 

karĢı olarak müracaatçı-sosyal hizmet uzmanı arasındaki sınırların açık olmasını 
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ifade eder. ĠliĢkisel kültürel model ve onun empatik anlayıĢı ise bu noktada 

farklılaĢmaktadır. ĠliĢkisel kültürel teoride empati kavramı,  müracaatçı ve sosyal 

hizmet uzmanı arasındaki sınırı daha esnek bir çerçevede tanımlar. Böylece sosyal 

hizmet uzmanı dinamik yardım sürecinde daha aktif bir katılımcı olarak yer alır. 

Sosyal hizmet uzmanının kendi düĢünce ve duyguları yardım iliĢkisinde yer alır, 

karĢılıklı etkileĢim vurgulanır (Freedberg 2007). ĠliĢkisel kültürel yaklaĢım 

karĢılıklılık temasını empatiye ekleyerek onu zenginleĢtirir. KarĢılıklılığın empatik 

iletiĢimde kullanılması müracaatçının geliĢimini bir amaç olarak görür ve 

uzman/müracaatçı iliĢkisini de bu açıdan değerlendirir. Mevcut sosyal hizmet 

literatürü, uzmanın duygusal olarak müracaatçıdan ayrı olarak değerlendirmeler 

yapmasını ön plana çıkaran bir bakıĢa sahiptir, genel kabul uzmanın tarafsız bir 

değerlendirmede bulunmasını vurgular. ĠliĢkisel teoriye göre bu yaklaĢımda uzman 

kendini sürecin dıĢında tutarak daha fazla enerji harcar daha katı ve az spontane ve 

samimi bir yaklaĢımla bağlantı kurar. Uzman/müracaatçı iliĢkisi egemen olma ve 

tabii olma rollerinin risklerini taĢır. ĠliĢkisel teoride ise uzman müracaatçının 

biricikliğine önem verir ve yaĢ, ırk, kültür ve cinsiyet gibi konuları empatik sürecin 

çerçevesine dâhil eder. KarĢılıklılık özneler arasılığı vurgular ve uzman-müracaatçı 

iliĢkisinde iki tarafı da biricik bir konumdaki kiĢiler olarak görür. Böylece onların 

biricik öznel deneyimleri ve farklılıkları ön plana çıkar (Walsh 2010). 

1.3.3. Etnokültürel YaklaĢım 

Empati de tartıĢmalı olan bir diğer konu da kültürün etkisidir. Empatinin 

danıĢmanlık sürecindeki etkisinde Duan ve Hill kültürün etkisine de dikkat çekmekte 

ve farklı kültürel değerlerin anlamada önemli bir faktör olduğunu ileri sürmektedir.  

Bu aĢamada özellikle danıĢmanın kendi kültürel yargılarının farkında olması önem 

kazanmaktadır. Kültürün empatiye etkisi çok önemsenen bir konu değildir. Oysa ki 

kolektivist bir kültür ile bireyselci bir kültürün birbirini anlaması sorunu önemlidir 

(Duan ve Hill 1996). Nitekim Özbek (2004) duygu dıĢavurumunun toplumdan 

topluma farklılaĢabileceğine dikkat çekmekte, duygu dıĢavurumunun normal 

karĢılanmadığı toplumlarda empatinin varlığının daha değerli olduğunun altını 

çizmektedir. KiĢinin duygusal tepkileri yalnızca bireyselliğin bir ürünü değil, iĢyeri, 

mesleki ve sosyo-kültürel faktörlerden etkilenen bir sürecin içinde oluĢmaktadır 

(Morrison 2007). Herkes durumlara ve olaylara yetiĢtirilmesinden, kiĢisel ve aile 

değerlerinden ve yaĢadığı önemli olayların Ģekillendirdiği kendi objektifi aracılığıyla 
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bakar. Belirli bir durum hakkında deneyimimiz olmadığı zaman baĢkalarının bize 

söyledikleri, medya, okulda öğrendiklerimiz ya da kitaplarda okuduklarımız gibi 

dolaylı yollardan edindiğimiz bilgileri kullanırız (Hardy ve Mawhiney 2000). 

Ayna nöronlar baĢlığında tartıĢıldığı üzere empatinin baĢlangıcı bir 

evrensellik içermekteyse de empatinin kalitesi ve derecesi kiĢinin kendine verdiği 

değerden, karĢıdaki kiĢiye ve sürece verdiği değerden etkilenebilmektedir. Kültürel 

ve sosyal bağlama dikkat çekmek farklılıkların potansiyel sorunlarına karĢı 

hassasiyet ve potansiyel sorunların tanımlanmasına yönelik kiĢiye sorumluluk 

vermektedir (Gibbons 2011). Ġnsanlar empatik, özgeci ve ahlaki bir donanıma sahip 

olsalar da topluluklar bu davranıĢlardan seçici olarak faydalanmakta ve seçtiği 

davranıĢları desteklemektedirler. Doğamız bize empatik olmak ve sosyal olarak 

sorumlu olmamız için temel araçları vermiĢse de bu araçları mevcut düzene 

oturtabilmemiz için bir sosyal yönlendirmeye ihtiyacımız vardır (Segal 2011). Bu 

noktada Rasoal ve arkadaĢları (2011) etno kültürel empatide eğitim ve araĢtırma 

boyutundaki eksikliklere dikkat çekmektedirler. Nitekim halen klinik psikoloji, tıp, 

sosyal hizmet ve öğretmen eğitimi gibi eğitim programlarında etnisite ve kültürel 

boyutu vurgulayan farklı kültürel arka plandan kiĢilerle etkileĢime geçmeye yönelik 

derslerin eksikliği vurgulanmaktadır. Ayrıca empati araĢtırmalarına yönelik bir çok 

teorik çerçeve bulunmasına rağmen bu çerçevelerin etnik ve kültürel empati boyutu 

sınırlıdır. Etnokültürel empatinin çekirdek bileĢeni farklı kültürden bir kiĢiyle empati 

kurabilmektir. BaĢka kültürden bir kiĢinin benzer sıkıntıları ve amaçları olduğunun 

farkına varılması etno kültürel empatiyi oluĢturmaktadır.  

Uzman müracaatçı etkileĢiminde kültürel bilgiye vurgu yapılmaktadır. Dyche 

ve Zayas (2001) bu noktada Kültürlerarası empati kavramını kullanır. Kültürel 

bilginin desteği olmadan terapistin yardımı sempati ile sınırlı kalabilir. Duygusal 

bağlantı kurmanın anlamanın baĢlangıç koĢulu olmasına rağmen empati terapötik bir 

görev olarak istenildiği gibi yapılabilecek bir Ģey değildir. Baskı görmüĢ ve 

marjinalize müracaatçılarla çalıĢan terapistler güvenin sıklıkla kolay elde edilmeyen 

bir Ģey olduğunu öğrenmektedir, bir çok müracaatçı deneyimlerini sansürler. 

Kültürler arası empati danıĢmana müracaatçının kültürü hakkında dağarcığını 

kullanırken duygusal hassasiyetini tutarlı ve samimi bir çerçevede sürdürmesinde 

yardımcı olur ve güçlerinden yoksun ve Ģüpheci müracaatçılarla iĢbirliğine dayalı 

iliĢkilerin geliĢtirilmesine yönelik becerilerin kazanılmasına bir temel oluĢturabilir. 
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Her ne kadar Dyche ve Zayas kültürlerarası empatiye vurgu yapsa da ilk önce 

bahsedilen kültürün hangi kültür olduğunu irdeler. Onlara göre kültürel yaklaĢım 

hassasiyeti vurgulasa da terapistler genellikle hakim kültürdendir ve eĢitlikçi bir rol 

süreci de tıbbi geleneğe, müracaatçının varsayımlarına ve sosyal gerçekliğe karĢıdır, 

terapist burada baĢarılı olabilmek için akıntıya karĢı yüzmek durumundadır. Bunu 

becerebilmek için de ırksal, kültürel ve disiplinsel çeĢitlilik gerekmektedir. Öğretim 

programları öğrenciler, fakülteler ve destek elemanları arasında çeĢitli kiĢilerarası 

çevreler oluĢturma imkânı sağlarsa kültürlerarası öğrenim deneyimleri büyük ölçüde 

geliĢebilir. 

Empati ve kültür iliĢkisine doğrudan sosyal hizmet perspektifinden bakan 

Pinderhughes (1979) kültürlerarası bir uzman müracaatçı etkileĢiminde empatik 

olabilmek ve müracaatçıyı anlayabilmek için Ģu noktalara dikkat çekmektedir. Irklar 

ve etnik kökenler arası iletiĢimin karmaĢıklığını anlama, kendi önyargılarını 

tanımlama ve bu önyargıların dinamiklerini anlama, kendinin ve diğerlerinin 

algılamaları ve deneyimlerinin farklı olabileceğine yönelik tolerans, toplumsal güç 

farklılaĢmalarının hislere ve davranıĢlardaki farklılaĢmalarını anlamak. Bu beceriler 

müracaatçıyı anlamak ve empatik-yapıcı bir uzman müracaatçı iliĢkisi kurmada  

müracaatçının sorunlarının çözülmesinde yarar sağlayabilir. Böylelikle 

müracaatçının seçimler yapabilmesi ihtiyaçlarını ifade etmesi kolaylaĢacaktır. Clark 

(2007) müracaatçı farklılığı konusunu gündeme getirmekte ve farklı kültürlerin 

hastalık, ölüm, boĢanma ya da hamilelik gibi olaylara farklı tepkileri olduğunun altını 

çizmektedir. Uzmanın bu değer sistemlerinin farkında olup empati kurabilmesi 

gerekmektedir. Empati sadece müracaatçılarla olan etkileĢimde değil diğer meslek 

elemanları ve süpervizörle çalıĢırken de beklenen bir Ģeydir. Empati kiĢilerarası 

problemlerin iĢbirlikçi bir Ģekilde çözülmesi ve çatıĢmaların müzakere edilerek 

sonlandırılması noktasında temel bir öğedir. Hepimiz sıklıkla kendi kiĢisel 

deneyimimiz kültürümüz ve tarihimizi temel alarak belirli gruptaki- koĢuldaki 

kiĢilere empati gösterme kapasitesine sahibizdir. Sosyal hizmet uzmanlarının ise 

kendisinden farklı kültüre, etnik kökene, yaĢa, dine ve sosyal sınıfa sahip insanları 

anlamak için kendilerini geliĢtirmeleri gerekmektedir (Statham 2007). 

1.3.4. Toplumdaki Güç ĠliĢkileri ve Empatinin Söylem Analizi 

Etnokültürel yaklaĢımla bağlantılı olarak empatide değinilmesi gereken 

önemli bir nokta da empatinin toplumsal güç iliĢkileri ile bağlantısıdır. Burada 
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irdelenmesi gereken nokta empatinin nasıl bir söylem içinde oluĢtuğu ve toplumdaki 

hangi hakim güç iliĢkileri içinde ele alınması gerektiğidir. Foucault bakıĢı açısından 

Ģu söylenebilir ki dil ve söylem kendimizi nasıl anladığımızı etkilediği gibi 

danıĢmanların müracaatçılarla çalıĢmalarını ve onların anlamlandırmalarını da etkiler 

(Sinclair ve Monk 2005). Bu noktada Sinclair ve Monk'un görüĢleri önem 

kazanmaktadır. Sinclair ve Monk (2005) empatiyi iki noktada eleĢtirir, ilk olarak 

empatinin arkasında liberal-hümanistik bir arka planın olduğunu ifade eder. Liberal 

hümanizm, danıĢmanları empatinin bir insanın bir insanı yalnızca kendi insanlığıyla 

anlayabileceği anlayıĢına inanmaya davet etmektedir. Bu referans noktasından 

empati evrensel bir insan durumu olarak görülmektedir. Liberal-hümanist yaklaĢımın 

aksine Sinclair ve Monk'un savunduğu söylemsel empati  müracaatçıyı danıĢman ya 

da baĢkaları tarafından bilinmeyecek paylaĢılmayacak ya da anlaĢılmayacak bir 

noktaya koyar. Örneğin ırkçı, sınıf ya da cinsiyet ayrımcılığı yapan müracaatçılarla 

çalıĢan terapistlerin durumu örnek olarak verilebilir (Sinclair ve Monk 2005). Empati 

uygulamasına söylemsel boyutu dahil etmek toplumdaki hakim söylemin ve 

konumlamaların dikkate alınmasıyla sosyo-kültürel bağlamın anlaĢılması noktasında 

katkı sağlayacaktır. Böylece müracaatçılar kendilerini daraltan ve sınırlayan söyleme 

karĢı direnç geliĢtirebileceklerdir (Sinclair ve Monk 2005). 

AnlaĢılacağı üzere Sinclair ve Monk Söylemsel Empati kavramıyla 

toplumdaki hakim kültürel inançların oluĢturduğu söylemin danıĢman-müracaatçı 

eksenindeki yansımasına odaklanmaktadır. Sinclair ve Monk (2005) empatinin 

doğası hakkındaki liberal-hümanistik betimlemelerin kültürün etkisini açıklamada 

baĢarısız kaldığını, söylem, konum ve yapı söküm gibi postyapısalcı kavramsal 

araçlarla müracaatçıların deneyimlerinin aslında sosyokültürel bir ürün olduğunun 

vurgulanmasıyla empatinin geliĢtirilebileceğini vurgulamaktadır. Empatinin temel 

varsayımı insan olarak evrensel insan deneyimlerini paylaĢma kabiliyetimizin var 

olmasıdır. Ancak bu analiz bireyler ve onların sorunlarının büyük kültürel bağlamda 

oluĢtuğunu gözden kaçırmaktadır. Bu bakıĢ açısından empati bireyin kendini 

hissetmesinin doğuĢtan ve temel doğasına vurgu yaparak kültürel boyutu görmezden 

gelir (Sinclair ve Monk 2005). Örneğin  kendisini duygusal olarak istismar eden 

kocasından ayrılmak isteyen iĢsiz, eğitimsiz bir kadınla çalıĢan bir terapist 

varsayalım. Terapist kadının kocasını bırakması fikrine müsaade   verdiğinde ayrılma 

sürecine etki eden sosyal ve kurumsal bariyerlerle karĢılaĢırlar (ataerkil davranıĢlar, 
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damgalama, ekonomik bağımlılık, yasal ihtiyaçlar vb..). Bu durumda kiĢinin kendi 

güçlerine bel bağlayan bir yaklaĢımın akıbeti ne olacaktır (Sinclair ve Monk 2005)? 

Sinclair ve Monk'un (2005) çerçevesini çizdiği Söylemsel empati müracaatçının 

durumunu betimleyen ya da etkileyen kültürel varsayımlarla ilgili bir açılım sağlar, 

diğer bir değiĢle müracaatçının ve danıĢmanın söylemi ve pozisyonu hakkında bir 

farkındalık kazandırır. Terapide yapı sökümcü bir yaklaĢım kullanıldığında terapist 

kendine "Terapi sırasında problemin doğasına dair kolayca sonuca vardığım ve kabul 

ettiğim varsayımlar nelerdir?" ve benim kültürel çerçevemin ürettiği kısıtlılıklar 

nelerdir ve bunların anlayıĢıma etkileri nelerdir?".  

Müracaatçıyı anlama uğraĢına eleĢtirel yaklaĢan bir diğer görüĢ Keefe (1978) 

den gelmektedir. Keefe (1978) Marksist bir bakıĢ açısıyla anlamayı politik ekonomi 

açısından değerlendirmektedir. Bir toplumun ekonomik yapısının bireylerin 

yaĢamları ve yaĢadıkları siyasi ve sosyal düzenlemeler üzerinde yaygın bir etkiye 

sahip olduğunu, sosyal hizmet uzmanının bu ekonomik gerçeklikleri anlamasının 

uzmanın empatisini ve müracaatçıya yardım becerisini geliĢtireceğini 

vurgulamaktadır. Keefe empatinin toplumdaki hakim iktisadi sistemin dinamiklerini 

de dikkate alması gerektiğini vurgulamaktadır. Ona göre kapitalist toplumdaki 

ekonomik iliĢkiler kimlerin müracaatçı olacağını belirleyen bir sınıf yapısı ve 

ekonomik statüko üretmektedir. Yapısal baskılar sosyal hizmet uzmanlarını sapkın 

nüfus üzerinde daha çok sosyal kontrol uygulamaya itmektedir. Keefe Marksist bir 

yaklaĢımla sosyal hizmetin kapitalist bir toplumda sapkınlara karĢı sosyal kontrol 

iĢlevi üstlenebileceğini ve hâkim sınıfın çıkarlarını korumaya hizmet edebileceğini 

vurgulamaktadır. Bu nedenle uzmanların toplumdaki iktisadi gerçeklikler hakkında 

dikkatli olmalarının altını çizmektedir (Keefe 1978). 

Toplumdaki ahlaki değerler ve inançların da anlamayı ve empatiyi 

etkilediğinin altı çizilmelidir. Nitekim Iacaboni (2008) empatinin eylemde her zaman 

olumlu olmayacağına karĢı bizi uyarmaktadır.  Ona göre insanların Ģiddeti örnek 

alması, dürtüsel davranıĢları zihinsel süreçlerden ayırması ve kültürler arası 

aynalayabilme fırsatları ile ters düĢen kitlesel dinsel ve politik inanıĢlar bizi 

nörobiyolojik olarak birbirinize bağlayan bağlardan uzak tutmakta ve insana zalim 

bir görünüĢ kazandırmaktadır (Gerdes ve Segal 2009). Buna paralel olarak Royzman 

ve Kumar (2001) da literatürde empatinin kavram olarak nötr bir değer taĢıdığını 

yani hem pozitif hem de negatif duyguları aynı derecede hissetmeyi vurguladığını, 
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oysa negatif empatik cevapların çok daha yaygın, farklılaĢtırılmıĢ ve çok daha geniĢ 

bir çerçevede insan iliĢkilerinde bulunduğunu belirtmektedir. Bazı öncelikli insan 

iliĢkileri dıĢında birinin kötü oluĢunu paylaĢmamak iyi oluĢunu paylaĢamamaya göre 

daha çok acı verir. Ayrıca negatif olaylara karĢı daha yoğun empati eğilimimiz belki 

de toplumun ortak ahlakında bulunan pozitif-negatif asimetrisinin temelidir.  

Özellikle birinin zevk alıĢının arttırılmasından çok birisinin acısının azaltılması çok 

daha önemli bir ahlaki iddiadır.  

Literatürde toplumdaki güç iliĢkilerine yönelik uzmanın farkındalığının 

varlığı vurgulanmaktadır. Pinderhughes (1979) yardım iliĢkisinin bir güç ve 

güçsüzlük iliĢkisi olduğunu ifade etmektedir. Toplumdaki stereotiplerden 

kaynaklanan güç iliĢkileri de yardım iliĢkisinin içinde bulunmaktadır. Pinderhughes 

sosyal hizmet uzmanının uzmanlık konumunun ve müracaatçının muhtaçlık 

durumunun bir güç ve güçsüzlük konumunu temsil ettiğini vurgular. Özellikle ırklar 

arası ya da etnik kökenler arası yardım iliĢkisi toplumdaki hakim güç iliĢkileri ile 

karĢı karĢıya gelmenin bir göstergesidir. Sosyal hizmet uzmanının toplumdaki etnik 

ve ırksal kökenlere karĢı farkındalığının bulunması, müracaatçının güçsüzlüğü ile 

sonuçlanacak etkileĢime karĢı daha hazırlıklı olmasını sağlayabilir. Judith'e göre de 

(2001) sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyla aynı dilden konuĢabilmek için öncelikle 

kendini sınıf, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim gibi baskıcı farklılıklara yönelik 

farkındalık sağlamalıdır.  

1.3.5. Dikkatsizlik 

Empatiyi güncel sosyo-kültürel değiĢimlerle değerlendirdiğimizde önemli 

olan noktalardan biri de günümüz dünyasındaki duyarlılık ve dikkatsizlik 

sorunsalıdır. Goleman (2006) Sosyal Zeka adlı kitabında bu noktaya özellikle 

değinir. Ona göre çağımızda bir çok iĢin aynı anda ve hızlı yapılmasının gerekliliği 

yoğun bir zihinsel meĢguliyet ve kiĢinin kendisi ile ilgilenmesini doğurur. Bu sebeple 

baĢkasına yoğunlaĢma, onun duygularını, his ve ihtiyaçlarını fark etme kabiliyetimiz 

arka planda kalır. Goleman özellikle yoğun kent ortamındaki kalabalıkta bir Ģeye 

dikkat etmenin imkansızlığına değinmektedir. Kent ortamında yoğun uyaranların 

varlığı insanın zorunlu olarak kendisini duyarsız bir moda almasını gerekli kılar. 

Sonuç olarak kiĢi dikkatini kendi kiĢisel önceliklerine odaklar. Oysa ki Goleman'a 

göre baĢkasına yönelik dikkat empatinin ön koĢuludur. 
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1.3.6. Sosyal Empati 

Empatinin terapötik süreçteki olumlu etkisi gerek psikoloji gerekse sosyal 

hizmet literatüründe sürekli olarak vurgulanmaktaysa da güncel literatürde tartıĢılan 

önemli bir konu empatinin toplumsal düzeyde neler vaat ettiğidir. Segal bu çerçevede 

sosyal empati kavramını tartıĢmaya açmaktadır. Segal'e göre (2007a) empatinin 

toplumsal düzeyi ile ilgili bir tartıĢma yoktur ve yine Segal'e göre (2011) bireysel 

empatinin toplumları veya toplulukları sosyal adalet açısından motive etme de yeterli 

olduğu söylenemez.  Yapısal eĢitsizlikler ve adaletsizlikleri değiĢtirmenin en etkili 

yolu insanlara baskı altındaki insanlara yönelik empatik iç görü kazandırarak onların 

koĢullarını anlama imkânı sağlamaktır. Tek baĢına bireysel empati büyük ölçekli 

yerel ya da küresel sorunların çözümünde yetersiz kalmaktadır. Ayrıca büyük ölçekli 

problemleri (yoksulluk gibi) bireysel perspektiften değerlendirme kusurlu ve eksik de 

olabilir (Segal 2011). Segal (2011), bireysel empatiye dayanarak insanların refahını 

arttırmanın farklı etnik, kültürel, ırksal gruplar söz konusu olduğunda baĢarılı 

olamayacağını ifade etmektedir. Sosyal sorumluluk için güçlü bir inancın teĢviki, 

etkin ve adil sosyal politikaların geliĢtirilmesi ve dönüĢümcü sosyal eylemin 

üretilmesi için baskın kültürden olmayan insanların bağlamsal ve tarihsel koĢullarını 

anlayabilecek bir kavrayıĢa ihtiyaç vardır. Segal bu kavrayıĢı "Sosyal Empati" olarak 

adlandırır. Sosyal hizmet açısından düĢünüldüğünde literatürde empatinin uzman-

müracaatçı iliĢkisi içerisinde ele alındığı sosyal politikaların oluĢumunda, makro 

uygulamada empatinin ön planda tutulmadığı görülmektedir. Sosyal empati sosyal 

hizmetin makro boyutunda empatinin  gerekliliğine değinmektedir. 

1.4. Sosyal Hizmette Empatinin Yeri ve Önemi 

Empatinin kavramsallaĢtırması noktasında sorunlar olduğu bir sorunsal olarak 

empati baĢlığında tartıĢılmıĢ olsa da uygulama açısından empatinin yeri ve önemine 

yönelik  literatürde pek çok vurgu bulunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanları ve diğer 

insani hizmet sağlayıcılarının yoğun acı, travma ve çatıĢmalara sahip müracaatçılarla 

çalıĢırken empatik bağlantı kurabilmeleri beklenmektedir (Thomas ve Otis 2010).   

Gerdes (2011b) empatinin sosyal hizmetteki öneminin  disiplinin kuruluĢundan beri 

ön planda olduğunu ifade etmekte, sosyal hizmetin bilgi, beceri, değer üçlemesinde 

empatinin yerine yönelik ayrı bir vurgunun da olduğu görülmektedir. Nitekim 

Carse‟e (2005) empatinin sadece epistemik boyutuyla ele alındığını, oysa empatik 

bağlantı için ahlaki boyutun gerekliliğine değinmektedir. Thompson (2013) da 
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empatinin sosyal hizmetin hem değer hem de beceri boyutunda yer alan bir etkinlik 

olduğunu vurgulamaktadır. O, sosyal hizmetin geleneksel değerleri arasında 

yargılayıcı olmayan tutumlar, herkesle çalıĢmaya açık olma, duyguların amaçlı 

dıĢavurumu, kontrollü duygusal katılım gibi empati ile uyumlu bir çok öğenin yer 

aldığını belirtir (Thompson 2013).  

1.4.1. Çocuk refahı 

Literatürde empati sosyal hizmet iliĢkisine özellikle  aile ve çocuk refahı 

alanında değinen yayınlar olduğu görülmektedir. Nitekim Mullins, (2011) ebeveynler 

ile empati kurmanın ve empatiyi bir müdahale aracı olarak kullanmanın çocuk refahı 

alanındaki sonuçları iyileĢtireceğini ve ebeveyn çocuk ayrılma sürelerini azaltacağını 

ileri sürmektedir. Çocuk refahı alanında çalıĢanların ailelere karĢı olumsuz bakıĢ 

açıları olabilir ve uygulamada değerleri yargılayıcı bir yaklaĢım gösterebilirler. 

Sosyal hizmet uzmanı ve aileler arasındaki empatik anlayıĢ ve iletiĢimin eksikliği 

hizmet sunumunu ve aile müdahalesinin baĢarısını etkilemektedir. Sosyal hizmet 

uzmanlarının ailelerle empati yapabilme becerisinin arttırılması sunulan hizmetlere 

ailelerin katılımını ve aile ile uzlaĢmayı arttıracaktır. Çocuk refahı alanında çalıĢan 

sosyal hizmet uzmanları, müracaatçıları güçlendirme, onların ihtiyaçlarını savunma, 

vaka planlama ve hedeflerin belirlenmesi sürecinde empatiyi kullanabilirler. 

Ebeveynler sosyal hizmet uzmanlarından empati gördüklerinde çocukları ile yeniden 

birleĢme yolunda daha motive olacaklar ve görevlerini yerine getireceklerdir 

(Mullins 2011). Çocuk refahı alanında Raines (1990) uzman müracaatçı 

etkileĢiminde Ģu örneği empati açısından değerli bulmaktadır: 15 yaĢında çocuğu 

olan bir annenin çocuğunu sabah yataktan kaldırıp okula gönderme noktasındaki 

baĢarısızlığından yakınan müracaatçıya uzman öncelikle annelik rolündeki 

baĢarısızlığına yönelik bir öfke hissedebilir. Uzman kendisinin sadece 2 senedir 

çocuk büyütme noktasında deneyim sahibi olduğunu düĢünüp empatik bir reaksiyon 

geliĢtirdiğinde kendini mahcup bir konumda bulabilir. Böyle bir durumda uzman 

annenin kızgınlığını ve çocuğunu sevdiğinden dolayı kızdığında oluĢan suçluluk 

duygularını anlamasına yardımcı olabilir. Bu durumlar uzmanın da "nasıl daha 

empatik olabilirim?" soruları sorduğu durumlardır. 

1.4.2. GörüĢme Süreci 

Sosyal hizmette empatinin önemine iliĢkin en geniĢ perspektifte vurgunun 

müracaatçı uzman arasındaki görüĢme sürecinde olduğu görülmektedir. Erkan (1997) 
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görüĢme sürecinde empatinin müracaatçıyı yargılamayan ve kabullenen bir 

etkileĢimin oluĢmasında temel unsur olduğunu ifade etmekte, yargılamayan ve 

kabullenici bir yaklaĢımın yalan söyleme olasılığını da azalttığını vurgulamaktadır. 

Empatik yaklaĢım,  müracaatçının direnç göstermesini azaltmakta, kendini açmasını 

arttırmaktadır. Empatik sosyal hizmet uzmanları karmaĢık ve rahatsızlık verici 

görüĢmeleri daha iyi yönetebilmektedirler (Forrester ve ark 2008). Benzer Ģekilde 

Hepworth ve arkadaĢları (2010) da görüĢme sürecinde sosyal hizmet uzmanının 

empatik bir yaklaĢım göstermesinin müracaatçıyı samimiyete teĢvik ettiğini 

belirtmektedir. Bu da müracaatçının daha açık olmasını ve duygularını daha geniĢ bir 

Ģekilde ifade etmesini sağlar.  

Uzman müracaatçı etkileĢimde dikkat edilmesi gereken bir nokta 

müracaatçıların kendilerini ifade etme  noktasında yaĢadıkları sıkıntılardır. Sheafor 

ve Horejsi (2014) müracaatçıların bir çoğunun kafası karıĢık, korkmuĢ ve ĢaĢkın bir 

halde olduklarını ve kendilerini ifade etme noktasında sorunlar yaĢabileceklerini 

belirtmektedir. Bu noktada empatik bağlantı kurmak müracaatçıya hikâyesini 

anlatacak sorular sormaya yardımcı olabilir (Judith 2001). Müracaatçılara 

danıĢmanlıkta neyin kendilerine yardımcı olduğu sorulduğunda anlaĢılmıĢ olmayı en 

üst düzeye koyacaklardır. Çünkü gündelik yaĢamlarında bu imkanı pek 

bulamayabilirler. Kronik hastalığından (romatoit artirit) yakınan bir müracaatçıya 

"kendini kötü hissediyorsun ama bunun nedeni çektiğin acının yanında özgürlüğünün 

de kısıtlanmıĢ olması" Ģeklinde bir cevap müracaatçının hislerine dokunmaktadır. 

Müracaatçı “evet acıyla baĢ edebiliyorum ama hareket edememek beni öldürüyor 

sanki bir hapishanedeyim” diye karĢılık verebilir. “…… hissediyorsun çünkü…..” 

kalıbı doğru bir empati için iyi bir baĢlangıçtır. Bu kalıbın odak noktası 

müracaatçının hikayesi, kararları ve duygularıdır (Egan 2010). Turan'ın ifadeleri ile 

(2009) “sosyal hizmet uzmanı söz ve davranıĢları ile müracaatçıya „anlattıklarınızla 

ne demek istediğinizi, yaĢadığınız sıkıntıları anlıyorum; sizinle beraberim‟ mesajını 

verebilmelidir”. Bu tür bir yaklaĢım değerlendirme ve müdahale aĢamasına da büyük 

katkı sağlamaktadır. Nitekim empatik tepki daha önce ifade edilmemiĢ konularla 

ilgili hisleri ve tartıĢmaları ortaya çıkarabilir. Bu noktada sözel olmayan ifadeler 

önem kazanır. Uzmanın jestleri müracaatçının hislerini yansıtabilir.  Örneğin kaĢların 

çatılması odaklanmıĢ bir dikkat ve müracaatçının ciddi bir konu hakkındaki 

endiĢelerine bir tepki olabilir. Sözel olmayan iletiĢim ayrıca sözel empatik tepkileri 
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geliĢtirebilir. Müracaatçının ne kadar mutlu olduğunu değerlendirirken gülümsemek 

onu gerçekten nasıl anladığınızla ilgili daha inandırıcı bir tepki sunar. Empati 

uzmana sözel olarak ifade edilmemiĢ hisleri anlama fırsatı sağlar. Örneğin uzman 

"kaĢlarını çattığında bir Ģey hakkında çok endiĢeli gibi görünüyorsun" dediğinde 

müracaatçı daha önce sözel olarak ifade etmediği ama zihninde var olan bir konuyu 

konuĢmaya açabilir (Ashman ve Grafton 2009). Empatik bağlantı müracaatçının 

kendisinin ihmal ettiği ya da görmezden geldiği yönlerini yakalamak için imkan 

sağlayabilir ki bu da ona seçenekler belirleyebilmek için önemlidir. Örneğin "eğer bu 

kadar öfkeli hissediyorsan, bu durum hakkında bir Ģeyler yapma algısı 

geliĢtirebilirsin, kendi agresif gücünü bundan kurtulmak için kullanabilirsin, böylece 

bu kadar çaresiz olmazsın (Berlin 2002). Sözel ve sözel olmayan ifadeler ile 

müracaatçının referans noktasını yakalayabildiğimizde sadece duyduğumuz tekil 

ifadeleri değil bütün mülakatın özünü yakalayabilmeyi de baĢarırız. Bunlar ifade 

edilmemiĢ düĢünceleri, hisleri ya da inançları içerebilir. Böylece seslendirilmeyen 

ama bizim duyabildiğimiz Ģeylerle ilgili düĢüncelerimizi ifade edebiliriz. Örneğin " 

sesin tamamen çaresizmiĢsin gibi geliyor " ifadesi müracaatçının onayına ya da 

açıklamasına açıktır. Müracaatçı "tamamen çaresiz değilim ama bir sonraki adımda 

ne yapacağımı bilmiyorum" diyebilir" (Miller 2006). 

Empatik olmak yalnızca müracaatçının aĢikâr olan duygularını kavramak 

değil ayrıca karĢılıklı bir keĢif süreci olarak altta yatan duyguların tanımlanması ve 

müracaatçının hisleri ve davranıĢlarının kiĢisel önemi ve anlamının keĢfedilmesi 

anlamına gelmektedir.  Bahsedilen saklı hisler ve anlamlarla temas ederken sosyal 

hizmet uzmanı yalnızca sözel ifadelere uyum sağlamamalı, yüz ifadeleri, ses tonu, 

konuĢma ritmi, postür ve jest gibi kimi zaman sözel anlamları güçlendiren gizli 

ipuçlarına da dikkat etmelidir. Duraklama, kızarma, ağlama, kekeleme, ses tonunun 

değiĢimi, çene veya yumruk sıkma, dudakları büzme, baĢını aĢağı indirme, beden 

pozisyonunu değiĢtirme gibi sözel olmayan ipuçları sıklıkla sıkıntılı hislerin ve 

düĢüncelerin göstergesidir (Hepworth ve ark 2010). 

Empati, görüĢme öncesi yapılacak ön çalıĢma ve zihinsel hazırlık ile de 

bağlantılandırılmaktadır. Sheafor ve Horejsi (2014), görüĢme öncesi uzmanın 

müracaatçının ne hissedebileceği ve ne düĢünebileceğine yönelik farkındalığının 

altını çizer. Bu noktada Cournoyer (2011) uzman-müracaatçı etkileĢiminde 

hazırlayıcı ya da umulan empati (preparatory or anticipatory empathy) kavramına 
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vurgu yapar. Hazırlayıcı empati ile görüĢme baĢlamadan ya da tam baĢlarken 

insanların kendisini nasıl hissedeceğine yönelik bir farkındalık sağlanabilir. 

Hazırlayıcı empati eldeki sınırlı bilgilerle (örneğin müracaatçının dosyası) 

müracaatçı ile yüz yüze görüĢmeden önce müracaatçının ne hissettiği ya da ne 

düĢündüğü üzerine tahminler yürütmeyi ifade eder. Özellikle cinsiyet, kültürel-etnik 

arka plan, sosyo-ekonomik statü gibi bilgiler hazırlayıcı ya da umulan empatide 

önemli bir etken durumundadır. Örneğin bazı kültürel kalıplar sosyal hizmet uzmanı 

hakkında belirsiz ya da çeliĢen ifadeler sahiptir ya da bazı müracaatçılar kültürel arka 

planları nedeniyle duygu ve düĢüncelerini kolayca paylaĢamayabilirler. Hazırlayıcı 

empati yaklaĢımı bu gibi durumlara karĢı görüĢmeden önce bir farkındalık 

sağlayabilmektedir. Hazırlayıcı empati her zaman geçici, bir ön hazırlık niteliğinde 

ve görüĢme sürecinde yanlıĢlanabilen varsayımları içerir. Hazırlayıcı empatinin 

yarattığı düĢünce ve duygular doğru olmasa bile konuĢtuğunuz kiĢiyi daha dikkatli 

dinlemenize katkı sağladığından etkilidir.  

1.4.3. Değerlendirme 

GörüĢme ve müdahale aĢaması ile iliĢkili bir Ģekilde sosyal hizmette 

empatinin ön planda olduğu bir aĢama da değerlendirme aĢamasıdır. Eğer kendimizi 

kendi bakıĢ açımız ve kendi deneyimlerimizle sınırlandırırsak baĢka insanların 

özellikle bizden farklı olanların bakıĢ açılarına dair öğreneceğimizden çok daha azını 

öğreniriz (Cournoyer 2011). Empatik dinleme sayesinde sosyal hizmet uzmanı 

müracaatçıyı daha doğru bir Ģekilde değerlendirebilir ve değiĢim sürecine 

yönlendirebilir (Walsh 2010). Empati, müracaatçının duygularını olumlu ya da 

olumsuz olarak düĢünme anlamına gelmediği gibi aynı Ģeyleri hissetmek anlamına da 

gelmez. Empati müracaatçının koĢullarını anlamaktır (Ashman ve Grafton 2009). 

Trevithick'e (2005) göre empati aktif ve yansıtmalı olarak yaĢam hikâyelerinde, 

yaĢam değerlendirmelerinde kullanılabilir. Bu noktada Sheafor ve Horejsi (2014) 

baĢkasının bakıĢ açısını tam olarak anlayıp değerlendirmenin imkansızlığına 

değinmekle birlikte sosyal hizmet uzmanının bu konuda elinden gelenin en iyisini 

yapması gerektiğini belirtmektedir. Empati Ģiddet gören bir kadını, arkadaĢları 

arasında konuĢma sıkıntısı olan bir ergeni  ve fazla mesaiden yılmıĢ bir çalıĢanın 

halini anlamak ve değerlendirmek için gereklidir. 

Müracaatçının değerlendirilmesinde onu tanıma noktasında empatinin ön 

plana çıktığı görülmektedir. Nitekim Sheafor ve Horejsi (2014)  müracaatçının kendi 
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hayatına iliĢkin düĢünce ve hislerini anlamadan onu tanıyamayacağını ifade 

etmektedir. Sosyal hizmet uzmanının değerleri ve inançları ile müracaatçının değer 

ve inançları arasındaki farklılıklar uzmanın kendi bakıĢ açısını yeniden 

değerlendirmesinde önemlidir. Bu bağlamda empati sadece o kiĢinin nasıl hissettiğini 

anlamak değil, aynı zamanda o kiĢinin nasıl hissettiğine yönelik farkındalık taĢıma 

eylemidir (Ashman 2010). Sosyal hizmet uzmanı kendi inançlarının algılarının ve 

davranıĢlarının mesleki iliĢkideki olası etkilerinin bilincinde olmalıdır (Sheafor ve 

Horejsi 2014). 

Değerlendirme sürecinde empati-ahlak arasında iliĢkiye vurgu yapan Carse 

(2005) doğru ahlaki duyarlılığın sıklıkla empatiyi gerektirdiğini belirtmektedir. Ciddi 

bir hastalığa yakalandığını öğrenen bir kadının durumu burada örneklenebilir. Bu 

kadının kaygılı olduğu çok kolay söylenebilir ama bu kaygının karakteri tam olarak 

nedir ? Bir korku ya da keder mi? Bunların karıĢımı mı? 

Empatinin değerlendirme sürecinde vurgulanması insan farklılığını da 

gündeme getirmektedir. Empati sosyal hizmet uzmanlarına yaĢamın farklı 

dönemlerini anlamasına imkân verir. Örneğin yaĢlı insanların ihtiyaçlarının olması 

onlarda bağımsız olabilmeye yönelik önemli bir bakıĢ açısı doğurur. Daha önceden 

aktif ve üretken olan insanların rollerindeki değiĢimle birlikte kendilerine yönelik 

algıları da değiĢir. Bunun her birey için anlamının ne olduğu bilinmeden (ki burada o 

kiĢinin arka planı, kültürü, önceki çalıĢma yaĢamı ve yaĢam tarzı önemlidir) 

hizmetler uygun ve etkili bir Ģekilde verilemez. Örneğin bir kiĢi için sosyal yaĢam 

daha ön plandayken baĢkası için yemek piĢirebilme bir vazgeçilmezdir. Hizmetlerin 

kiĢilerin kendi kültürel ve kiĢisel özelliklerine göre planlanmadıkça emeğin ya da 

gündüz bakımının çok da bir anlamı yoktur. Bu tür beceriler kiĢilerin desteklenmesi 

ve onlarla çalıĢırken doğru mesleki yöntemlerin belirlenmesi için de hayati bir öneme 

sahiptir (Seden 2005). 

1.4.4. Müdahale 

Müdahale aĢamasında empatiye odaklanıldığında ilk olarak değerlendirilmesi 

gereken empatinin kendi baĢına terapötik etkisi olduğunu iddia eden Carl Rogers'ın 

argümanlarıdır. Rogers'a göre (2011) empati baĢlı baĢına bir güvenli bir ortam yaratır 

ve kiĢinin kendi benliğinin ortaya çıkmasına ve kendini ifade edebilmesine katkıda 

bulunur. Yine Rogers'a (2011) göre kiĢinin anlaĢıldığını hissetmesi hem bir 
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rahatlama yaratır hem de rahatlayan kiĢi aynı rahatlatıcı atmosferi baĢkaları için de 

yaratmak ister. Sheafor ve Horejsi (2014), değiĢim süreci boyunca müracaatçıyı 

cesaretlendirmek ve desteklemek için empatinin gerekli olduğunu ifade etmektedir. 

Ashman (2010) da benzer Ģekilde  olumlu desteğin, empatinin ve geri bildirimin 

davranıĢ değiĢiminde önemli bir yeri olduğunu ifade etmektedir Ayrıca empati bilgi 

sağlama, seçenekler sunma, iç görü olanağı sunma Ģeklindeki güçlendirici eylemler 

ile müracaatçının kendine yararlı hale gelmesi, güçlenmesi ve yeterlilik kazanmasına 

ön ayak olur (Gerdes 2011a). Müdahale sürecinde empatiyi deneyimleyen 

müracaatçılardan daha iyi sonuçlar elde edilmektedir (Gerdes ve Segal 2011). Sosyal 

hizmet uzmanının kendini anladığı sonucuna ulaĢan müracaatçılar daha rahat, umutlu 

olurlar ve birlikte çalıĢma eğilimi gösterirler (Ambrosino ve ark 2008). Empati 

müracaatçıların sorunlarından dolayı daha çok olumsuz duygularla bağlantılı olarak 

görülse de pozitif duygularla empati kurmanın yararına da değinilmektedir. Bir 

müracaatçı mutlu olarak görünüyorsa bu da empatik bir tepki için bir sebeptir. Belki 

bir problem zaten çözülmüĢtür. DeğiĢim sürecinde kullanılabilecek müracaatçının 

yeni bir güçlü yanı bu süreçte belirlenebilir. Olumlu Ģeyleri belirlemek uzman 

müracaatçı iliĢkisinde katkı sağlayabilir (Ashman ve Grafton 2009). 

1.4.5. Mesleki iliĢki 

Uzman müracaatçı arasındaki mesleki iliĢkinin devamı noktasında da 

empatiye yönelik önemli bir vurgu  olduğu görülmektedir. Bu noktada Pinderhughes  

(1979), empatinin güven iliĢkisi oluĢturulmasındaki önemine dikkat çekerken,  Erkan 

(1997) mesleki iliĢkide gizliliğin gerekliliği ve  sürdürülmesi noktasında empatinin 

önemli olduğunu ifade etmekte, Turan (2009) ise yardım sürecinde müracaatçının 

dünyasını içtenlikle ve iyi niyetle anlamanın çalıĢmanın devamlılığı açısından hayati 

önem taĢıdığını vurgulamaktadır. Mesleki iliĢkide empatik tepki verme problem 

durumunun keĢfedilmesine destek sağlayabilir ayrıca daha iyi bir gelecek için 

fırsatların ve imkanların belirlenmesinde de katkı sağlayabilir (Egan 2010). Empati 

müracaatçılara anlayıĢ, takdir ve hassasiyete geliĢtirmemizde yardımcı olur. 

Müracaatçılarla empatik bağlantı sayesinde uyumlu ve verimli bir mesleki iliĢki 

sürdürme imkânı artmaktadır (Cournoyer 2011). Müracaatçı ve uzman arasında 

kurulan bir tür empatik iliĢki, profesyonel yardım iliĢkisinin dıĢında müracaatçının 

destekleyici ve sürdürülebilir iliĢkiler kurma yeteneğini geliĢtirecek iç görüler 

sağlayabilir (Freedberg 2007). Bu anlamda müracaatçıyla empati sayesinde kurulan 
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olumlu bir mesleki iliĢki hem uzun süreli yapıcı bir sürecin öğesi olmakta, hem de 

müracaatçının çevresi ile olan iliĢkilerine yönelik de katkı sağlamaktadır. 

Empati uzmanın zor vakalarda kurduğu mesleki iliĢkilerde de kolaylaĢtırıcı 

rolündedir. Egan (2010) zor durumlarda empati için idrakin önemine ve anlayıĢlılığa 

vurgu yapmaktadır. Örneğin bir uzmanın ruh sağlığı merkezindeki müracaatçısının 

korkusu ile öfkesini ayırt edebilmesi empatik doğruluk açısından  önemlidir.  Ġkinci 

olarak doğru algılanan, idrak edilen duygu ve düĢüncelerin uygun bir Ģekilde 

kelimelere dökülerek karĢı tarafa aktarılabilmesi ön plandadır. Müracaatçının 

korktuğunu ve kafasını karıĢtığını algılayan bir uzman “Ivan rahatsız görünüyorsun, 

zihninde konuĢması zor olacak bir takım Ģeyler olabilir.  Seni rahatsız eden ne varsa 

bunları dinlemek isterim fakat bunun için sana hiçbir baskı yapmayacağım” diyerek 

karĢıdaki kiĢinin açılmasını sağlayabilir. Burada uzman karĢıdaki kiĢinin 

sıkıntılarının farkındadır ve bunları anladığını ifade ederek, kendini açmasına destek 

olmaktadır. Hepworth ve arkadaĢlarına göre, zorunlu durumlarda gelen ve yardım 

iliĢkisini istemeyen gönülsüz-isteksiz müracaatçılarda empati müracaatçıların tehdit 

algılamalarını ve savunma mekanizmalarını yatıĢtırıcı bir araç olarak yer alır ve 

davranıĢ değiĢimine yönelik bir ortam hazırlar (Hepworth ve ark 2010). Empati 

çatıĢmaların daha az düĢmanca geçmesine yardımcı olur. Finansal destek ödemesi ile 

ilgili gecikmeye sinirlenen bir müracaatçı kızgın bir Ģekilde odaya girerek bağırabilir 

ve saldırgan tavırlarda bulunabilir. Böyle bir durumda "Bay Carlton sesiniz çok 

öfkeli bu paraya aĢırı derece ihtiyacınız var gibi görünüyor" tepkisi müracaatçıyı 

sakinleĢtirici bir tepkidir (Ashman ve Grafton 2009). AnlaĢılacağı üzere 

müracaatçılar yaĢadıkları zorluklar sebebiyle çoğu zaman dürtüsel tepkiler 

verebilmektedirler. Empati bu durumda uzmanın sakinliğini korumasında önemli bir 

araçtır. 

1.4.6. Sosyal Politika 

Empatinin sosyal hizmetteki önemlerinden bir tanesi de sosyal politikanın 

geliĢtirilmesindeki katkısıdır. Nitekim Gerdes (2011b) hizmetlerin, politikaların ve 

sosyal ve ekonomik olarak adil, müracaatçıların ihtiyaçlarına ve gerçek deneyimlere 

dayandırabilmesi noktasında empatinin iç görü kazandırma niteliğiyle ön plana 

çıktığını ifade etmektedir. Benzer Ģekilde Segal (2007b) empatik bireylerin sosyal 

hizmetlerin temininde ya da politik kararlar verme durumunda, empatilerini 

eylemlerine rehberlik edecek Ģekilde kullanabileceklerine vurgu yapmaktadır. Bu 
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çerçevede empati her ne kadar klinik sosyal hizmetin önemli bir unsuru olarak ön 

plana çıkartılsa da makro sosyal hizmette de önemli bir unsurdur. 

1.5. Sosyal Hizmette Empati Modelleri 

1.5.1. Gerdes ve Segal'in Empati Modeli 

Son yıllarda sosyal hizmette empatinin spesifik anlamı ve iĢlevine yönelik 

araĢtırma ve modellerin ortaya çıktığı görülmektedir. Bunlardan biri  de Gerdes ve 

Segal'in empati modelidir. Gerdes ve Segal, (2009) sosyal hizmette empatinin üç 

boyuttan oluĢtuğunu ifade etmektedirler. Bunlardan birincisi baĢkalarının duygu ve 

eylemlerine verilen duygusal tepkidir. Ġkincisi bir kiĢinin duygusal tepkisinin ve bir 

kiĢinin bakıĢ açısının biliĢsel çözümlemesidir. Son olarak da bilinçli karar vererek 

yapılan empatik eylemdir. Üç aĢamalı empati modelini detaylandırmak gerekirse 

duygusal tepki, maruz kalınan dıĢsal olaylara verdiğimiz istem dıĢı fiziksel tepkidir. 

Bu ayna nöron sistemi ile iliĢkilidir. BiliĢsel çözümleme ise istem dıĢı aynalanan his 

ve niyetlerin çözümlenmesidir. Bu süreç fizyolojik duyumsamalarla birlikte ayna 

nöronlardan etkilenen düĢüncelerin yorumlanmasını ifade eder. Bilinçli ve zihinsel 

beceri gerektirir. Öz farkındalık, perspektif alma, ve duygu düzenlemesi biliĢsel 

çözümlemenin bir parçasıdır.  BiliĢsel çözümleme sayesinde baĢkasının deneyimini 

anlayabiliriz. Son bileĢen ise bilinçli karar vermedir. Bu bileĢen sosyal hizmetten 

gelmektedir ve empatik eylemi vurgulamaktadır (Gerdes ve ark 2011a). Empati ve 

sosyal hizmet iliĢkisinde ayırt edici olan boyut bilinçli karar verme boyutudur. 

Bilinçli karar verme sosyal hizmetin eyleme geçme kısmına gönderme yapar, mikro 

perspektifte empati yönelimli yardım etme davranıĢı müracaatçıyı güçlendirmeye, 

makro perspektifte ise sosyal adaletin teĢvikine gönderme yapar (Gerdes ve ark 

2011b). Empatinin tek baĢına müdahaleleri oluĢturarak müracaatçıların yaĢam 

kalitesinin artmasına yardım etmesi mümkün değildir. Sosyal hizmette empati 

gönüllü eyleme geçmeyi de içerir. Bu durum sosyal hizmet empati modelinin diğer 

disiplinlerden ayırt edici tarafıdır (Gerdes ve ark 2011a). Bu çerçevede Gerdes ve 

Segal'in sosyal hizmette empatinin ayırt edici yönünü sosyal hizmet uzmanının 

müracaatçıyı güçlendirmeye yönelik eyleme geçmesi olarak kavramsallaĢtırdığı  

görülmektedir. 

Gerdes ve Segal (2009) sosyal hizmete yönelik empati modellerini Ģu vaka 

örneğinde somutlaĢtırmaktadırlar; mesleğe yeni baĢlamıĢ sosyal hizmet uzmanları 

ekonomik ve sosyal olarak izole mahallelere yaptıkları ziyaretlerde sıklıkla 
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kendilerini daralmıĢ hissederler. Yoksunluk ve çaresizlik her yerde sıkça görülür. 

Örneğin aile refahı alanında çalıĢan bir uzman kırsal, yoksul bir alanda tek annenin 

olduğu bir aileyi ziyaret edebilir. Anne depresif görünmektedir, masada akĢam 

yemeği için koyacak hiçbir yiyecek yoktur. Eğer uzmanın geliĢmiĢ bir kendilik 

farkındalığı yok ise ve o duygusal tepkilerini biliĢsel süreçlerden geçirecek bir eğitim 

almamıĢ ise kolaylıkla acıma ve sempati duygularına kapılabilir. Böyle olunca o 

durumu anlık bir Ģekilde çözme tepkisi verir örneğin kadına para verir ya da hemen 

marketten yiyecek bir Ģeyler alır. Empatik eylem ise annenin içinde bulunduğu 

duruma yardım etmek için öncelikle değerlendirme yapar. Önceliklere göre 

kaynakları (aile, komĢular ve yerel yiyecek bankası) tanımlar ve içinde bulunduğu 

duruma tekrar düĢmesini engelleyecek bir yardım planı oluĢturur. Çevreye yönelik 

kapsamlı bir düĢüncenin parçası olarak uzman makro düzeyde iĢ imkânlarından da 

müracaatçıyı faydalandırabilir.  Acıma ve sempati genellikle güçsüzleĢtirmeye neden 

olur, buna karĢın çevresi içinde birey bilgisinden yola çıkan empatik eylem 

güçlendirici sonuçlar doğurur. Gerdes ve Segal'in modeli Çizelge 1.5.1.1'de ayrıntılı 

olarak verilmiĢtir 

Çizelge 1.5.1.1 Gerdes ve Segal'in Empati Empati Modeli. 

BileĢen Tanım Anahtar 

Durumlar 

GeliĢtirme 

Yolları 

Duygusal Tepki BaĢkasının, duygu ve 

eylemlerine verilen istem 

dıĢı psikolojik tepki. 

Aynalama 

Taklit 

OlgunlaĢma 

Sağlıklı 

nörolojik 

yolaklar 

geliĢtirmek 

BiliĢsel iĢleme Bir kiĢinin duygusal 

tepkisini 

yorumlayabilmek kasıtlı 

oluĢturulan zihinsel 

düĢünme süreci, 

perspektif almayı etkin 

kılma. 

 

Kendilik 

farkındalığı 

Zihinsel 

esneklik 

Rol alma 

Duygu 

düzenlemesi 

Etiketleme 

Yargılama 

Perspektif alma 

Self agency 

Sınırlar 

oluĢturma 

Pratik 

Farkındalık 

Rol yapma 

oyunlarını 

kullanma 

Bilinçli Karar 

Verme 

BiliĢsel sürecin sorumlu 

olduğu eylemler yapmak 

için gönüllü seçimler. 

Empatik Eylem 

Sosyal Empati 

Ahlak 

Özgecilik 

 

Yardım etme 

Savunmacılık 

Düzenleme 

Sosyal eylem 
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Mullins (2011) Gerdes ve Segal'in sosyal hizmette empati modelini çocuk 

refahı alanında değerlendirmiĢ ve örneklendirmiĢtir. Mullins (2011) özellikle Ģuna 

dikkat çekmektedir. Eğer sosyal hizmet uzmanlarının kendi duygularının nerede 

baĢladığı ve bittiğini bilme kabiliyetleri olmaz ise, aynalanan duyguları kendi 

duygularından ayırt etme kabiliyetleri de bulunmayacaktır. Ebeveynlerin 

duygularının yoğunluğundan dolayı, uzmanın kendi duygularını ebeveynin 

duygularından ayıramadığında, çocuk refahı alanında çalıĢan sosyal hizmet 

uzmanları aĢırı duygusal olabilmekte ve vakaya aĢırı derece dâhil olabilmektedirler.  

Çocuk refahı alanından yapılan aĢağıdaki değerlendirme sosyal hizmette vaka temelli 

olarak empatinin nasıl geliĢtiğini göstermek açısından önemlidir  (Mulins 2011). 

Duygusal tepki durumuna örnek: Çocuk refahında çalıĢan bir uzman 

kurumda çocuğundan ayrılan bir ebeveynin ağladığını gözlemlemiĢtir.  Annenin yüz 

ifadelerinin ve jestlerinin duygusal yankısı sosyal hizmet uzmanın annenin ne 

hissettiğini hissetmesine yol açmıĢ  ve uzmana annenin dürtü ve niyetleri konusunda  

iç görü sağlamıĢtır. Uzmanın müracaatçının duygusal durumundan etkilendiğinin 

farkında olması etkinlik ve uzun ömürlülük için gereklidir.  

BiliĢsel Çözümleme Örneği: Annenin durumunu gördükten sonra uzman 

etkilendiği duygusal durumu bir sürece tabi tutar. Ġlk olarak farkındalığını kullanarak 

annenin üzüntüsü ile kendisine yansıyan üzüntüyü ayırt eder. Ġkinci olarak kendi 

duygusal reaksiyonlarını düzenleyerek annenin içinde bulunduğu durumun kendisini 

tüketmesinden kendini korur. Son olarak annenin durumunda olmanın nasıl bir Ģey 

olduğunu tahayyül ederek annenin dürtü ve niyetlerini anlamaya çalıĢır. Bu süreç 

uzmana kullanıĢlı bir iç görü kazandırır ayrıca onu durumun belirli bir derece 

uzağında tutar. Böylece kiĢisel sıkıntıdan zarar görmez. KiĢisel sıkıntı içinde olan bir 

sosyal hizmet uzmanı, genellikle uzun vadede annenin sıkıntısını hafifletmek için 

tasarlanmıĢ önlemler almaktansa, kısa vadede kendi sıkıntısını hafifletmeye 

odaklanacaktır. 

Bilinçli Karar verme Örneği:  Uzman ağlayan anneye elini omzuna koyarak 

“Seni çok acı içerisinde görüyorum. GözyaĢlarının arkasında ne gibi düĢünceler 

var?” der Anne: "Kendimi kötü hissediyorum bu adil değil, onun benimle olmasını 

istiyorum”. Uzman bu tepkiye karĢılık olarak annenin hayatını kendi kontrolü altına 

almasına odaklanabilir. Uzman Ģöyle bir tepki verebilir. “Haklısın bu çok zor bir 

durum. Hadi onu geri almak için ne yapman gerektiğine bakalım”. Bu vakada uzman 
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annenin çaresizliğini empatik olarak anlamakta ve annenin kendisine yardım 

edebilmesine odaklanmaktadır. Empatik karar vermenin tersine annenin 

ağlamasından kiĢisel sıkıntı duyan ve tükenen bir uzman dürtüsel bir Ģekilde “Bu 

kadar ağlayacağına, çocuklarını geri alabilmek için ne yapman gerektiğine odaklan!”  

Ģeklinde bir tepki verebilir. 

Sonuç olarak Gerdes ve Segal'in modelinin temel noktaları sosyal hizmette 

empatinin eyleme geçme, yani müracaatçıyı güçlendirme ile iliĢkili olduğu ve 

duygusal yoğunluğu olan vakalarda uzmanların kiĢisel sıkıntılardan kendilerini 

koruması gerektiğidir. 

1.5.2. King'in Empati Modeli 

Sosyal hizmette bir diğer empati modeli de King'in (2012) "sosyal hizmet 

uzmanları için empati ölçeği"  çalıĢması bağlamında geliĢtirdiği empati modelidir. 

Bu model duygulanım, biliĢsel ve davranıĢsal olarak 3 alt boyuttan oluĢmaktadır. 

Empatinin duygusal boyutu baĢkasına ilgi duymanın ve duygusal bağlantının 

etkileĢimli sürecidir. KiĢilerarası deneyim bağlamında bir kiĢinin kendini nasıl 

hissettiği tarafından tanımlanan duyguları kapsar. BaĢkasının duygusal dünyasını 

algılamak ve duygusal empatik yaklaĢımla yardım etmek iki destekleyici yapıyla 

ifade edilmektedir: ilgilenmek (caring) ve tutarlılık (congruence)tır. 

Ġkinci boyut olan empatinin biliĢsel boyutu ise bir kiĢinin yardım iliĢkisi 

deneyimindeki kiĢilerarası algılamayı, entelektüel esnekliği ve anlamaya açık olmayı 

kapsar. BiliĢsel boyut, müracaatçının duygusal içeriğinden belirli bir uzaklıkta 

kalmayı sağlayarak bağlamsal ipuçlarını değerlendirebilecek seviyede bir objektifliği 

ifade eden kavramsal iĢleme ve düĢünce becerisidir. Bu boyut kiĢilerarası hassasiyet 

ve perspektif alma unsurlarından oluĢur. KiĢilerarası hassasiyet karĢıdaki kiĢinin 

vücut dili ve yüz ifadelerini anlama temelli bireyler arası iletiĢim sürecini 

tanımlarken perspektif alma ise, kusursuz bir Ģekilde baĢkasının bakıĢ açısını idrak 

etmek, baĢkasının ruhsal ve duygusal durumunu içsel ve biliĢsel olarak yorumlamak 

ve anlamaktır. Empati modelindeki son boyut olan davranıĢsal boyut ise özgecilik ve 

terapötik iliĢkiden oluĢmaktadır. Özgecilik yardım etmenin temelidir ve sosyal 

hizmette empatinin göstergesini sağlayan davranıĢsal araçtır. Ayrıca empatinin 

terapötik iliĢkinin bir unsuru olduğu belirtilmektedir. Çizelge 1.5.2.1'de King'in 

empati modeli mevcuttur. 
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Çizelge 1.5.2.1 King'in Empati Modeli. 

Sosyal Hizmet 

Uygulamasında 

Empati 

Duygulanım Boyutu Ġlgi  

Tutarlılık 

BiliĢsel Boyut Perspektif Alma 

KiĢilerarası hassasiyet 

DavranıĢsal Boyut Özgecilik 

Terapötik ĠliĢki 

1.6. Türkiye'de Empatiye Yönelik AraĢtırmalar 

Bu bölümde Türkiye'de empatiye yönelik araĢtırma bulguları özetlenecektir. 

Sağlık alanında çalıĢanlarla ilgili empatiye yönelik araĢtırmalara bakıldığında Teke 

ve arkadaĢlarının (2013) doktorlarla yaptığı çalıĢmada kadınların empati düzeyi 

erkeklerden yüksektir, empati seviyesi yaĢ ve çalıĢma süresi değiĢkenine göre 

anlamlı bir farklılık göstermiĢtir. Pınar'ın (2004) ebe ve hemĢirelere yönelik 

araĢtırmasında yaĢ, eğitim düzeyi, medeni durum, meslek, meslekte çalıĢma süresi, 

vaka sayısı, çalıĢma saatleri, mesleği seçme Ģekli ve memnuniyet durumu  ile 

empatik beceri puanı ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki 

bulunmazken, ebe ve hemĢirelerin çalıĢtıkları hastane, doğum salonunda çalıĢma 

süresi ve empatinin anlamını bilme durumu ile empatik beceri puanı ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur.   

PiĢmiĢoğlu'nun (1997) hemĢirelerle yaptığı araĢtırmaya göre, hemĢirelerin 

empatik  eğiliminin; hizmet süresi, mesleği isteyerek seçip seçmeme, meslekten 

memnun olma, mesleğin uygunluğu, mesleğin kiĢisel geliĢime katkısı, mesleki 

gelecek hakkındaki düĢünce, üstlerden ve hastalardan destek görme, mesleki 

verimlilik, hemĢirelerin sağlıkları hakkındaki düĢünceleri, hemĢirelerin hastaları 

anlayabilme düzeyleri, hemĢirelerin kendilerini hastaların yerine koyma sıklıkları, 

hastaların hemĢirelerin kendilerini anlamalarına iliĢkin düĢünceleri ve hastaların 

hemĢireleri anlamalarına iliĢkin hemĢirelerin düĢünceleri ile iliĢkili olduğu 

görülmüĢtür. Empatik becerinin ise eğitim, çocuk sahibi olup olmama, çalıĢma Ģekli, 

hizmet süresi, meslekten memnuniyet ve mesleğin uygunluğu ile  iliĢkili olduğu 

görülmüĢtür.  Ay'ın (1999) kliniklerde çalıĢan hemĢireler üzerindeki araĢtırmasında 

hemĢirelerin yaĢları, medeni durumları ve mesleki deneyim süreleri ile empati 

becerileri arasında iliĢki saptanmamıĢtır. Bununla birlikte kardeĢ sayısı üçten fazla 

olan hemĢirelerin empati becerilerinin daha yüksek olduğu, lisans mezunu 

hemĢirelerin empati becerilerinin ön lisans ve lise düzeyindeki hemĢirelerden daha 
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yüksek olduğu, cerrahi kliniğinde çalıĢan hemĢirelerin empati becerisi puanlarının 

daha yüksek olduğu ve bu farkların anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Özcan'ın  (2012) hemĢirelerle yaptığı çalıĢmada medeni duruma göre empatik 

eğilimin farklılaĢtığı fakat empatik becerinin farklılaĢmadığı bulunmuĢtur. Evli 

katılımcıların empatik eğilim puan ortalamaları bekar katılımcılardan yüksektir.  

Ayrıca çocuğu olan hemĢirelerin empatik eğilim puanı çocuğu olmayan  hemĢirelere 

göre yüksektir ve bu fark istatiksel olarak anlamlıdır. Uygun'un (2006) psikiyatri 

servisinde çalıĢan hemĢirelere yönelik araĢtırmasında hemĢirelerin empati beceri 

düzeyleri ile yaĢ, çalıĢma süresi ve haftalık çalıĢma saati  arasında iliĢki olmadığı 

bulunmuĢtur. Sütçü'nün (2009) 96 hemĢire ile empatik beceri üzerine araĢtırmasında 

yaĢ ile empati arasında ters yönde bir iliĢki  bulunmuĢtur. Ayrıca bekar olanların ve 

çocuk sahibi olanların empati beceri puanlarının daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

ġen ve arkadaĢlarının (2012) 1162 sağlık çalıĢanı ile yaptığı araĢtırmada 26-35 yaĢ 

grubunda bulunan sağlık çalıĢanlarının empatik beceri puanlarının 36-45 yaĢ 

grubundakilerden anlamlı olarak daha düĢük olduğu; kadınların empatik beceri 

puanlarının erkeklerden anlamlı olarak daha yüksek olduğu; bekar olanların empatik 

beceri puanlarının evli olanlardan anlamlı olarak daha yüksek olduğu; çocuk sahibi 

olanların empatik beceri puanlarının çocuk sahibi olmayanlardan anlamlı olarak daha 

düĢük olduğu, sağlık meslek lisesi ve ön lisans mezunu olanların empatik beceri 

puanlarının lisans ve lisansüstü mezunu olanlardan anlamlı olarak daha düĢük olduğu 

saptanırken, meslekteki çalıĢma süresi ve kurumdaki görev sürelerine göre empatik 

beceri puanlarında anlamlı fark olmadığı bulunmuĢtur. Ergin ve arkadaĢlarının 

(2009) 78 hemĢire ile yaptıkları çalıĢmada meslekteki  görev  süreleri  ve  birinci  

derece  yakınlarında  önemli  bir hastalık  olma  durumunun,  hemĢirelerin  

yaĢlarının,  medeni durumlarının,  mezun  oldukları  okul  ve  gelir  durumlarının 

empatik  becerilerini  etkilemediği  bulunmuĢtur.  Ayrıca, hemĢirelerin  empatik  

becerileri  azaldıkça  tükenmiĢlik  düzeylerinin  arttığını gösteren  bulgular  da  elde  

edilmiĢtir. 

Eğitim  alanında çalıĢanlarla ilgili empatiye yönelik araĢtırmalara 

bakıldığında Akbulut ve Sağlam'ın (2010) sınıf öğretmenleri ile yaptıkları 

araĢtırmada, kadınların empatik eğilim puan ortalamasının erkeklerden yüksek 

olduğu görülmüĢtür. Medeni durum ve kıdem, çalıĢılan yerleĢim yeri, mesleği 

isteyerek seçip seçmeme ve  memnun olup olmama durumu ile empatik eğilim puan 
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ortalamaları arasında istatistikî olarak anlamlı fark bulunamamıĢtır. ġen'in (2016) 

okul öncesi öğretmenleriyle yaptığı çalıĢmada empatik beceri puanları cinsiyet, 

öğrenim gördükleri sınıf düzeyi, ailelerinin ekonomik gelir düzeyleri, anne-babanın 

eğitim düzeylerine göre farklılaĢmamaktadır. Ġkiz'in (2009) psikolojik danıĢmanlar 

ile yaptığı çalıĢmada empatik eğilim puan ortalamalarında yaĢa, çalıĢma yılına, 

medeni duruma göre fark yoktur. Çocuğu olanların, olmayanlardan kadınların  

empatik eğilim puan ortalamalarının erkeklerden istatistiksel olarak anlamlı düzeyde 

yüksek olduğu saptanmıĢtır. Önemlitürk'ün (1998) okul yöneticileri ile yaptığı 

çalıĢmada cinsiyete göre empatik beceri düzeylerinde anlamlı bir farklılık yok iken 

kıdem ve yaĢa göre empati becerileri artmaktadır. Ulusoy'un (1997) okul yöneticileri 

ile ilgili çalıĢmasında  empatik beceri puanları açısından kadınların erkeklerden daha 

yüksek empatik beceri puanına sahip olduğu, yaĢ büyüdükçe empatik beceri puanının 

arttığı, kıdem arttıkça empatik beceri puanlarının arttığı bulunmuĢtur.  Sargın'ın 

(1993) rehber öğretmenlere yönelik ön test son test çalıĢmasında empati eğitimi alan 

deney grubunun empatik beceri düzeylerinde bir artıĢ olmuĢ, kontrol grubunda 

herhangi bir değiĢme olmamıĢtır. Empati eğitimi alan deney grubunun empatik 

eğilim düzeylerinde her hangi bir değiĢme olmadığı görülmüĢtür. Hacıoğlu'nun 

(2007) araĢtırmasında okul öncesi öğretmenlerinin empati düzeylerinin yaĢ ve  kıdem 

değiĢkenine göre anlamlı bir farklılaĢma göstermediği saptanmıĢtır. YavaĢ'ın (2007) 

ilkokul öğretmenleriyle çalıĢmasında  öğretmenin yaĢı azaldıkça empati becerilerinin 

arttığı ortaya çıkmıĢtır. Empati becerilerinin, meslekteki hizmet yılı, cinsiyeti, 

iletiĢim dersi/semineri  alması, medeni durumu, sahip olduğu çocuk sayısı, sınıf 

mevcudu ve uygulama yapılan  okuldaki öğrenci ailelerinin sosyoekonomik düzeyi 

değiĢkenlerine göre fark yoktur. Yiğiter'in (2008) beden eğitimi öğretmenleriyle olan 

araĢtırmasında empatik beceri puanı ile yaĢ, meslek yılı, cinsiyet, medeni durum, 

çocuk sahibi olup olmama, gelir düzeyi arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. 

Tuncay'ın  (2008) ilkokul öğretmenlerinin öğrenci kontrol eğilimleri ve empati 

eğilimlerine yönelik araĢtırmasında öğrenci kontrol eğiliminin alt boyutu olan 

"yardım dönüklük" boyutu ile empatik eğilim arasında pozitif yönlü anlamlı iliĢki 

bulunmuĢtur. Ekinci'nin (2010) BarıĢ Eğitimi programının öğretmenlerin empatik 

eğilim düzeyine etkisine yönelik çalıĢmasında 12 haftalık barıĢ eğitiminin 

öğretmenlerin empatik eğilim düzeyini arttırdığı ve bu artıĢın istatiksel olarak 

anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Karaahmet'in (2011) araĢtırmasında iĢitme 
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engelliler, ilköğretim sınıf ve görsel sanatlar öğretmenlerinin empatik beceri 

düzeylerinin  cinsiyete ve hizmet yılına  göre farklılaĢmadığı bulunmuĢtur. 

Gürgan ve Görkler'in (2008) ebe, psikolojik danıĢma ve okul öncesi 

öğretmenleri ile yaptığı çalıĢmada yaĢa, medeni durum ve cinsiyete göre empati 

düzeyinin farklılaĢmadığı görülmektedir. Alper'in (2007) araĢtırmasında psikolojik 

danıĢmanlar ve sınıf öğretmenlerinin  empati becerilerinin, cinsiyet, yaĢ, medeni 

durum, kıdem,  sosyo-ekonomik düzey, mezun olunan bölüm gibi değiĢkenlere göre 

farklılaĢmadığı  görülmüĢtür. Söylemez'in (2013) iĢitme engelli okullarda eğitim 

veren öğretmenlerle yaptığı çalıĢmasında kadın öğretmenlerin erkek öğretmenlere 

göre daha yüksek empatik eğilimlerinin olduğu, 1-5 yıl ile 11-15 yıl kıdeme sahip 

olanların 6-10 yıl kıdeme sahip olanlara göre empatik  eğilim  düzeylerinin  daha  

yüksek  olduğu, öğretmenlerin medeni  durumlarına, yaĢlarına, çalıĢma konumlarına,  

mezuniyetlerine,  branĢlarına  iletiĢim  veya  empati  eğitimi  alma  durumlarına göre  

gruplar arasında empatik  eğilim düzeylerinde  anlamlı bir farklılık olmadığı 

bulunmuĢtur. 

Sosyal hizmet alanında yapılan araĢtırmalara bakıldığında ise Ġber ve Sezer'in 

(2011) çocuk yuvası ve yetiĢtirme yurtlarındaki grup sorumluların empati 

düzeylerinin belirlenmesine yönelik 20 öğretmen ile yaptığı araĢtırmada cinsiyete 

göre empati düzeyi farklılaĢmaktadır, kadınların puan ortalaması erkeklerden 

yüksektir. Grup sorumluluk süresi ve mesleki kıdem de empati düzeyini yükselten 

bir değiĢken olarak belirtilmiĢtir. Daha uzun grup sorumluluk süresi ve yüksek 

mesleki kıdem daha yüksek empati düzeyini ifade etmektedir. Acar'ın  (2009) grup 

çalıĢmasının  cinsel suçtan  hükümlü çocukların sosyal iliĢki,  empatik beceri ve  

benlik saygısına  etkisi araĢtırmasına deney ve kontrol grubu olmak üzere 24 cinsel  

suçtan  hükümlü  çocuk  dâhil  edilmiĢtir. Deney grubundaki çocuklar ile 12 hafta  

süre ile grup çalıĢması yapılmıĢtır. AraĢtırma sonucunda grup çalıĢması deneyimi 

yaĢamıĢ  deney  grubundaki  cinsel  suçtan  hükümlü  çocukların  sosyal  iliĢki  

düzeylerinin  kendi içinde anlamlı düzeyde artıĢ gösterdiği, benlik saygısı ve empatik 

becerilerinin ise istatistiksel açıdan anlamlı olmasa da kontrol grubundaki çocuklara 

göre artıĢ gösterdiği belirlenmiĢtir. Atli ve Kutlunun (2012) çocuk yuvaları  ve 

yetiĢtirme  yurtlarında  çalıĢan personelin empatik eğilim  düzeylerinin  

incelenmesine yönelik araĢtırmasında cinsiyet,  eğitim  düzeyi,  kendini  algılama  

biçimi  ve  aldıkları  maaĢa  göre  empatik  eğilim  düzeylerinde  anlamlı  fark  
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bulunmuĢtur. Çocuk  yuvaları  ve  yetiĢtirme  yurtlarında  çalıĢan  personelin  

çalıĢtıkları  kurum,  yaĢ, medeni  durum  ve  çocuk  sahibi  olup-olmamalarına  göre  

empatik  eğilim  düzeylerinde anlamlı  bir  fark  bulunmamıĢtır. Serpen ve Hasgül'ün 

(2015) 295 sosyal hizmet uzmanı ile yaptığı çalıĢmada sosyal hizmet uzmanlarının 

yaĢları ve  çalıĢma süreleri arttıkça empati ölçeği puan ortalamalarının arttığı 

görülmektedir.  

Sağlık alanında öğrencilerle ilgili empatiye yönelik araĢtırmalara bakıldığında 

Arifoğlu ve Razı'nın (2011) hemĢirelik birinci sınıf öğrencileri ile yaptığı araĢtırmada 

empatik beceri puan ortalaması ile kendini tanıma ve iletiĢim yönetimi dersi 

akademik baĢarısı arasında pozitif yönde istatiksel olarak anlamlı bir iliĢki varken 

EEÖ ile KTĠY dersi akademik baĢarısı arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. 

Ersan'ın (2011) çocuk geliĢimi öğrencileri ile  yaptığı çalıĢmada öğrencilerin empatik 

beceri  düzeylerinin;   yaĢları,  lise  mezuniyet  türleri,  sınıf  seviyeleri,  öğretim  

Ģekilleri,  çocuk  geliĢimi  alanını  isteyerek seçme/seçmeme ve mezuniyet sonrası 

meslekte çalıĢmayı isteme/istememe değiĢkenlerine  göre anlamlı bir farklılaĢma 

göstermediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. CetiĢli ve arkadaĢlarının (2016) araĢtırmasında 

dördüncü sınıf hemĢirelik öğrencilerinin empati düzeyleri cinsiyete göre 

farklılaĢmaktadır, kadın öğrencilerin puanları daha yüksektir. Nazik ve Arslan'ın 

(2011) hemĢirelik öğrencileri ile yaptığı çalıĢmada 4. sınıf öğrencilerinin empatik 

beceri puanlarının 1. sınıflara göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. Öğrencinin  

sınıfı,  yaĢı,  yerleĢim  yeri  ve  birlikte  yaĢanılan  kiĢilerle  empati becerisi  puanı  

arasında anlamlı bir iliĢki bulunmuĢ, cinsiyet ve yaĢamın  çoğunun  geçirildiği  yer  

arasında  anlamlı  bir  iliĢki  bulunmamıĢtır. Öz'ün (1998)  hemĢirelik öğrencileri ile 

yaptığı araĢtırmada akademik baĢarı ile empatik eğilim ve beceri  arasında anlamlı 

bir iliĢki bulunmamıĢtır. YurttaĢ ve Yetkin'in (2003) sağlık yüksekokulu öğrencileri 

ile yaptığı çalıĢmada öğrencilerin bölümünün, yaĢının,  Ģu anda hemĢirelik/ebelik 

yapıyor olmasının, ailesinde sağlık  alanında çalıĢan birey(ler) olmasının, mezun 

olduğu  lisenin, yaĢamının çoğunu geçirdiği yerin, okulu bitirdikten sonra görev 

almak  istediği alanın, mesleği ile ilgili genel algısının, öğrenimi boyunca meslek 

sevgisinde oluĢan değiĢikliğin empati becerisi üzerine önemli bir etkisinin olmadığı 

bulunmuĢtur. Cevahir ve arkadaĢlarının (2008) yaptıkları araĢtırmada ebelik 

öğrencilerinin genel ve mesleki derslerinin yoğun olduğu 1. sınıf ile ruh sağlığı 

dersinin bulunduğu 4. sınıfa devam eden öğrencilerin empati becerilerinin daha iyi  
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olduğu  tespit  edilmiĢtir. YiğitbaĢ ve arkadaĢlarının (2013) ön lisans ve lisans 

düzeyinde sağlık eğitimi alan  öğrencilerle ile yaptıkları çalıĢmada cinsiyete göre 

empatik eğilim puanının farklılaĢtığı kadın öğrencilerin EEÖ puan ortalamasının 

erkek  öğrencilere göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 1-3 kardeĢe sahip olan 

öğrencilerin 4 ve üzeri kardeĢe sahip olanlara göre EEÖ puanlarının daha yüksek 

olduğu bulunmuĢtur. Mezun olunan  liseye göre EEÖ farklılaĢmamaktadır.  

Tutuk ve arkadaĢlarının (2002) hemĢirelik öğrencileri ile yaptıkları 

araĢtırmada insanlarla iliĢkilerinde güçlük yaĢadığını belirtenlerin empatik eğilim 

puan ortalamasının yaĢamadığını belirtenlere göre daha düĢük olduğu sonucu 

bulunmuĢtur. Kadıoğlu ve arkadaĢlarının (2011) araĢtırmasında klinik eğitimin tıp 

fakültesi öğrencilerinin empatik becerilerine etkisi araĢtırılmıĢtır. Öğrencilerin 

dönem baĢındaki empatik beceri puan ortalaması ile dönem sonundaki puanı arasında 

istatistik olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıĢtır. Bekmezci ve arkadaĢlarının 

(2015) ebelik öğrencileri ile yaptığı araĢtırmada sınıf düzeyi, aile tipi, uzun süre 

yaĢanılan yere göre empatik eğilim puan ortalamaları arasında anlamlı fark 

bulunmamıĢtır. Avcı ve arkadaĢlarının (2013) hemĢirelik öğrencileri ile yaptığı 

çalıĢmada empatik eğilim ve özgecilik düzeyi arasında pozitif yönde ve istatistiksel 

olarak anlamlı bir iliĢki vardır. Gönüllü'nün (2007)  tıp fakültesi 5. dönem öğrencileri 

ile yaptıkları çalıĢmada empati skorlarının cinsiyete göre farklılaĢmadığı 

görülmüĢtür.  Keskin'in (2010) 1. sınıf hemĢirelik öğrencileri ile çalıĢmasında empati 

becerisinin yaĢa göre farklılık gösterdiği, kadınların empatik becerisinin erkeklerden 

yüksek olduğu, empati becerisinin mezun olunan okul türüne göre farklılık 

gösterdiği, sağlık  meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin empati becerisinin diğer 

liselerden mezun olan öğrencilere göre daha geliĢmiĢ olduğu bulunmuĢtur.  Ayrıca 

ebeveynleri üniversite mezunu olan öğrencilerin empati beceri puan  ortalamalarının 

diğerlerine göre daha yüksek olduğu, aile tutumu açısından demokratik aile yapısına 

sahip öğrencilerin empati beceri puan ortalamalarının daha yüksek olduğu, empati 

becerisinin aile tipine göre farklılık göstermediği, duygusal zeka düzeyi ile empati 

becerisi arasında %66,4 düzeyinde pozitif  yönlü istatistiksel olarak anlamlı bir 

iliĢkinin varlığı bulunmuĢtur. 

Mete ve Gerçek'in (2005) hemĢirelik öğrencilerinin empati becerisi ve 

empatik eğilimlerine yönelik araĢtırmasında empatik eğilim puanlarının sınıflara 

göre farklılaĢmadığı, empatik beceri puanlarının ise sınıflara göre farklılaĢtığı 
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sonucuna ulaĢılmıĢtır. Özdağ'ın (1999) psikodrama gruplarının hemĢirelik 

öğrencilerinin benlik saygısı, atılgan davranıĢ, empatik eğilim empatik becerisi 

üzerine etkisine yönelik araĢtırmasında on dört oturumluk psikodrama grubunun 

öğrencilerin empatik eğilimini arttırmada yeterli olmadığı bulunmuĢtur. Akıncı ve 

Akgün'ün (2011) hemĢirelik öğrencisi ile yaptığı çalıĢmada hemĢirelik mesleğini 

isteyerek seçenlerin, hemĢirelik bölümünde okumaktan memnun olanların ve 

hastaları anlama konusunda kendini yeterli  hissedenlerin empatik eğilim puanları 

yüksek bulunmuĢtur. Hastaları anlama konusunda kendilerini nadiren yeterli 

hissedenlerin ve klinikte hemĢirenin ilgisine ihtiyacı olan bir hasta olduğunda  ona 

zaman ayırmayanların ise empatik beceri puanı yüksek bulunmuĢtur. Karaca ve 

arkadaĢlarının (2013) araĢtırmasında hemĢirelik birinci sınıf öğrencilerine Empatik 

Beceri GeliĢtirme Eğitim Programı öntest-sontest çalıĢmasında eğitim öncesi ve 

sonrası empatik beceri puanlarının her alt problem puanları ile birlikte anlamlı bir 

Ģekilde yükseldiği görülmektedir. Empatik eğilim ölçeğinde ise eğitim öncesi ve 

sonrası istatiksel olarak anlamlı bir farklılaĢma yoktur. 

Eğitim bilimleri  alanında öğrencilerle yapılan araĢtırmalara bakıldığında, 

KarataĢ'ın (2012) çalıĢmasında empatik beceri puanlarının cinsiyete göre 

farklılaĢmadığı, devam edilen program değiĢkenine göre en yüksek empatik beceri ve  

benlik  saygısı  puan  ortalamasının  psikolojik danıĢma ve rehberlik programına  

devam  eden  öğrencilere  ait  olduğu, sınıf  düzeyi  açısından 4. sınıf öğrencilerinin 

1. sınıf öğrencilere göre daha fazla empatik beceriye sahip  oldukları bulunmuĢtur. 

Alver'in (2005) çalıĢmasında da kadın öğrencilerin empati becerisi puan 

ortalamalarının daha yüksek olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu, yaĢ  gruplarına ve 

sınıf  düzeylerine göre  empatik  beceri  puan  ortalamaları  arasında  anlamlı  bir  

farklılaĢma  olmadığı bulunmuĢtur. Kesicioğlu ve Güven'in (2014) okul öncesi 

öğretmenliği öğrencileri ile yaptıkları çalıĢmada öğretmen adaylarının empati 

becerisinin, öğretmen adaylarının öz yeterliklerinin anlamlı bir yordayıcısı olduğu 

görülmektedir. Alver'in (2004) eğitim fakültesi güzel sanatlar bölümünde öğrenim 

gören 189 öğrenci ile yaptığı çalıĢmada kadın öğrencilerin empatik beceri ölçeği 

puan ortalaması daha yüksektir ve bu fark anlamlıdır. Sınıf düzeyine göre empatik 

beceri puan ortalaması farklılaĢmamaktadır. Yıldırım'ın (1992) çalıĢmasında 

psikolojik danıĢma ve rehberlik ve psikoloji öğrencilerinin empatik eğilim 

puanlarının farklılaĢmadığı, psikolojik danıĢma ve rehberlik ve psikoloji 
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bölümlerinde okuyan son sınıf öğrencilerinin empatik beceri puanlarının birinci 

sınıflara göre daha yüksek olduğu, psikolojik danıĢma ve rehberlik son sınıf 

öğrencilerinin empatik beceri puanlarının psikoloji son sınıf öğrencilerine göre daha 

yüksek olduğu bulunmuĢtur. Akyol ve ÇiftçibaĢı'nın (2005) okul öncesi öğretmenliği 

öğrencileri ile yaptığı çalıĢmada sınıf düzeyinin ilerlemesiyle birlikte öğretmen 

adaylarının  empatik becerilerinin arttığı belirlenmiĢtir. Duru'nun (2002a) eğitim 

fakültesi öğrencileri ile yaptığı araĢtırmada kadın öğrencilerin empati puanlarının 

erkek öğrencilerden yüksek olduğu bulunmuĢtur. Kapıkıran ve Kapıkıran'ın (2000) 

iletiĢim becerileri eğitiminin ana okulu öğretmenliği öğrencilerinin empatik beceri ve 

empatik eğilimleri üzerindeki etkisine yönelik yaptıkları  araĢtırmalarında gruplarının 

ilk ve son test ölçümlerinde, empatik eğilimleri arasında anlamlı fark saptanmamıĢtır. 

Empati becerilerinde, kontrol ve plasebo gruplarının ilk ve son test ölçümleri 

arasında anlamlı fark bulunmazken, deney grubunun ilk ve son test ölçümleri 

arasında anlamlı fark saptanmıĢtır.  ġahin ve Ünüvar'ın (2011) eğitim fakültesi 

öğrencileri ile yaptığı çalıĢmada öğrencilerin empatik becerileri cinsiyete göre 

değiĢmemektedir. Son sınıf öğrencilerinin empatik beceri düzeyleri birinci sınıf  

öğrencilerinden daha yüksektir.  Güzel'in (2011) çalıĢmasında  psikolojik danıĢma ve 

rehberlik  öğrencilerinin biliĢ üstü becerileri ile empatik beceri puanları arasında orta 

düzeyde anlamlı ve pozitif bir iliĢkinin olduğu  saptanmıĢtır.   

Pala'nın (2008) eğitim fakültesi öğrencileri ile yaptığı çalıĢmada öğrencilerin 

ekonomik düzeylerine göre empati kurma becerileri arasında anlamlı düzeyde fark 

olduğu bulunmuĢtur. Öğrencilerin ders kitabı dıĢında kitap okuma sıklığı arttıkça 

empati puanlarının arttığı ortaya çıkmıĢtır. Oğuz ve Altun'un (2011) çalıĢmasında 

yaratıcı dramaya yönelik tutumlar ile empatik eğilim arasında pozitif yönlü anlamlı 

iliĢki bulunmuĢtur, kadın öğrencilerin empatik eğilim düzeylerinin erkek 

öğrencilerden daha yüksek olduğu ve bu farkın anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. 

Karahan ve arkadaĢlarının (2006) araĢtırmasında 12 haftalık Ġnsan ĠliĢkileri ve 

ĠletiĢim Dersi alan öğretmen adaylarının, çatıĢma çözme ve empatik beceri 

düzeylerinin; bu dersi almayan öğretmen adaylarının çatıĢma çözme ve  empatik 

beceri düzeylerinden daha yüksek olduğunu ortaya koymuĢtur. Ekinci'nin (2009) 

araĢtırmasında eleĢtirel düĢünme eğilimi ile empati  eğilimi arasında pozitif yönde 

düĢük düzeyde anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Empatik eğilim açısından sınıf 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark vardır. Cinsiyete göre kadınlar lehine anlamlı fark 
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vardır. Anne eğitim düzeyi “okur-yazar olmayanların” puan ortalaması, anne eğitim 

düzeyleri “ilkokul”, “lise” ve “üniversite” olanlardan düĢük bulunmuĢtur. Empatik 

eğilim puanı en yüksek annesi üniversite mezunu olan öğretmen adayları iken, en 

düĢük annesi okur yazar olmayan öğretmen adaylarıdır. Baba eğitim düzeyleri 

“üniversite”, “lise” ve “ilkokul” olanların puan ortalamaları,  baba eğitim düzeyleri 

“okur-yazar olmayan” ve “okur-yazar” olanlardan yüksektir. Baba eğitim düzeyi 

“ortaokul” olanların puan ortalamasının, babaları “okur-yazar olmayanların” 

ortalamasından yüksek iken, babaları “üniversite mezunu olanların” puan  

ortalamasından düĢüktür. Kendisini orta SED (sosyo-ekonomik düzey) de 

algılayanların, alt SED‟de algılayanlara göre empatik eğilimleri  daha yüksektir. 

Canbulat ve arkadaĢlarının (2015) çalıĢmasında; cinsiyete göre kadın öğretmen 

adaylarının erkek öğretmen adaylarına göre; sınıf düzeyinde ise 4. sınıf öğretmen 

adaylarının 3. Sınıf öğretmen adaylarına göre empatik eğilimleri anlamlı düzeyde 

daha yüksek olarak bulunmuĢtur.  Öğretmen adaylarının empatik eğilimleri ile 

yaĢları, en uzun süre yaĢadıkları yer, baĢarı algıları, baĢka alanları tercih etme 

istekleri, kendilerini zeka ve yetenek bakımından değerlendirmeleri, anne eğitim 

düzeyleri, baba eğitim düzeyleri ve öğrenim görülen programdan memnuniyetleri 

arasında anlamlı farklılık bulunmamıĢtır. 

Sosyal hizmet alanında öğrencilerle yapılan çalıĢmalara bakıldığında Çiftci ve 

Altınova'nın (2012) araĢtırmasında sosyal hizmet eğitiminde  empati becerisi 

geliĢtirmede yaratıcı  dramanın  etkisi  incelenmiĢtir. Deney grubuna araĢtırmacılar 

tarafından  hazırlanan  “Yaratıcı  Drama  Programı”,  toplam  14  oturum  olarak  

uygulanmıĢtır.  Kontrol  grubuna  hiçbir  uygulama  yapılmamıĢtır.  Deney ve kontrol 

gruplarından elde  edilen  sonuçlara  göre,  yaratıcı  drama  dersini  alan  öğrencilerin  

empatik  eğilim ve empatik beceri düzeylerinin geliĢtiği görülmüĢtür. Erkan ve 

Duyan'ın (2000) sosyal hizmette mülakat teknikleri dersinin öğrencilerin empatik 

anlayıĢ üzerine etkisine odaklandıkları araĢtırmalarında 46 öğrenci ile ön test-son test 

çalıĢması yapmıĢlardır.  Mülakat dersi sonrası ölçüm değerleri ders öncesine göre 

anlamlı düzeyde yüksek bulunmuĢtur. 

1.7. YurtdıĢında Sosyal Hizmet Literatüründe Empatiye Yönelik AraĢtırmalar 

Bu bölümde yurtdıĢındaki literatürde sosyal hizmet ve empati baĢlıklarıyla 

ilgili araĢtırma bulguları özetlenmektedir. AraĢtırmalara bakıldığında direkt olarak 

empatiye odaklanmaktan ziyade empatinin yanında sosyal hizmet mesleğinin 
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duygusal yoğunluğuna, tükenmiĢliğe ve çalıĢma motivasyonuna odaklanan 

araĢtırmalara da değinilmiĢtir. AraĢtırma açısından ilk ve en önemli vurgu sosyal 

hizmette empatiye odaklanan araĢtırmaların sayılarının yetersizliğidir. Gerdes ve 

arkadaĢları (2011b), Sosyal Hizmet Özetleri veritabanında 2000 ve 2009 yılı arasını 

baz alarak empati anahtar kelimesi ile arama yapmıĢlardır. Empati ile ilgili 199 

makaleden yalnızca 4 ü eğitimle 46 tanesi de uygulama ile ilgilidir. Sonuçlar 

empatinin sosyal hizmette önemli bir kavram olarak vurgulanmasına rağmen yeterli 

literatür ve araĢtırma olmadığını göstermektedir. 

1.7.1. GörüĢme Sürecine Odaklanan AraĢtırmalar 

Sosyal hizmet araĢtırmalarının ne yazık ki çok kısıtlı bir kısmı görüĢme 

sürecine odaklanmaktadır. Forrester ve arkadaĢları (2008) 10 yıl deneyimi olan 24 

sosyal hizmet uzmanıyla gerçekleĢtirdiği çalıĢmada sosyal hizmet uzmanlarının 

müracaatçı rolü yapan kiĢilerle görüĢmelerini kayıt altına almıĢtır. ÇalıĢmanın 

bulguları Ģöyledir; sosyal hizmet uzmanları müracaatçılardan daha fazla konuĢmakta, 

kapalı uçlu soruları açık uçlu sorulardan 2 kat fazla kullanmaktadır. Sosyal hizmet 

uzmanlarının empati skorları düĢüktür. Vakalar zorlaĢtıkça empati düzeyi 

düĢmektedir, empati, düĢük direnme ve artan kendini açma ile ilgili bulunmuĢtur. 

Sosyal hizmet uzmanları düĢük düzeyde yansıtma kullanmakta, güçlü ve olumlu 

yanların tanımlanmasında düĢük düzeyde baĢarı göstermektedirler. Empatik sosyal 

hizmet uzmanlarının müracaatçı ile sonraki adımda ne yapılacağı noktasında daha 

açık oldukları görülmektedir. 

1.7.2. Eğitim Sürecine Odaklanan AraĢtırmalar 

GörüĢme sürecinin aksine sevindirici bir bulgu eğitim üzerine özellikle sosyal 

hizmet öğrencilerinin mesleki algıları ve empatileri üzerine çalıĢmaların 

bulunmasıdır. Krumer Nevo ve Lev-Wiesel'in (2005) Ġsrail'de sosyal hizmet 

öğrencilerinin müracaatçıların temel ihtiyaçlarına yönelik davranıĢlarını araĢtırdığı 

araĢtırmasında alanda uygulama yapan öğrencilerin yarısının zamanlarının ve 

çabalarının büyük bir kısmını müracaatçıların geçimi için temel ihtiyaçlarını 

karĢılamaya ayırdığı bulunmuĢtur. Bununla birlikte hükümetin bütçe kısıtlamaları ve 

anti-refah politikaları temel ihtiyaçların karĢılanmasında bir engel teĢkile etmekte, bu 

da öğrencilerin müracaatçıların ihtiyaçlarını karĢılamasında hayal kırıklığına 

uğramaları ve kendilerini çaresiz hissetmeleri olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda 
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bir çok öğrenci ve uzman ekonomik olarak dezavantajlı bir popülasyon ile çalıĢmayı 

tercih etmemektedir. Bu tuzak daha fazla insanın ihtiyacı oldukça ve daha az kaynak 

kullanılabilir olduğunda kaynakların yokluğundan dolayı sosyal hizmet uzmanlarının 

ihtiyaç sahibi popülasyonla çalıĢma isteğinin azalması Ģeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Sonuç olarak öğrencilerin bazılarının bir takım müracaatçıların temel ihtiyaçlarının 

karĢılanamamasının verdiği yük altında ezildiği görülmektedir.  

Kinman ve Grant‟ın (2010)  240 sosyal hizmet öğrencisiyle yaptığı çalıĢmada 

duygusal zeka, yılmazlık, psikolojik sıkıntı, yansıtma kabiliyeti, empati ve sosyal 

yeterlilik iliĢkisi araĢtırılmıĢtır. Bulgulara göre baĢkasının bakıĢ açısını kavrayabilme 

ve ona ve sıcaklık gösterme arttıkça kiĢinin yılmazlığı artmaktadır. KiĢisel sıkıntı ile 

yılmazlık arasında negatif yönlü anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. BaĢkalarının olumsuz 

durumlarına karĢı kiĢisel sıkıntı hissetme arttıkça kiĢinin yılmazlığı azalmaktadır. 

Empatik kiĢisel sıkıntı (baĢkasının olumsuz deneyimini gözlemekten kaynaklanan 

kaygı ve rahatsızlık hissi) ile psikolojik sıkıntı arasında da olumlu iliĢki bulunmuĢtur.  

Kinman ve Grant sosyal hizmet öğrencilerinin duygusal ve sosyal yeterliliklerinin 

strese karĢı dayanıklılıkta önemli katkısı olduğunu belirtmektedir.  

Napoli ve Bonifas (2011) 46 lisans öğrencisi ile 16 haftalık YaĢam Kalitesi 

dersi kapsamında farkındalık çalıĢmaları yapmıĢtır. Bu derste empatik kabul 

kapsamında her öğrenci izin alarak kendi duygu, düĢünce önyargılarını ifade etmiĢtir. 

Kasıtlı dikkat verme çalıĢmalarında yaĢadıkları deneyimlere ve tepkilere yönelik 

farkındalık çalıĢması, deneyimleri yargılamadan kabule yönelik çalıĢmalar ve son 

olarak algı farkındalığı çalıĢmaları yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın yargılamadan kabul, 

bilinçli eylem ve gözlem becerilerine anlamlı katkısı olmuĢtur. Hen ve Goroshit 

(2010)  Bir Terapist olmak dersi kapsamında  sosyal hizmet lisans öğrencisi ile 

duygusal zeka ve empati ölçeğine dayalı ön test son test çalıĢması yapmıĢlardır. 

Bulgulara göre ders sonunda empati puanları farklılaĢmamıĢtır. Empati ve duygusal 

zeka arasında güçlü bir iliĢki bulunmadığı sonucuna varılmıĢtır. Gair (2012) sosyal 

hizmet öğrencileri ile yaptığı çalıĢmada vakalar üzerinden öğrencilere Haiku (bir tür 

kısa Ģiir) yazdırarak vakalara yönelik duygu ve düĢüncelerini kısaca ifade etmelerini 

istemiĢtir. ÇalıĢmada sosyal hizmet öğrencilerinin aile içi Ģiddet uygulayan kiĢilere 

ve çocuk istismarında bulunan kiĢilere karĢı empati geliĢtiremedikleri belirtilmiĢtir. 

Öğrenciler vakalar, eleĢtirel yansıtmalar ve haiku gibi yaratıcı yazma egzersizleri ile 

empatiye yönelik anlayıĢlarının ve farkındalıklarının arttığını belirtmiĢtir.  
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Gair (2011) 38 ikinci sınıf sosyal hizmet öğrencisiyle nitel bir araĢtırma 

yapmıĢtır. Gair‟in sosyal hizmet öğrencilerinden açık uçlu olarak empatiyi 

tanımlamalarını istediği çalıĢmada, öğrencilerin empati kavramlarına yabancı 

olmadıkları, literatürdeki tanımlamalara yakın tanımlamaları kullandıklarını ifade 

etmiĢtir. Dört gerçek yaĢam hikayesi ile ilgili empati kurma çalıĢmasında 38 

öğrencinin 23‟ünün hikayelerdeki karakterlerle empati kurma noktasında zorluk 

çektikleri görülmüĢtür. Öğrenciler bu duruma “bu konuda herhangi bir 

deneyimlerinin olmamasını" sebep göstermiĢlerdir. Grant‟ın (2014) 359 sosyal 

hizmet öğrencisi ile yaptığı çalıĢmada öğrencilerin bakıĢ açısı alma ve empatik ilgi 

puanlarının yüksek, empatik sıkıntılarının ise orta düzeyde oluğu belirtilmektedir. 

Grant‟ın araĢtırmasında perspektif alma ile yansıtma arasında pozitif anlamlı iliĢki 

empatik ilgi ile yansıtma arasında da benzer Ģekilde pozitif anlamlı iliĢki 

görülmektedir. Grant'ın (2014) araĢtırmasında empatik yansıtma (farklı düĢüncelere 

açık olma, bağlamsal anlama ve değerlendirme) ve refleksif iletiĢimin (anlamları 

netleĢtirmek ve kiĢi ile bu Ģekilde iletiĢim kurmak)  ile empatik sıkıntı arasında 

negatif anlamlı bir iliĢki vardır. Grant‟a göre müracaatçı ile etkileĢimde duygulanımı 

çözümleme, uzmanın kendisi ve ötekine yönelik farkındalığı ile duygularını kontrol 

edebilmesi denebilecek refleksiyon yetisi, uzmanda kiĢisel sıkıntıya sebep olmayan 

empati olarak adlandırılan doğru empatinin gerçekleĢtirilmesi açısından temel 

faktördür. Sosyal hizmet öğrencilerinin empatik sıkıntıları ile psikolojik sıkıntıları 

arasında anlamlı bir pozitif iliĢki vardır.  

Barlow ve Hall'ın (2003) sosyal hizmet stajını tamamlamıĢ 35 öğrenci ve 35 

kurum danıĢmanı ile yaptığı nitel araĢtırmaya göre, müracaatçıların Ģiddet, 

yoksulluk, ihanet öykülerine Ģahit olmak ve bu öyküleri duymak, öğrencilerde yoğun 

tepkiler yaratmaktadır. Öğrenciler güçsüzlük, rahatsızlık, panik, ĢaĢkınlık, Ģok, 

üzüntü aĢağılanma ve öfke hisleri yaĢadıklarını ifade etmiĢlerdir. Öğrenciler bu 

durumların anlaĢılması güç ve kendilerin aĢan durumlar olduğunu ifade etmiĢtir. 

Öğrenciler özellikle aile ve çocuk alanındaki vakalardan, çocuk ve gençlerin 

ölümlerinden etkilendiklerini belirtmiĢtir GeçmiĢteki müracaatçıların acılı 

hikâyelerini dinlemek ya da çocuk istismarı ve aile içi Ģiddet vakalarının bulunduğu 

dosyaları okumak da bir diğer stres kaynağıdır. Bir baĢka öğrenci de bir intihar 

vakasının kendisini olumsuz etkilediğinden bahsetmiĢtir. Alandaki duygusal 

sorunlardan bir diğeri de alanda staj yapan öğrencinin geçmiĢte yaĢadığı kendi 
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travmalarına benzer travmatik olaylarla karĢılaĢmasıdır. Öğrencilerin vakalarla ilk 

karĢılaĢması ve zaman içinde vakalara yaklaĢımı da değiĢmektedir. Örneğin 

öğrenciler ilk kez bir pedofili ile karĢılaĢtıklarında “pislik herif” ve “hapishanede 

olmalı” yanıtını vermiĢler fakat pedofili kiĢinin istismarla dolu hayatını öğrenince 

bunun bir ruh sağlığı sorunu olduğunu düĢünmeye baĢlamıĢlardır.  

Elswick'in (2013) sosyal hizmet yüksek  lisans öğrencileriyle alan uygulaması 

3 ve 4 dersleri kapsamında yaptığı DavranıĢ DeğiĢtirme Projesi programı, empatik 

tepki vermenin, terapötik bağlantı kurmanın geliĢtirilmesine, mesleki iliĢkiyi 

olumsuz etkileyecek unsurlar hakkında farkındalık kazanmaya  ve sosyal hizmet 

uygulaması ile ilgili bilgi toplamanın önemine odaklanmıĢtır. Bu çalıĢma 

müracaatçılarla çalıĢırken onların davranıĢlarını değiĢim sürecinde ne gibi zorluklar 

yaĢadıklarını ilk elden deneyimlemelerini sağlamıĢtır.  Böylece değiĢim sürecinde 

müracaatçıların uyumsuz, katılım göstermeyen ve değiĢmeye direnen yapılarına karĢı 

önyargılı ve olumsuz yaklaĢmaya engel olan bir geliĢim süreci ve empati ortamı 

oluĢmuĢtur. Erera (1997) sosyal hizmet öğrencilerinin stajları sırasında empati 

eğitimi ve değerlendirilmesinde kullanılmak üzere biliĢsel odaklı Empati Eğitim 

Programını geliĢtirmiĢtir. EEP uygulamasında olanlar müracaatçıların nerelerde 

sıkıĢtıklarına, yaĢamlarında tekrarlayan sorunların tanımlanmasına yönelik algılarının 

geliĢtiğini ifade etmiĢtir. Benzer Ģekilde araĢtırma grubundaki öğrenciler EEP 

uygulamasının kalıplaĢmıĢ çözümlerden ziyade alternatifler üretmeye katkı 

sağladığını ifade etmektedirler.  

Cacciatore ve arkadaĢları (2015) sosyal hizmet öğrencileri ile ölüme yönelik 

farkındalık ve empati çalıĢması yapmıĢlardır. Ders uygulamasında öğrencilerin kayıp 

ve ölüme iliĢkin kendi duygu ve düĢüncelerini ifade etmeleri sağlanmıĢtır. 

ÇalıĢmanın eğitim öncesi ve sonrası puanlarına bakıldığında empati ve farkındalık 

puan ortalamaları yüksektir ve istatiksel olarak anlamlıdır. ÇalıĢmada farkındalık ve 

empati arasında güçlü bir iliĢki bulunmuĢtur. Engelberg ve Limbach-Reich (2015), 

59 sosyal hizmet öğrencisi ile yaptıkları çalıĢmada vaka yönetimi ve vakada verilen 

kararlar ile empati arasındaki iliĢkiyi değerlendirmiĢtir. ÇalıĢmanın bulgularına 

bakıldığında vakayı iyi bir Ģekilde değerlendirme ve vakaya yönelik doğru karar 

verme puanları ile empati ölçeği puan ortalamaları arasında pozitif anlamlı 

korelasyon olduğu görülmektedir. KiĢiye ve ailesine yardım etme ile empati puan 
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ortalaması arasında iliĢki vardır. Empati becerisi vakada yetkin bir uygulamanın 

varlığının altında yatan nedendir.  

Riggal (2016)  teori-pratik iliĢkisini araĢtırdığı çalıĢmasında 1. sınıfta Egan'ın 

sosyal hizmet müdahalesi modelini gören sosyal hizmet öğrencilerinin 3. sınıfta 

stajda modeli nasıl uyguladıklarına ve model hakkında neler düĢündüklerine 

odaklanmıĢtır. AraĢtırmanın empati ile ilgili bulgularına bakıldığında öğrenciler 

müracaatçıların bir çok nedenden gelebileceğini fakat bazen sadece birisi tarafından 

dinlenmek için gelebileceklerini ifade etmiĢtir. Dixon (2012) 11 sene önce mezun 

olmuĢ ve alanda çalıĢan uzmanların iletiĢim becerilerinin eğitimi ile ilgili 

değerlendirmelerinde kiĢisel karakter ve önceki birikimlerinin önemli bir faktör 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Katılımcılar hangi becerinin dersle geliĢtiğini hangisinin 

zaten kendi kiĢiliğinde var olduğunu ayırt etmekte zorlanmıĢtır. Turnage ve 

arkadaĢlarının (2012) 86 sosyal hizmet öğrencisi ile yaptığı araĢtırmada empatinin 

cinsiyete göre farklılaĢtığı görülmektedir. Kadınların empati puanı erkek 

öğrencilerden yüksektir. Ayrıca empati puanı ile bağıĢlama puan ortalaması arasında 

iliĢki bulunmuĢtur.  

Levy ve arkadaĢlarının (2014) araĢtırmasında sosyal hizmet öğrencilerinin 

kiĢisel değerlerinin sosyal değerler kadar empatiyi etkilemediğinin altı çizilmektedir.  

Levy bu noktada sosyal değerlerin empati gibi çevreye ve baĢkalarının deneyimlerine 

odaklandığını güçlü sosyal değerleri olan öğrencilerin empati becerisinin daha 

yüksek olacağını ifade etmektedir. Ben-Shlomo ve arkadaĢları (2012) sosyal hizmet 

öğrencileri ile yaptıkları araĢtırmada mesleki kimlik ile empati becerisi arasında 

doğrudan anlamlı bir iliĢki olmadığını bulmuĢtur. Smith (2012) uygulamada, 

edebiyatta, görsel sanatlarda bulunan metaforların sıra dıĢı ruhsal durumların 

anlaĢılmasında ve empatide önemli bir etken olduğunu ifade etmektedir.  Lefevre 

(2015) çocuklar iletiĢim kurma becerisinin öğrenilmesine yönelik araĢtırmasında 

eğitimin içeriğinde  gerçek hayattan çocuklarla bağlantı kurmayı içeren öğrenme 

fırsatlarının gerekliliği belirtilmektedir. Uygulama sırasında çocuklarla yüz yüze 

bağlantı kurma önemli bir süreç olarak belirtilmiĢtir. 

Grant ve arkadaĢlarının (2014) duyguları anlamak, düĢünceleri oluĢturmada 

duyguları kullanmak, ben ve ötekinin duygularını anlamak ve duyguları yönetmek 

temalarından oluĢan "duygular atölye çalıĢması" ile ilgili ön test ve son test 

çalıĢmasında empati ve yansıtma becerisi ölçeği puan ortalamasının anlamlı bir 
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düzeyde arttığı görülmüĢtür. Van Cleave'in (2007) yüksek lisans öğrencisi sosyal 

hizmet uzmanları ile yaptığı empati eğitimi çalıĢmasının ön test-son test sonucunda 

öğrencilerin empatik tepki verme düzeyi anlamlı bir Ģekilde yükselmiĢtir, KiĢi 

merkezli eğitim yaklaĢımının geleneksel sınıf eğitiminden daha yararlı olduğu 

görülmüĢtür. Stanley ve Bhuvaneswari'nin (2016) sosyal hizmet öğrencilerinin 

yansıtma becerisi, empati ve duygusal zekaları ile ilgili yaptığı araĢtırmada son 

sınıfların yansıtma becerisi, empati ve duygusal zeka ölçek puan ortalamaları birinci 

sınıflardan yüksektir. YaĢamının çoğunu kırda ya da kentte geçirmiĢ olmaya göre 

ölçek puanları farklılaĢmamaktadır. Duygusal zeka ve empati ölçek toplam puanları 

arasında iliĢki mevcuttur. Yazarlar, Hindistan'da sosyal hizmet eğitiminin batıdaki 

iletiĢim laboratuarlar, video kayıtları, rol play uygulamaları, vaka senaryoları yerine 

empatinin anlamı, bileĢenleri ve öneminin anlatılması ile sınırlı kaldığını ve bu 

eğitimin geliĢtirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 

1.7.3. Uzman - Müracaatçı Sürecine Odaklanan AraĢtırmalar 

Uzman müracaatçı etkileĢimine odaklanan araĢtırmalara bakıldığında 

Strandberg ve arkadaĢlarının (2012) Ġsveç'te yaĢlılara sosyal bakım veren ekibe 

yönelik empati çalıĢmasında çalıĢanların yaĢlıların fiziksel ihtiyaçları kadar 

psikolojik ihtiyaçlarıyla da ilgilenmek istedikleri, ama fiziksel ihtiyaçlarla 

ilgilenmenin zamanlarının büyük bir kısmını tükettiği bulunmuĢtur. Bakım 

çalıĢanlarının empatisi zaman eksikliği, kiĢilerin kendi ihtiyaçları ve esnek olmayan 

organizasyon yapısı tarafından engellenmektedir. Bakım verenlerin otonomi ve 

özgürlükleri empatinin ifade edilmesini belirlemektedir. Stres de ayrıca empatiyi 

engellemektedir. ĠĢlerin hızlandığı dönemlerde empati hissetmek bir "lüks" olarak 

görülmektedir. 

Tempel (2007) farklı alanlarda hizmet veren on iki  hizmet sosyal hizmet 

uzmanıyla görüĢme yaparak oluĢturduğu nitel çalıĢmasında uzmanların kendilerine 

terapi için gelen çocuklara saldırgan tavırlar sergileyen düĢük gelirli tek ebeveyn 

anneleri ile bağlantı kurarken empatiyi deneyimleme süreçlerine yönelik üç farklı 

durumsal yol betimlediklerini ifade etmektedir. Temalardan ilki anneyi korkmuĢ bir 

çocuk olarak görmek: Tek ebeveyn anneyi arka planındaki geçmiĢi ile anlamak, 

çocukla olan etkileĢimindeki çocuk tarafının ön plana çıktığı anlara, müracaatçının 

çocuksu olabilen ses tonuna dikkat etmek. Bu anlamda saldırgan ebeveyn bir anda 

korkmuĢ bir çocuk olarak görülebilmektedir. Ġkinci tema fiziksel saldırganlığı 
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koruyucu annelik güdüsüne dayandırarak anlamaktır. Bu temada uzman anneyi 

çocuğunun uyuĢturucu, cinsel iliĢki, suç ve hapse girmeye neden olabilecek 

davranıĢlarına karĢı kaygılanan bir ebeveyn olarak tahayyül ettiğinde annenin sert ve 

uygunsuz olabilecek davranıĢlarına karĢı bakıĢ açısı da değiĢebilecektir.  Özellikle 

suç ve güvensizliğin olduğu ortamlarda yaĢarken "çocuğuma bir Ģey olursa" kaygısı 

anneyi saldırgan olmaya itebilir. Uzmanların görüĢmelerde belirttiği önemli bir tema 

da tek ebeveyn annelerin saldırganlığına yönelik yaklaĢımlarda düĢük sosyo-

ekonomik statünün etkilerinin de hesaba katılması gerektiğidir. Yoksulluktan dolayı 

ebeveynin yoğun çalıĢma saatleri ve her Ģeyi koordine eden durumda olması, eve geç 

vakitte gelebilen ve çocuğuyla ancak bir kaç saat geçirebilen annenin durumu 

tükenme yaratarak stresi ve saldırganlığı arttırabilir. Son olarak zor bir çocuğun 

tükenmiĢ bir annesi olma: Uzmanlar tek ebeveynli ailelerin saldırganlığını 

değerlendirirken bir taraftan çocukla da bir görüĢme geçmiĢine sahiptirler. Çocuğun 

gün içindeki provakatif, hiperaktif tavırlarından dolayı ebeveyn tükenmiĢ bir hal 

alabilir. Böyle bir çocuğun ebeveyni olmak nasıl bir Ģey sorusunu sormak uzman için 

anlama süreçlerinde yardımcı olabilir (Tempel 2007). Tempel, (2007) gönülsüz, 

motive olmayan ve savunmacı tepkiler gösteren müracaatçılara yardım edebilmek 

için onları anlayabilmenin önemine değinmektedir. 

Leeson‟un (2010) Ġngiltere çocuk koruma alanında çalıĢan uzmanlarla yaptığı 

araĢtırmada uzmanlar kuruluĢlardaki otoritenin çocukla değil kâğıt iĢlerinin 

halledilmesi ve bütçedeki dengelerin korunması ile ilgilendiklerini ifade etmektedir 

Uzmanlar çocuk koruma sisteminde çocukların ihtiyaçlarından çok finansal 

meselelerin ön planda olduğunu sistemin uzmanların iĢlerini doğru bir Ģekilde 

yapmalarına yardım etmediğini ifade etmektedir. Leerson bunun uzmanların 

kendilerini “güçsüz” hissetmelerine neden olduğunu ve  duygusal bir yük 

oluĢturduğunu ifade etmektedir. Ylvisaker'in (2011) 24 müracaatçı ve 14 sosyal 

hizmet uzmanı ile yaptığı nitel araĢtırmada müracaatçıların sosyal hizmet 

müracaatçısı olma deneyimi, uzmanların da müracaatçılarla yaĢadıkları deneyimler 

araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma bulgularına göre sosyal hizmet eğer müracaatçılara 

genellikle umursanmayan hayat koĢulları ve hayat hikâyelerini ortaya koyma fırsatı 

ve imkânı verdiği zaman çok faydalı olarak değerlendirilmektedir. Aksine sosyal 

hizmet müracaatçıların endiĢelerini küçümsediğinde ya da görmezden geldiğinde 

faydasız olarak nitelendirilmektedir.  
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Ribner ve Paz‟ın (2002) Ġsrailde 11 kadın müracaatçı ile yaptığı nitel 

araĢtırmada müracaatçılar sosyal hizmet uzmanları ile olan deneyimlerinde yakınlık 

hissini vurgulamıĢlardır. Sosyal hizmet uzmanları ile olan iliĢkilerinin "eĢit bir 

seviyede sanki bir arkadaĢla konuĢuyormuĢçasına" konuĢtuklarını ifade etmiĢlerdir. 

Uzman müracaatçı iliĢkisinde eĢitlik algısı müracaatçıların kendilerini 

etiketlememelerine ve “muhtaç” kiĢi olarak algılamamalarına da katkı sağlamaktadır. 

Müracaatçıların uzman ile olan deneyimlerini paylaĢtıkları önemli bir nokta da 

uzmanların müracaatçılara kurumun düzenlemeleri ve kuralları dıĢında da 

bakabilmeleri yeteneğidir.  Müracaatçılar uzmanın en azından bir Ģeyleri denediğini 

görmeyi istemektedir. Bürokratik süreçlerin onların eĢsiz durumlarına her zaman 

hitap etmeyeceğini düĢünmektedirler.  

Lietz'in (2011) çalıĢması empatinin müracaatçıların ailelerinin yılmazlığıyla 

olan bağlantısına odaklanmaktadır. Örneğin çocuğunu bir cinayet sonucu kaybeden 

bir anne üç yılını mahkemelerde geçirdikten sonra oğlunun da kaybının acısı ile 

çocuğu ölen düĢük gelirli aileler için bir kaynak toplama giriĢimi baĢlatmıĢtır. 

Beresford ve arkadaĢlarının (2008) palyatif bakım merkezinde bakım alan hastaların 

sosyal hizmet uzmanları ile ilgili  değerlendirmelerine odaklandığı araĢtırmada, 

hastalar sosyal hizmet uzmanları ile olan iliĢkilerinde  empati, sıcakkanlılık, dinleme 

ve saygı gibi insani niteliklerin oluĢturduğu "arkadaĢlığın" en önemli tema olduğunu 

belirtmiĢlerdir. 

Baron'un (2015) sosyal hizmet uzmanlarının empatiyi nasıl 

anlamlandırdıklarına yönelik çalıĢmasında sosyal hizmet uzmanları müracaatçılardan 

çıkardıkları derslerin empatilerini derinleĢtirdiğini, müracaatçının söyledikleri, 

seçimleri , davranıĢlar ve eylemlerinin arkasındaki anlamı aramanın empatinin 

önemli bir bileĢeni olduğunu belirtmiĢlerdir. Yargılayıcı olmayan tutumun ve 

müracaatçıya yönelik beklentilerin askıya alınmasının ayrıca müracaatçının kültürel 

bağlamının akılda bulundurulmasının önemini vurgulamıĢlardır.   

1.8. Amaç 

Bu çalıĢmanın amacı ülkemizdeki sosyal hizmet literatüründe empatiye 

yönelik bilgi boĢluğunun doldurulmasına katkı sağlamak ve sosyal hizmette 

empatinin kavramsallaĢtırma, ölçüm, uygulama ve eğitim açısından 

değerlendirilmesidir. Bu genel amaca uygun olarak nitel ve nicel araĢtırma 

yöntemleri çerçevesinde araĢtırmanın alt amaçları aĢağıda belirtilmiĢtir. Alt amaçlar 
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katılımcı türüne (sosyal hizmet uzmanı, sosyal hizmet öğrencisi ve sosyal hizmet 

akademisyeni), araĢtırma temalarına (kavramsallaĢtırma, ölçüm, uygulama ve eğitim) 

ve metodolojiye (nicel ve nitel) göre sınıflandırılmıĢtır. 

1.8.1. KavramsallaĢtırma Boyutunun Alt Amaçları 

1. Sosyal hizmet öğrencilerinin empati-sempati kavramlarını ayırt etme 

durumlarının belirlenmesi (KavramsallaĢtırma boyutu). 

2. Sosyal hizmet uzmanlarının empati-sempati kavramlarını ayırt etme 

durumlarının belirlenmesi (KavramsallaĢtırma boyutu). 

3. Sosyal hizmet öğrencileri için empatinin ne anlam ifade ettiğinin belirlenmesi 

(KavramsallaĢtırma boyutu). 

4. Sosyal hizmet uzmanları için empatinin ne anlam ifade ettiğinin belirlenmesi 

(KavramsallaĢtırma boyutu). 

5. Sosyal hizmet akademisyenleri için empatinin ne anlam ifade ettiğinin 

belirlenmesi (KavramsallaĢtırma boyutu). 

1.8.2. Uygulama Boyutunun Alt Amaçları 

6. Sosyal hizmet öğrencilerinin empati kavramsallaĢtırması ve uygulaması 

anketi bulgularının belirlenmesi (Uygulama boyutu). 

7. Sosyal hizmet öğrencilerinin empati kurmakta sorun yaĢadığı müracaatçı 

profilinin belirlenmesi (Uygulama boyutu). 

8. Sosyal hizmet uzmanlarının empati kavramsallaĢtırması ve uygulaması anketi 

bulgularının belirlenmesi (Uygulama boyutu). 

9. Sosyal hizmet uzmanlarının empati kurmakta sorun yaĢadığı müracaatçı 

profilinin belirlenmesi (Uygulama boyutu). 

10. Sosyal hizmet öğrencilerinin Türkiye'deki sosyal hizmet sisteminin duygu ve 

düĢüncelerle çalıĢmasına yönelik düĢüncelerinin belirlenmesi (Uygulama 

boyutu). 

11. Sosyal hizmet uzmanlarının Türkiye'deki sosyal hizmet sisteminin duygu ve 

düĢüncelerle çalıĢmasına yönelik düĢüncelerinin belirlenmesi (Uygulama 

boyutu). 

12. Sosyal hizmet akademisyenlerinin Türkiye'deki sosyal hizmet sisteminin 

duygu ve düĢüncelerle çalıĢmasına yönelik düĢüncelerinin belirlenmesi 

(Uygulama boyutu). 
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13. Sosyal hizmet öğrencilerinin müracaatçılarla empati kurma noktasında 

yaĢadıkları sorunların ve bu sorunlarla nasıl mücadele ettiğinin belirlenmesi 

(Uygulama boyutu). 

14. Sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçılarla empati kurma noktasında 

yaĢadıkları sorunların ve sorunlarla nasıl mücadele ettiklerinin belirlenmesi 

(Uygulama boyutu). 

15. Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal hizmet uzmanlarının empati becerilerinin 

geliĢtirilmesine yönelik önerilerinin belirlenmesi (Uygulama boyutu). 

1.8.3. Ölçüm Boyutunun Alt Amaçları 

16. Sosyal hizmet öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin sosyo-demografik 

özelliklere (cinsiyet, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, akademik not 

ortalaması, yaĢamının çoğunu geçirdiği yer, kardeĢ sayısı, mezun olduğu lise 

türü) göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesi (Ölçüm Boyutu). 

17. Sosyal hizmet öğrencilerinin empatik eğilim düzeylerinin empatik ve 

sempatik tepkileri ayırt etme bulgularına göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının 

belirlenmesi (Ölçüm Boyutu). 

18. Sosyal hizmet uzmanlarının empatik eğilim düzeylerinin sosyo-demografik 

özelliklere (yaĢ, cinsiyet, gelir, medeni durum, çocuk sayısı, yaĢamının 

çoğunu geçirdiği yer) göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının ya da iliĢki olup 

olmadığının belirlenmesi (Ölçüm Boyutu). 

19. Sosyal hizmet uzmanlarının empatik eğilim düzeylerinin mesleki özelliklere 

(Ģu anda çalıĢtığı kuruluĢ, en uzun süre hizmet yaptığı birim, görev yaptığı 

kurumda görüĢme odasının olup olmaması, görüĢme odası kullanma sıklığı, 

müracaatçılarla ilgili meslektaĢlarından destek-öneri alma sıklığı, empati ile 

ilgili eğitim faaliyetine katılma, hizmet yılı, haftalık görüĢme sayısı, 

görüĢmelerin ortalama süresi) göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının ya da iliĢki 

olup olmadığının belirlenmesi (Ölçüm Boyutu). 

20. Sosyal hizmet uzmanlarının empatik eğilim düzeylerinin empati 

kavramsallaĢtırması ve uygulaması anketi bulgularına göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığının belirlenmesi (Ölçüm Boyutu). 

21. Sosyal hizmet uzmanlarının empatik eğilim düzeylerinin empatik ve sempatik 

tepkileri ayırt etme bulgularına göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının 

belirlenmesi (Ölçüm Boyutu). 
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22. Empatik eğilim ölçeği düzeylerinin sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet 

öğrencileri arasında farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesi 

1.8.4. Eğitim Boyutunun Alt Amaçları 

23. Sosyal hizmet akademisyenlerinin sosyal hizmet eğitiminde teorik ve 

uygulamalı dersler bağlamında empatinin yeterli düzeyde öğrencilere 

kazandırılıp kazandırılmadığı hakkındaki düĢüncelerinin belirlenmesi (Eğitim 

Boyutu). 

24. Sosyal hizmet akademisyenlerinin sosyal hizmet eğitiminde teorik ve 

uygulamalı dersler bağlamında öğrencilere empatinin kazandırılması 

sürecinde yaĢadıkları zorlukların belirlenmesi (Eğitim Boyutu). 

25. Sosyal hizmet öğrencilerinin almıĢ oldukları sosyal hizmet eğitiminin empati 

becerilerini geliĢtirip geliĢtirmediğine yönelik düĢüncelerinin belirlenmesi 

(Eğitim Boyutu). 

26. Sosyal hizmet öğrencilerinin sosyal hizmet eğitiminde teorik ve uygulamalı 

dersler (staj) bağlamında empati becerisi öğretiminin geliĢtirilmesine yönelik 

önerilerinin belirlenmesi (Eğitim Boyutu). 

27. Sosyal hizmet uzmanlarının sosyal hizmet eğitiminde teorik ve uygulamalı 

dersler (staj) bağlamında empati becerisi öğretiminin geliĢtirilmesine yönelik 

önerilerinin belirlenmesi (Eğitim Boyutu). 

28. Sosyal hizmet akademisyenlerinin sosyal hizmet eğitiminde teorik ve 

uygulamalı dersler (staj) bağlamında empati becerisi öğretiminin 

geliĢtirilmesine yönelik önerilerinin belirlenmesi (Eğitim Boyutu). 
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2. YÖNTEM 

2.1. AraĢtırma Tasarımı 

Bu araĢtırma, nicel boyutta tanımlayıcı-iliĢkisel desenin nitel boyutta ise 

fenomenolojik yaklaĢımın kullanıldığı bir karma yöntem araĢtırmasıdır. Karma 

yöntem araĢtırması, araĢtırma problemini kapsamlı ve çok boyutlu incelemek 

amacıyla pragmatist felsefenin ilkeleri doğrultusunda nitel ve nicel yöntemler birlikte 

kullanılarak gerçekleĢtirilen araĢtırmadır. Karma yöntem yaklaĢımı bir olgunun hem 

nitel hem nicel boyutunu zengin bir çerçevede araĢtırma imkanı sunar. Ayrıca farklı 

yöntemlerle toplanan veriler birbirini teyit amacı ile kullanılabilir. Sonuç olarak hem 

derinlik ve ayrıntılı bilgi toplama hem de genelleme ve tahmin yapma imkanı 

sağlanır (Yıldırım ve ġimĢek 2013). Karma yöntem araĢtırması, günümüzde sosyal 

bilimlerde ve sağlık bilimlerinde geniĢ bir kullanım alanı bulmuĢtur. Bu araĢtırmada 

karma yöntemin kullanılmasında tek bir veri kaynağının yetersiz olmasından doğan 

gereksinim ve çalıĢmayı ikinci bir yöntemle geliĢtirme ihtiyacı etkili olmuĢtur 

(Creswell ve Clark 2014). Güncel sosyal hizmet literatüründe de karma yöntem 

araĢtırmasına yönelik örneklerin ve metodolojik tartıĢmaların olduğu görülmektedir 

(Padgett 2009, Bronstein ve Kovacs 2013, Chaumba 2013).  

AraĢtırmanın nicel boyutunda tanımlayıcı-iliĢkisel desenin çerçevesinde 

sosyal hizmet uzmanlarının ve sosyal hizmet öğrencilerinin empati düzeyleri 

bağımsız değiĢkenlere göre (değiĢkenler baĢlığında belirtilmiĢtir) incelenmiĢtir. 

Ayrıca araĢtırmacı tarafından literatürden yararlanılarak oluĢturulan empati 

kavramsallaĢtırması-uygulamasına yönelik veriler de tanımlayıcı olarak 

kullanılmıĢtır. AraĢtırmanın nitel aĢamasında ise fenomenolojik yaklaĢım ıĢığında 

empatinin kavramsallaĢtırılması, uygulaması ve eğitimi boyutunda sosyal hizmet 

uzmanları, sosyal hizmet öğrencileri ve sosyal hizmet akademisyenlerinden bireysel 

görüĢme yoluyla derinlemesine veri toplanmıĢtır. Son aĢamada nicel ve nitel veriler 

birleĢtirilerek tartıĢılmıĢ ve yorumlanmıĢtır. AraĢtırmanın modeli Çizelge 2.1.1'de 

özetlenmiĢtir. 

 

 

 

 

 



80 
 

Çizelge 2.1.1. AraĢtırmanın Modeli. 

Karma Yöntem AraĢtırması 

Nicel Boyut 

Katılımcı Türü Veri Toplama Aracı Veri Toplanan Empati Boyutu 

Sosyal hizmet 

uzmanı 

KiĢisel Bilgi Formu 

 

Ölçüm (Betimleyici ve Bağımsız 

DeğiĢken) 

Empatik Eğilim Ölçeği 

 

Ölçüm 

Empatik Tepki 

KavramsallaĢtırması ve 

Uygulaması Anketi 

KavramsallaĢtırma, Uygulama 

Sosyal hizmet 

öğrencisi 

KiĢisel Bilgi Formu 

 

Ölçüm (Betimleyici ve Bağımsız 

DeğiĢken) 

 Empatik Eğilim Ölçeği 

 

Ölçüm 

 Empatik Tepki 

KavramsallaĢtırması ve 

Uygulaması Anketi 

KavramsallaĢtırma, Uygulama 

Nitel Boyut 

Katılımcı Türü Veri Toplama Aracı Veri Toplanan Empati Boyutu 

Sosyal hizmet 

uzmanı 

Sosyal Hizmet 

Uzmanları Ġçin Bireysel 

GörüĢme Formu 

 

KavramsallaĢtırma, Uygulama 

Eğitim. 

Sosyal hizmet 

öğrencisi 

Sosyal Hizmet 

Öğrencileri Ġçin Bireysel 

GörüĢme Formu 

 

KavramsallaĢtırma, Uygulama 

Eğitim. 

Sosyal hizmet 

akademisyeni 

Sosyal Hizmet 

Akademisyenleri Ġçin 

Bireysel GörüĢme Formu 

 

KavramsallaĢtırma, Uygulama, 

Eğitim. 

2.1.1. Empatinin KavramsallaĢtırması 

AraĢtırmanın kavramsallaĢtırma boyutunda eĢ zamanlı olarak nicel ve nitel 

veri toplama teknikleri arasında bir sıralamaya gidilmeksizin veriler toplanmıĢtır. 

KavramsallaĢtırma boyutundaki temel vurgu literatür bölümünde de vurgulandığı 

üzere empatinin diğer disiplinlerden farklı olarak sosyal hizmetteki ayırt ediciliğinin 

nitel olarak betimlenmesi ve empatinin sempati kavramıyla karıĢtırılıp 

karıĢtırılmadığının nicel olarak ölçülmesidir. Nicel ve nitel yöntemden elde edilen 

bulgulardan birbiri ile doğrudan bir karĢılaĢtırılmaya gidilmemiĢ, iki ayrı bulgu 

olarak ele alınıp değerlendirilmiĢtir. Bununla birlikte nicel ve nitel yolla toplanan 

verilerin farklılaĢtığı ve benzeĢtiği yerlere vurgu yapılmıĢtır. Empati, sempati 

kavramının ayırt etmeye yönelik sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet 
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öğrencilerine uygulanan Empatik Tepki KavramsallaĢtırması ve Uygulaması 

Anketinde üç diyaloga yer verilmiĢ bu diyaloglara uygun olarak empatik ya da 

sempatik cevabın bulunması istenmiĢtir. Diyalogların oluĢturulmasında 3 farklı 

kaynaktan yararlanılmıĢtır (Dökmen 1988, Erkan 1997, Clark 2010). Empatinin 

sosyal hizmette ne anlama geldiği ise sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet 

öğrencileri ve sosyal hizmet akademisyenleri için hazırlanan görüĢme formunda yer 

alan “Sosyal hizmette empati size ne anlam ifade ediyor?” sorusuyla 

değerlendirmeye alınmıĢtır. AraĢtırmanın kavramsallaĢtırma boyutunda sosyal 

hizmet uzmanları, öğrencileri ve akademisyenlerinden veri toplanmıĢtır. 

2.1.2. Empatinin Uygulaması 

AraĢtırmanın uygulama boyutunda eĢ zamanlı olarak nicel ve nitel veri 

toplama teknikleri arasında bir sıralamaya gidilmeksizin veriler toplanmıĢtır. Nicel 

ve nitel yöntemden elde edilen bulgulardan birbiri ile doğrudan bir karĢılaĢtırılmaya 

gidilmemiĢ, iki ayrı bulgu olarak ele alınıp değerlendirilmiĢtir. Bununla birlikte nicel 

ve nitel yolla toplanan verilerin farklılaĢtığı ve benzeĢtiği yerlere vurgu yapılmıĢtır. 

Uygulama boyutundaki ilk vurgu Türkiye'deki sosyal hizmet sistemini duygu ve 

düĢüncelerle çalıĢma durumunun, sosyal hizmet uzmanlarının ve öğrencilerinin 

müracaatçılarla empati kurmakta yaĢadıkları sorunların, bu sorunlarla nasıl mücadele 

ettiklerinin ve sosyal hizmet uzmanlarının empati becerilerinin geliĢtirilmesine 

yönelik önerilerinin nitel olarak belirlenmesidir. Uygulamanın söz konusu 

vurgularına sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet öğrencileri için oluĢturulan 

bireysel görüĢme formundaki sorularla değinilmiĢtir. Nicel boyutta ise Empatik 

Tepki KavramsallaĢtırması ve Uygulaması anketinde uzman müracaatçı iliĢkisine 

yönelerek empatinin uygulamasına odaklanan sorular kullanılmıĢtır. Örneğin, Ġlgi 

/Hassasiyet boyutu çalıĢma ortamı ile ilgili olarak ele alınmıĢtır. Kendilik 

farkındalığı, kiĢisel sıkıntı, acıma ve duygu düzenlemesi temaları mesleğin duygusal 

yanına odaklanırken perspektif alma daha biliĢsel bir boyuta gönderme yapmakta, 

empatik karar verme de empatinin kullanımına yönelik bir fikir vermektedir. Son 

olarak anket içerisine yerleĢtirilen “……………… müracaatçılarla empati kurmakta 

zorlanırım” sorusuyla sosyal hizmet uzmanlarının ve öğrencilerinin sosyal hizmet 

uygulamasında empati kurmakta zorlandıkları müracaatçı profilleri belirlenmeye 

çalıĢılmıĢtır. AraĢtırmanın uygulama boyutunda sosyal hizmet uzmanları ve 

öğrencilerden veri toplanmıĢtır. 
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2.1.3. Empatinin Ölçümü 

AraĢtırmanın ölçüm boyutunda sadece nicel veri toplama araçları ile 

değerlendirme yapılmıĢtır. Buradaki temel vurgu sosyal hizmet uzmanları ve 

öğrencileri açısından empatik eğilim düzeylerinin ve sosyo-demografik değiĢkenler 

ve mesleki özelliklere (değiĢkenler baĢlığında belirtilmiĢtir) göre bu düzeyin 

farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesine yöneliktir. Bu amaçla kiĢisel bilgi formu 

ve empatik eğilim ölçeği kullanılmıĢtır. Ölçüm boyutundaki nicel bulgular doğrudan 

diğer boyutlardaki nitel ve nicel bulgularla karĢılaĢtırılmamıĢ fakat benzeĢen ve 

farklılaĢan bulgular değerlendirilmiĢtir (örn: hizmet yılına göre empatik eğilimin 

düĢük çıkması ve nitel boyutta da uzmanların bunu ya da aksini belirtmesi gibi). 

AraĢtırmanın uygulama boyutunda sosyal hizmet uzmanları ve öğrencilerden veri 

toplanmıĢtır. 

2.1.4. Empatinin Eğitimi 

AraĢtırmanın eğitim boyutunda sadece nitel veri toplama araçları ile 

değerlendirme yapılmıĢtır. Burada sosyal hizmet uzmanlarının, sosyal hizmet 

öğrencilerinin ve sosyal hizmet akademisyenlerinin sosyal hizmet eğitiminde teori ve 

uygulama açısından empatinin geliĢiminde hangi derslerin etkili olduğu ve bu 

derslerle ilgili sorunlar ve çözüm önerileri, empatinin öğrencilere kazandırılmasında 

karĢılaĢılan sorunlar ve çözüm önerileri belirlenmiĢtir. Bu noktada teorik dersler ve 

staj ayrı sorular ile değerlendirilmiĢtir. AraĢtırmanın eğitim boyutunda sosyal hizmet 

uzmanları, öğrencileri ve akademisyenlerinden veri toplanmıĢtır. 

2. 2. ÇalıĢma Grubu 

AraĢtırmanın çalıĢma grubu katılımcı türlerine (sosyal hizmet uzmanı, sosyal 

hizmet öğrencisi, sosyal hizmet akademisyeni) göre baĢlıklandırılmıĢ, her baĢlığın 

altında nicel ve nitel veri toplama türüne göre örneklem tür ve miktarı 

değerlendirilmiĢtir. 

 

ġekil 2.2.1. Katılımcı Odaklı Veri ÇeĢitlemesi. 

Sosyal Hizmet 
Uzmanı

Sosyal Hizmet 
Akademisyeni

Sosyal Hizmet 
Öğrencisi
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ġekil 2.2.1'de görüldüğü üzere AraĢtırmanın nitel boyutunda amaçlı örneklem 

türü tercih edilmiĢ ve katılımcı odaklı veri çeĢitlemesi yapılmıĢtır. Nitel araĢtırma 

kendi amaçları doğrultusunda örneklem teknikleri kullanır. Nitel araĢtırmada 

genellikle “amaçlı örneklem” türü tercih edilir. Örneklem seçimi araĢtırma tasarımı 

ile iliĢkilidir. Kimi zaman “çeĢitlilik” kimi zaman “tekdüzelik” önemlidir (Punch 

2005). Nitel araĢtırmada çeĢitlilik yani söz konusu veri toplama tiplerinin aynı 

araĢtırmada kullanılması geçerlilik ve güvenilirliği arttırır. Birden fazla veri toplama 

tekniğinin kullanılmasına (data triangulation) “veri çeĢitlemesi” denir (Yıldırım ve 

ġimĢek 2013). ÇeĢitleme veri kaynakları, veri toplama teknikleri (görüĢme-gözlem-

doküman) olabileceği gibi farklı durum, olgu ve olaylar ya da az rastlanan durumlar, 

aykırı vakalar da olabilir (Ger 2009). Veri çeĢitlemesi araĢtırmada esneklik sağlama 

ve karĢılaĢtırmalar yapma açısından araĢtırmacıya kolaylık sağlamaktadır.  

2.2.1. Sosyal Hizmet Uzmanı Boyutu 

AraĢtırmanın nicel boyutunun sosyal hizmet uzmanı odağında örneklem 

büyüklüğünün belirlenmesinde uzmanların empatik eğilim düzeylerini on altı 

bağımsız değiĢken tarafından nasıl değiĢtiğinin (Cohen ve ark 2003), 

değerlendirildiği göz önüne alınmıĢ % 90 güç, % 5 önemlilik düzeyi ve beklenen etki 

büyüklüğü 0.10 kabul edilerek örneklem büyüklüğü 256 olarak belirlenmiĢtir.  

AraĢtırmanın baĢında araĢtırmacı sosyal hizmet uzmanları derneğini çalıĢma grubu 

alarak olasılığa dayalı örneklem kullanmak istemiĢtir. 2014 verilerine göre derneğin 

Türkiye genelinde 2200 üyesi bulunmaktadır. Bununla birlikte araĢtırma önerisinin 

hazırlanması sırasında genel merkezden Ģubelere göre üye sayısı istenmiĢ fakat 

yeterli geri dönüĢ yapılmamıĢtır. AraĢtırmacının kendi çabalarıyla da yalnızca dört 

Ģubenin güncel üye sayılarına ulaĢabilmesi ve genel merkezden uzmanlara yönelik 

bir liste alınamaması olasılığa dayalı örnekleme tekniğinin kullanılmasını 

zorlaĢtırmıĢtır. Bu sebeple araĢtırmada kartopu örnekleme çeĢidi kullanılması 

kararlaĢtırılmıĢtır. Kartopu örnekleme çalıĢma grubunun sınırlarının ve çalıĢma 

grubuna üye olanların kesin olarak belirlenemediği durumlarda kullanılan bir 

yöntemdir. Kartopu örnekleme yapmak için herhangi bir Ģekilde çalıĢma grubuna 

dâhil birisiyle temas kurulur. Sonra temas kurulan kiĢinin yardımıyla bir baĢkasıyla 

daha sonra yine aynı yolla bir baĢkasıyla temas kurulur (AltunıĢık ve ark 2012). 

Kartopu örnekleme sürecinde sosyal hizmet uzmanları derneği mail grubundan 

destek alınmıĢtır. Kartopu örnekleme nitel ve nicel araĢtırmanın bir arada kullanıldığı 
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bu araĢtırmada hem katılımcılara ulaĢımı kolaylaĢtırarak araĢtırmanın olanaklar 

dâhilinde yapılmasını sağlamıĢ, hem de sorulara daha samimi cevaplar veren 

katılımcılara ulaĢmayı kolaylaĢtırmıĢtır. 

Sosyal hizmet uzmanlarından nitel verilerin toplanmasında maksimum 

çeĢitlilik sağlanmaya çalıĢılmıĢ, ulaĢılan katılımcı sayısı ve niteliği aĢağıda 

belirtilmiĢtir. Katılımcı çeĢitliliği cinsiyet ve çalıĢma alanlarına göre oluĢturulmuĢtur. 

Sosyal hizmet uzmanları ile yapılan bireysel görüĢmeler 2015 ġubat-Mayıs ayları 

arasında yapılmıĢtır. GörüĢmelerde ses kaydı için katılımcılardan sözlü onam 

alınmıĢtır.  

Çizelge 2.2.1.1. Nitel AraĢtırmada UlaĢılan Katılımcılar (Sosyal Hizmet Uzmanı). 

Katılımcı Cinsiyet ÇALIġILAN ALAN 

SHU1 K Huzurevi 

SHU2 E Korunmaya Muhtaç Çocuk  

SHU3 K Hastane / Psikososyal Destek Birimi (Tıbbi Sosyal 

Hizmet) 

SHU4 E Hastane / Psikososyal Destek Birimi (Tıbbi Sosyal 

Hizmet)  

SHU5 E Hastane / Psikososyal Destek Birimi (Tıbbi Sosyal 

Hizmet) 

SHU6 K Kadın Konukevi 

SHU7 E Korunmaya Muhtaç Çocuk 

SHU8 E Evlat Edinme 

SHU9 K SED  

SHU10 E Denetimli Serbestlik 

2.2.2. Sosyal Hizmet Öğrencisi Boyutu 

AraĢtırmanın nicel boyutunun öğrenci odağında Selçuk Üniversitesi sosyal 

hizmet bölümü 4. sınıf öğrencilerine empatik eğilim ölçeği uygulanmıĢtır. 4. Sınıf 

öğrencileri güz yarıyılında Sosyal Hizmet ortamlarında Uygulama dersi kapsamında 

haftada 3, bahar yarıyılında ise Sosyal Hizmet ortamlarında Blok Uygulama 

kapsamında haftada 5 gün alanda uygulama yapmaktadır. 2014-2015 eğitim öğretim 

yılında staja çıkan 81 öğrenci bulunmaktadır. AraĢtırma kapsamında 81 öğrencinin 

tamamına Dökmen‟in empatik eğilim ölçeği uygulanmıĢtır. AraĢtırmanın süresi ve 

imkanları çerçevesinde sadece Selçuk Üniversitesi sosyal hizmet bölümü öğrencileri 

öğrenci boyutunda veri kaynağı olarak kullanılmıĢtır 

Sosyal hizmet öğrencilerinden nitel verilerin toplanmasında staj yapılan alan 

açısından maksimum çeĢitlilik sağlanmaya çalıĢılmıĢ, ulaĢılan katılımcı sayısı ve 

niteliği aĢağıda belirtilmiĢtir. Sosyal hizmet öğrencileri ile yapılan bireysel 
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görüĢmeler 2015 Mayıs-Haziran ayları arasında yapılmıĢtır. GörüĢmelerde ses kaydı 

için katılımcılardan sözlü onam alınmıĢtır. 

Çizelge 2.2.2.1. Nitel AraĢtırmada UlaĢılan Katılımcılar (Sosyal Hizmet Öğrencisi). 

Katılımcı Cinsiyet Staj Yaptığı Alanlar 

Ö1 K Bakım Sosyal Rehabilitasyon Merkezi / Özel Eğitim Ve 

Rehabilitasyon Merkezi 

Ö2 K Aile Mahkemesi / Cezaevi 

Ö3 K Gençlik Merkezi Psikolojik Destek Birimi / Sosyal Hizmet 

Merkezi 

Ö4 K Psikiyatri Servisi / Sosyal Hizmet Merkezi 

Ö5 E Evlat Edinme  

Ö6 E Refakatsiz Sığınmacılar ve Erkek YetiĢtirme Yurdu / Aile 

Mahkemesi 

Ö7 E Cezaevi 

Ö8 K Evlat Edinme/ Karatay Sevgi Evleri 

Ö9 K Denetimli Serbestlik  

Ö10 K Psikiyatri Servisi /  Sosyal Hizmet Merkezi 

Ö11 K Cezaevi / Sosyal Hizmet Merkezi 

Ö12 K Engelli Bakım Merkezi / Sosyal Hizmet Merkezi 

2.2.3. Sosyal Hizmet Akademisyeni Boyutu 

Akademisyenlerle bireysel görüĢmeler ġubat-Mayıs 2015 tarihleri içerisinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Selçuk 

Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, BaĢkent Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi 

ve  Ankara Üniversitesindeki akademisyenlerle yapılan bireysel görüĢmeler yüz yüze 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Kocaeli Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesindeki 

akademisyenlerle yapılan görüĢmeler ise internetten video konferans aracılığıyla 

gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmelerde ses kaydı için katılımcılardan sözlü onam 

alınmıĢtır. Sosyal hizmet akademisyenlerinden nitel verilerin toplanmasında 

üniversite açısından maksimum çeĢitlilik sağlanmaya çalıĢılmıĢ, ulaĢılan katılımcı 

sayısı ve niteliği aĢağıda belirtilmiĢtir.  

Çizelge 2.2.3.1. Nitel AraĢtırmada UlaĢılan Katılımcılar (Sosyal Hizmet 

Akademisyeni). 

Katılımcı Cinsiyet Üniversite 

A1 E BaĢkent Üniversitesi  

A2 E Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 

A3 E Hacettepe Üniversitesi 

A4 K Turgut Özal Üniversitesi 

A5 E Kocaeli Üniversitesi 

A6 E Hacettepe Üniversitesi 

A7 E KTO Karatay Üniversitesi 



86 
 

Devam Çizelge 2.2.3.1. Nitel AraĢtırmada UlaĢılan Katılımcılar (Sosyal Hizmet 

Akademisyeni). 

A8 K Hacettepe Üniversitesi 

A9 K Anadolu Üniversitesi 

A10 K Selçuk Üniversitesi 

A11 E Hacettepe Üniversitesi 

A12 E Ankara Üniversitesi 

2.3. AraĢtırmanın Zamanlaması ve Planlaması 

Çizelge 2.3.1. AraĢtırmanın ÇalıĢma Takvimi. 

BaĢlıca AĢamalar Ayrıntılı Bilgi Zaman 

Hazırlık, literatür tarama Konu ile ilgili literatürü okuma süreci 1-2 

Konu ile ilgili Spesifik 

okuma 

Konu ile ilgili literatürü okuma süreci 4-15 

Veri toplama araçlarını 

hazırlama 

KiĢisel bilgi formları ve nitel görüĢme formlarının 

hazırlanması 
1-2 

Tez komitesi ile 1. toplantı Tezin önerisi savunması 2-3 

Ön Uygulama Nitel ve Nicel formların ön uygulamasının yapılarak 

düzeltmelerin yapılması 
4-5 

Veri Toplama 1 

 

10 Öğrenci, 10 sosyal hizmet uzmanı, 10 sosyal 

hizmet eğitimcisi ile görüĢme 
6-9 

Veri Toplama 3 empatik eğilim ölçeklerinin ön testlerinin yapılması 5-6 

Tez komitesi ile 2. toplantı Nitel araĢtırma verilerinin sunumu 9-10 

Veri Toplama 3 Empati becerisi ve empatik eğilim ölçeklerinin son 

testlerinin yapılması 
11-12 

Veri Toplama 4 Sosyal Hizmet uzmanlarına empatik eğilim ölçeği 

uygulanması 
4-12 

Tez komitesi ile 3. toplantı Nicel araĢtırma verilerinin sunumu 16-17 

Verilerin değerlendirilmesi Nicel ve Nitel araĢtırma verilerinin değerlendirilmesi 18-19 

Tezin yazılması  20-22 

Tez sunumu  23-24 

2.4. Veri Toplama Araçları 

Literatürde son yıllarda yapılan güncel empati çalıĢmalarının genel olarak 

beyin görüntüleme çalıĢmaları ile ayna nöronlar üzerine odaklandığı vurgulansa da 

birçok sosyal hizmet uzmanın müracaatçılarıyla çalıĢma yapmak için iĢlevsel 

manyetik görüntüleme cihazlarına benzeri teknolojilere ulaĢım imkânı olmadığının 

altı çizilmektedir. Bu durumda en etkin çözüm sosyal hizmet uzmanlarının doğru ve 

iĢlevsel empatin ölçekleri aracılığıyla sosyal biliĢsel nörobilimin bulgularını alanla 

birleĢtirmesidir (Gerdes ve ark 2011a). Öz değerlendirme ölçekleri müracaatçının 

güçlerine odaklanma ve empati odaklı müdahaleler için önemli görünmektedir. Söz 

konusu yöntem empatinin geliĢtirilmesi, sayısallaĢtırılması açısından hem sosyal 
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hizmet uzmanlarına hem de müracaatçılara katkı sağlayacaktır. Bunun için sosyal 

hizmette empatinin açık ve tutarlı bir Ģekilde kavramsallaĢtırılması ve ölçülmesinin 

önemi ön plandadır (Gerdes ve ark 2010). Bu açıdan araĢtırmanın nicel boyutunda 

empatinin sayısallaĢtırılması ve ölçümü açısından Dökmen‟in Empatik Eğilim Ölçeği 

(EEÖ) kullanılmıĢtır. Empatik eğilim ölçeği yerli literatürde en fazla kullanılan ölçek 

olmasından dolayı karĢılaĢtırma imkanı sağlamıĢtır.  

AraĢtırmanın nitel boyutunda ise bireysel görüĢme tekniği kullanılmıĢtır. 

Nitel araĢtırmalar bir topluluğun genel eğiliminden çok tek tek bireylerin 

algılamaları, duygu, düĢünce ve deneyimleri ile ilgilenir. AraĢtırmaya katılanların 

algı ve deneyimleri önem taĢır (Yıldırım ve ġimĢek 2013). Kümbetoğlu‟nun (2005) 

da ifade ettiği üzere bireyin deneyimleri-etkileĢimleri ve bunun sosyal bağlantıları 

nitel çalıĢmalarla anlaĢılabilir. Nitel çalıĢmalarda yapılandırılmıĢ sorular sorulmaz, 

ifadeler sınırsızdır, bu nedenle az kiĢi ile çalıĢılsa bile çok büyük bir veri seti ortaya 

çıkar (Uçak 2000). Nitel çalıĢmalar çok farklı veri toplama tipleri kullanabilir. Bunlar 

baĢlıca “görüĢme, gözlem, katılımcı gözlem ve belgelerdir” (Punch 2005). Nitel 

görüĢme formları ile az sayıda kiĢiden derinlemesine bilgi edinebilmek ve 

katılımcıların kiĢisel deneyimlerine ulaĢmak amaç edinilmiĢtir. Bu çerçevede 

araĢtırmada kullanılan veri toplama araçları hem empatinin ölçümü ile birlikte genel 

bir çerçeve çizebilmek hem de nitel araĢtırma ile derinlemesine bir kavrayıĢ 

sağlayabilme amacını gütmektedir. 

AraĢtırmada kullanılan nicel ve nitel veri toplama araçları aĢağıda ayrıntılı 

olarak belirtilmiĢtir.  

2.4.1. Sosyal Hizmet Uzmanları Ġçin KiĢisel Bilgi Formu 

AraĢtırmacı tarafından hazırlanan sosyal hizmet uzmanının yaĢı, cinsiyeti, 

medeni durumu, çocuk sayısı, hizmet yılı, yaĢamının çoğunu geçirdiği yer, görev 

yaptığı kuruluĢ, en uzun süre görev yaptığı birim, görev yaptığı kuruluĢta görüĢme 

odasının olup olmadığı ve bu odanın ne sıklıkla kullanıldığı, haftalık ortalama 

görüĢme sayısı ve bu görüĢmelerin ortalama süresi, müracaatçılarla ilgili 

meslektaĢlarınızdan destek-öneri alma sıklığı, empatiye yönelik eğitime katılıp 

katılmamayı içeren bilgi formudur (bkz. EK A). KiĢisel bilgi formu empatik eğilim 

ölçeğinin bağımsız değiĢkenlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesinde, 

yani empatik eğilimin hangi faktörlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının 
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belirlenmesinde, araĢtırmanın ölçüm boyutunda bağımsız değiĢken olarak 

kullanılmıĢtır. 

2.4.2. Sosyal Hizmet Öğrencileri Ġçin KiĢisel Bilgi Formu 

AraĢtırmacı tarafından hazırlanan sosyal hizmet öğrencilerinin cinsiyeti, 

anne-baba eğitim durumu, genel not ortalaması, yaĢamanın çoğunu geçirdiği yer, staj 

yaptığı kuruluĢ, staj yaptığı kuruluĢta görüĢme odasının olup olmaması ve bu odanın 

ne sıklıkla kullanıldığı, müracaatçılarla haftalık ortalama görüĢme sayısı ve bu 

görüĢmelerin ortalama süresi, mezun olunca çalıĢmak istediği alan ya da kurum 

bilgisini içeren bilgi formudur (bkz. EK B). KiĢisel bilgi formu empatik eğilim 

ölçeğinin bağımsız değiĢkenlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının belirlenmesinde, 

yani empatik eğilimin hangi faktörlere göre farklılaĢıp farklılaĢmadığının 

belirlenmesinde, araĢtırmanın ölçüm boyutunda bağımsız değiĢken olarak 

kullanılmıĢtır. 

2.4.3. Empatik Eğilim Ölçeği 

Empatik Eğilim Ölçeği (EEÖ), bireylerin günlük yaĢamdaki empati kurma 

potansiyellerini ölçmek amacıyla Dökmen (1988) tarafından geliĢtirilmiĢtir. Likert 

tipte bir ölçek olup, 20 sorudan oluĢmakta ve her soruya 1'den 5'e kadar puan 

verilmektedir. Puanları toplarken 3,6,7,8,11,12,13,15. sorular tersinden 

toplanmaktadır. Ölçekten alınacak minimum puan 20, maksimum puan ise 100'dür. 

Toplam puan katılımcıların empatik eğilim puanlarını ifade eder. Puanın yüksek 

olması, empatik eğilimin yüksek olduğunu; düĢük olması empatik eğilimin düĢük 

olduğunu gösterir. EEÖ, Dökmen (1988) tarafından 70 kiĢilik bir öğrenci grubuna 

ölçeğin tekrarı yöntemiyle, üç hafta arayla iki defa uygulanmıĢtır. Bu uygulamadan 

elde edilen ölçeğin güvenirliği α=.82'dir. Deneklerin ölçeğin tek ve çift 

maddelerinden aldıkları puanlar arasındaki ölçeği yarılama güvenirliği α=.86 olarak 

bulunmuĢtur. EEÖ'nin geçerlik çalıĢması yine Dökmen (1988) tarafından yapılmıĢtır 

EEO'nin 45 maddeden oluĢan denemelik formu, 118 kiĢilik bir denek grubuna 

uygulanmıĢtır. Elde edilen veriler üzerinde, testin tek boyutlu olmasını sağlamak için 

madde-toplam puan korelasyonları hesaplanmıĢ, korelasyonu anlamlı çıkmayan 

maddeler, elenmiĢtir. Ayrıca, grubun, denemelik formdan yüksek puan alan üst % 

27'si ile düĢük puan alan- alt % 27'si belirlenerek, bu iki grubun her bir maddeden 

aldığı ortalama puanlar t-testi ile karĢılaĢtırılmıĢtır. 24 kiĢilik bir denek grubunun 

EEO den ve Edwards KiĢisel Tercih Envanteri'nin (Edwards Personal Preference 
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Schedule) "Duyguları Anlama (Intraception)" adlı bölümünden, aldıkları puanlar 

arasında r =. 68 düzeyinde iliĢki bulunmuĢtur (bkz. EK C). Empatik eğilim ölçeği 

araĢtırmanın ölçüm boyutunda sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet 

öğrencilerinin empatik eğilim düzeyinin ölçümü noktasında kullanılmıĢtır. EEÖ 

ölçeğinin öğrenci örnekleminde cronbach alfa değeri ,545; sosyal hizmet uzmanı 

örnekleminde ise ,736 bulunmuĢtur. 

2.4.4. Empatik Tepki KavramsallaĢtırması ve Uygulaması Anketi 

AraĢtırmada araĢtırmacı tarafından literatürden yararlanılarak geliĢtirilen 

Empatik Tepki KavramsallaĢtırması ve Uygulaması Anketi kullanılmıĢtır (bkz. EK 

D). Bu anket ilgi/hassasiyet, kiĢisel sıkıntı, kendilik farkındalığı, duygu düzenlemesi, 

perspektif alma, empatik karar verme, acıma ve duygusal tepki temalarına yönelik 

sorular içermektedir. Anket bir ölçek gibi genel bir puanı amaçlamamakta güncel 

nöro-bilimsel çalıĢmalar çerçevesinde betimsel bir analizi hedeflemektedir. Ġlgi 

/Hassasiyet boyutu çalıĢma ortamı ile ilgili olarak ele alınmıĢtır. EKUA'nın 

oluĢturulmasında Mesleki YaĢam Kalitesi Ölçeğinden (Stamm 2009), Serpen ve 

Hasgül'ün (2015), Decety ve Moriguchi'nin (2007), Gerdes ve arkadaĢlarının 

(2011a),  Topçu ve arkadaĢlarının (2010), King ve Holosko'nun (2012)ve Duru'nun 

(2002b) çalıĢmalarından yararlanılmıĢtır. Kendilik farkındalığı, kiĢisel sıkıntı, acıma 

ve duygu düzenlemesi temaları mesleğin duygusal yanına odaklanırken perspektif 

alma daha biliĢsel bir boyuta gönderme yapmakta, empatik karar verme de empatinin 

kullanımına yönelik bir fikir vermektedir. Anket hem sosyal hizmet uzmanlarına hem 

de sosyal hizmet öğrencilerine uygulamıĢtır. Söz konusu anket 4 boyutlu Decety ve 

Moriguchi (2007) modelinin boyutları çerçevesinde belirli kavramsal ayrımlara 

yönelik betimleyici veriler sunma amacındadır.  

Empatik tepki kavramsallaĢtırması ve uygulaması anketinde empati-sempati 

ayrımına yönelik üç adet diyaloğa da yer verilmiĢtir. Diyaloglarda bir vaka örneği 

verilmiĢ, uzmanlardan ve öğrencilerden bir soruda sempatik iki soruda ise empatik 

yanıtı bulmaları istenmiĢtir. Diyalogların oluĢturulmasında 1. diyalogda Clark‟ın 

(2010) çalıĢmasındaki örnekten, 2. diyalogda Dökmen'in (1998) Empatik Beceri 

Ölçeğinden, 3. diyalogda ise Erkan‟ın (1997) çalıĢmasından yararlanılmıĢtır. 

Empatik tepki kavramsallaĢtırması ve uygulaması anketi sosyal hizmet uzmanı ve 

sosyal hizmet öğrencisi boyutunda empatinin kavramsallaĢtırılması ve uygulanması 

noktasında betimleyici veriler sunma amacındadır. 
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2.4.5. Sosyal Hizmet Uzmanları Ġçin GörüĢme Formu 

AraĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢ, sosyal hizmet uzmanlarının empatiye 

yükledikleri anlamı, müracaatçılarla empati kurmakta yaĢadıkları sorunları ve bu 

sorunlarla mücadele yöntemlerini, alanda çalıĢan sosyal hizmet uzmanlarının ve 

öğrenim gören sosyal hizmet öğrencilerinin empati becerilerinin arttırılmasına 

yönelik önerilerini keĢfetmeye çalıĢan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formudur (bkz. 

EK E). Sosyal hizmet uzmanları için görüĢme formu araĢtırmanın kavramsallaĢtırma, 

uygulama ve eğitim boyutlarına yönelik veri sunmaktadır. 

2.4.6. Sosyal Hizmet Öğrencileri Ġçin GörüĢme Formu 

AraĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢ, uygulama dersi kapsamında staj gören 

sosyal hizmet öğrencilerinin empatiye yükledikleri anlamı, müracaatçılarla empati 

kurmakta yaĢadıkları sorunları ve bu sorunlarla mücadele yöntemlerini, almıĢ 

oldukları sosyal hizmet eğitiminin empati becerilerini nasıl etkilediğini, sosyal 

hizmet öğrencilerinin empati becerilerinin arttırılmasına yönelik önerilerini 

keĢfetmeye çalıĢan yarı yapılandırılmıĢ görüĢme formudur (bkz. EK F). Sosyal 

hizmet öğrencileri için görüĢme formu araĢtırmanın kavramsallaĢtırma, uygulama ve 

eğitim boyutlarına yönelik veri sunmaktadır. 

2.4.7. Sosyal Hizmet Akademisyenleri Ġçin GörüĢme Formu 

Bu form araĢtırmacı tarafından oluĢturulmuĢ, sosyal hizmet 

akademisyenlerinin empatiye yükledikleri anlamı, öğrencilere empati becerisi 

kazandırılmasında karĢılaĢtıkları sorunları ve bu sorunlarla mücadele yöntemlerini, 

sosyal hizmet eğitiminde teorik ve uygulamalı dersler bağlamında empatinin becerisi 

öğretiminin geliĢtirilmesine yönelik önerilerini keĢfetmeye çalıĢan yarı 

yapılandırılmıĢ görüĢme formudur (bkz. EK G). Sosyal Hizmet Akademisyenleri Ġçin 

GörüĢme Formu araĢtırmanın kavramsallaĢtırma, uygulama ve eğitim boyutlarına 

yönelik veri sunmaktadır. Çizelge 2.4.7.1'de veri toplama araçlarına göre hangi 

boyutlardan veri toplandığını özetlemektedir. 
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Çizelge 2.4.7.1. Veri Toplama Araçlarına Göre Veri Toplanan AraĢtırma Boyutları. 

Veri Toplama Aracı Veri Toplanan Empati Boyutu 

Sosyal Hizmet Uzmanları Ġçin KiĢisel Bilgi 

Formu 

Ölçüm (Betimleyici ve Bağımsız 

DeğiĢken) 

Sosyal Hizmet Öğrencileri Ġçin KiĢisel Bilgi 

Formu 

Ölçüm (Betimleyici ve Bağımsız 

DeğiĢken) 

Empatik Eğilim Ölçeği Ölçüm 

Empatik Tepki KavramsallaĢtırması ve 

Uygulaması Anketi 

KavramsallaĢtırma, Uygulama 

Sosyal Hizmet Uzmanları Ġçin GörüĢme 

Formu 

KavramsallaĢtırma, Uygulama, 

Eğitim 

Sosyal Hizmet Öğrencileri Ġçin GörüĢme 

Formu 

KavramsallaĢtırma, Uygulama, 

Eğitim 

Sosyal Hizmet Akademisyenleri Ġçin 

GörüĢme Formu 

KavramsallaĢtırma, Uygulama, 

Eğitim 

2.5. DeğiĢkenler 

2.5.1. Bağımsız DeğiĢkenler 

Sosyal Hizmet Uzmanları Ġçin 

- Sosyo-demografik özellikler; (yaĢ, cinsiyet, medeni durum, çocuk sahibi 

olma durumu, aylık gelir, yaĢamının çoğunu geçirdiği yer). 

- Mesleki özellikler; (ÇalıĢılan kuruluĢ ve birim, en uzun süre hizmet yapılan 

birim, sosyal hizmet uzmanı olarak fiilen görev yapılan süre, müracaatçılarla 

yapılan görüĢmelerin ortalama süresi, görev yapılan kurumda müracaatçılarla 

görüĢmek için ayrılmıĢ bir görüĢme odasının olup olmaması, müracaatçılarla 

ilgili meslektaĢlardan destek-öneri alma sıklığı, empati kurmayı içeren ya da 

empati ile ilgili herhangi bir eğitim faaliyetine katılıp katılmama). 

Sosyal Hizmet Öğrencileri Ġçin 

- Sosyo-demografik özellikler; (YaĢ, cinsiyet, yaĢamının çoğunu geçirdiği yer 

kardeĢ sayısı, anne eğitim durumu, baba eğitim durumu, mezun olduğu lise 

türü, güncel not ortalaması). 

2.5.2. Bağımlı DeğiĢkenler  

- Sosyal hizmet uzmanlarının ve öğrencilerinin empatik eğilim puan 

ortalamasıdır. 
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2.6. Ön Uygulama 

Veri toplama formundaki soruların anlaĢılabilirliğini değerlendirmek 

amacıyla 2 öğrenci, 2 sosyal hizmet uzmanı, 2 sosyal hizmet akademisyeni ile ön 

uygulama yapılmıĢtır. 

2.7. Varsayımlar 

AraĢtırmanın veri toplama sürecinde katılımcıların nicel ve nitel boyutta 

kendilerine yöneltilen sorulara doğru ve geçerli cevaplar verdiği varsayılmıĢtır.  

2.8. Sınırlılıklar 

Empati araĢtırmalarında Levenson ve Ruef (1992)‟in de belirttiği sosyal 

arzulanabilirlik yani katılımcıların olduğu gibi değil de olması gerektiği gibi kendini 

yansıtması sıkça karĢılaĢılan bir durumdur. Nicel ve nitel verilerin bir arada 

kullanılmasının bu metodolojik sorunu aĢmada katkı sağladığı düĢünülmektedir. 

AraĢtırmanın süresi ve imkanları çerçevesinde öğrenci boyutunda sadece Selçuk 

Üniversitesi sosyal hizmet bölümü öğrencileri veri kaynağı olarak kullanılmıĢtır 

2.9. Verilerin Toplanması 

Nicel aĢamada anket verilerinin toplanmasında sosyal hizmet uzmanları 

derneği mail grubundan yararlanılmıĢtır. Öncelikle anket www.surveey.com online 

anket sistemi aracılığıyla internet ortamına aktarılmıĢ, daha sonra linkler mail 

grubundaki adreslere yollanmıĢtır. Nitel boyutta araĢtırmacı Konya ilindeki farklı 

kurumlardaki sosyal hizmet uzmanlarına bizzat gidip görüĢme tekniğiyle veri 

toplamıĢtır. Katılımcıların izni dâhilinde ses kayıt cihazı kullanılmıĢtır. Öğrenci 

boyutunda ise nicel ve nitel veriler 4. Sınıf sosyal hizmet öğrencilerinden dönem 

sonunda toplanmıĢtır. Sosyal hizmet akademisyeni boyutunda da araĢtırmacı 

akademisyenlerle bizzat giderek ya da internet ortamında skype görüĢmesi yaparak 

verileri toplamıĢtır. Bireysel görüĢmeler katılımcının derinlemesine ve daha özgür 

katılımını teĢvik eder ve güncel vaka geçiĢlerinin tartıĢılmasına imkan verir. Sözlü 

bir Ģekilde verilerin toplanması daha detaylı ve dinamik yanıtların alınmasına imkan 

tanır (Riggal 2016). AraĢtırmanın veri toplama süreci Kasım 2014 de baĢlamıĢ 

Haziran 2015 de tamamlanmıĢtır. 
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2.10. Verilerin Değerlendirilmesi 

2.10.1. Nicel Verilerin Değerlendirilmesi 

Uzman ve öğrenci boyutunda araĢtırmadan elde edilen nicel veriler, 

kodlandıktan sonra SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) 20 veri 

tabanına aktarılmıĢ ve aynı veri tabanında değerlendirilmiĢtir. Uzman ve öğrenci 

boyutunda empatik eğilim ölçeği puanlarının kiĢisel bilgi formundan elde edilen 

bağımsız değiĢkenlere göre değerlendirilmesinde öncelikle normal dağılım için 

kolmogorov smirnov testi ve skewness-kurtosis değerlerine bakılmıĢtır. Veri setinin 

normal dağılım için yeterli koĢulu sağladığı durumlarda bağımsız gruplar t testi, tek 

yönlü varyans analizi, veri setinin normal dağılım için yeterli koĢulu sağlamadığı 

durumlarda ise ikili karĢılaĢtırmalarda Mann-Whitney U, ikiden fazla grubun 

karĢılaĢtırmalarında ise Kruskal Wallis testi kullanılmıĢtır.  

2.10.2. Nitel Verilerin Değerlendirilmesi 

Uzman, öğrenci ve eğitimci boyutunda araĢtırmadan elde edilen nitel veriler 

kelimesi kelimesine kelime iĢlem programına aktarılmıĢ araĢtırmanın amacına 

yönelik içeriğin çözümlenmesi bağlamında temalandırılmıĢ ve alt baĢlıklar altında 

toplanmıĢtır. Ġçerik çözümlemesi, yazıların görüntülerin ve seslerin 

kategorileĢtirilerek analiz edilmesini ifade eder. Ġçerik çözümlemesi kitle iletiĢim 

araçlarının araĢtırılmasıyla baĢlamakla birlikte, bireysel ve kurumsal çalıĢmalarda da 

kullanılmaktadır. Ġçerik çözümlemesinde verilerin düzenlenmesi açısından kodlama 

yapılır. Nitel karakteri olan veri çözümlemelerinde “alt kümeler” ve temalar 

oluĢturulur ve bunlar karĢılaĢtırmalı bir analiz tabi tutulur. “Tematik kodlama, 

gözlem ve görüĢme çıktılarının kavramlar baĢlıklar ve temalara göre 

sınıflandırılması”dır. Tematik kodlamada anlamların zıtlıkları, karĢılaĢtırılmaları ve 

soyutlamaları ön plandadır ve vurgu tekrarlanan ifadelere yöneliktir (Geray 2006). 

Nitel verilerin sunumunda güvenirliği arttırmak için katılımcıların ifadelerinden 

doğrudan alıntılar verilmiĢtir. Nitel verilerin güvenirliğini arttırmak için katılımcı 

boyutunda (uzman, öğrenci, akademisyen) veri çeĢitlemesi yapılmıĢtır. 

Ġçerik analizi sürecinde öncelikle kaydedilen görüĢmeler kelimesi kelimesine 

Microsoft Word kelime iĢlem programına aktarılmıĢ ikinci aĢamada görüĢme 

metinleri Microsoft Word programında açıklama ekleme iĢlevi ile kodlamalar 

oluĢturulmuĢ daha sonra kodlamalar ayrı tablolar halinde bir araya getirilerek 
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temalara ulaĢılmıĢtır. OluĢturulan kodlamalar ve temalar daha önce nitel araĢtırma 

tecrübesi olan iki araĢtırmacıya gösterilerek kodlamalar arasında uzlaĢıya varılmıĢtır. 

2.11. AraĢtırmanın Etiği 

AraĢtırmanın etik boyutunda Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri 

Fakültesinden Etik Kurul Onayı (25.06.2014/Sayı 06) alınmıĢtır (bkz. EK H). Nitel 

boyutta yapılan görüĢmelerde katılımcılardan sözlü onam alınmıĢtır.  
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3. BULGULAR 

3.1. Nicel AraĢtırma Katılımcılarının Sosyo-Demografik, Mesleki ve Staj 

Yaptıkları Alana Göre Özellikleri. 

AraĢtırmanın nicel boyutuna katılan sosyal hizmet öğrencilerine ve sosyal 

hizmet uzmanlarına yönelik tanımlayıcı bulgular aĢağıda sunulmuĢtur. 

Çizelge 3.1.1. AraĢtırmaya Katılan Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyo-demografik 

Özellikleri. 

Sosyo-demografik Özellikler Sayı % 

Cinsiyet    

Kadın 49 60,5 

Erkek 32 39,5 

Anne Eğitim Durumu  

Okur yazar değil 17 21 

Okur yazar 8 9,9 

Ġlkokul 34 42 

Ortaokul 10 12,3 

Lise 9 11,1 

Üniversite  3 3,7 

Baba Eğitim Durumu   

Okur yazar değil 2 2,5 

Okur yazar 4 4,9 

Ġlkokul 28 34,6 

Ortaokul 13 16 

Lise 24 29,6 

Üniversite  10 12,3 

YaĢamın Çoğunu Geçirdiği Yer   

Ġl 62 76,5 

Kasaba 6 7,4 

Köy 13 16 

Mezun Olunan Lise Türü   

Düz Lise 38 46,9 

Anadolu Lisesi 35 43,2 

Diğer (Açık Lise, Özel Lise, Meslek Lisesi) 8 9,9 

TOPLAM 81 100,0 

Sosyo-demografik Özellikler x±sd Min-Max 

YaĢ 23,44±3,93 21-55 

KardeĢ Sayısı  4,14±2,14 2-11 

Akademik Not Ortalaması 3,07±0,34 2,32-4,00 

Çizelge 3.1.1'e göre araĢtırmaya katılan sosyal hizmet öğrencilerinin %39,5‟i 

erkek %60,5‟i ise kadındır. Öğrencilerin annelerinin %42‟si babalarının ise %34,6‟sı 

ilkokul mezunudur. Katılımcıların % 76,5‟i yaĢamının büyük bir çoğunluğunu 
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Ģehirde geçirmiĢtir. Mezun olunan lise türüne bakıldığında düz liseden mezun 

olanların oranı %46,9 Anadolu Lisesi mezunlarının ise 43,2‟dir. Sosyal hizmet 

öğrencilerinin yaĢ ortalaması 23,44±3,93, kardeĢ sayısı ortalaması 4,14±2,14, 

akademik not ortalaması ise 3.07±0,34'tür. 

Çizelge 3.1.2.  AraĢtırmaya Katılan Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Staj Yaptıkları 

Alana Göre Özellikleri 

Staj Yaptıkları Alana Göre Özellikler Sayı % 

Staj Yapılan Alan   

Sosyal Yardım 25 30,9 

Korunmaya Muhtaç Çocuk 21 25,9 

Adli Sosyal Hizmet 10 12,3 

Engellilik Alanı 7 8,6 

Tıbbi-Psikiyatrik Sosyal Hizmet 7 8,6 

Diğer 6 7,4 

YaĢlılık Alanı 5 6,2 

Mezun Olunca ÇalıĢmak Ġstenen Kurum    

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 47 58 

Sağlık Bakanlığı 18 22,2 

Adalet Bakanlığı 10 12,3 

Diğer 6 7,4 

Staj Yapılan Kurumda GörüĢme Odası   

Var 44 54,3 

Yok 37 45,7 

GörüĢme Odası Kullanma Sıklığı  

Her Zaman 9 11,1 

Sık Sık 5 6,2 

Bazen 14 17,3 

Nadiren 12 14,8 

Hiç bir zaman 4 4,9 

 x±sd Min-Max 

Haftada Ortalama görüĢülen müracaatçı sayısı 12,72 ±18,62 1-100 

Müracaatçılarınızla yaptığınız görüĢmelerin ortalama 

süresi (dakika) 

29,48±18,32 5-120 

Çizelge 3.1.2'ye göre  araĢtırmaya katılan sosyal hizmet öğrencilerinin 

%30,9‟u sosyal yardım alanında %25,9‟u korunmaya muhtaç çocuk alanında stajını 

yapmıĢtır. Katılımcıların yarısından fazlası (%58) mezun olunca Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı‟na bağlı kuruluĢlarda çalıĢmak istemektedir. Staj yaptığı 

kurumda görüĢme odası olan öğrencilerin oranı %54,3 olmayanların ise %45,7‟dir. 

Öğrencilerin %17,3‟ü görüĢme odasını bazen kullandığı belirtmiĢtir. Staj süresince 
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haftada ortalama görüĢülen müracaatçı sayısı 12,72±18,62 kiĢi, bu görüĢmelerin 

ortalama süresi ise 29,48±18,32 dakikadır. 

Çizelge 3.1.3.  AraĢtırmaya Katılan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Sosyo-Demografik 

Özellikleri. 

Sosyo-demografik Özellikler Sayı % 

Cinsiyet    

Kadın 171 50,4 

Erkek 168 49,6 

Medeni Durum   

Bekâr  181 53,4 

Evli 158 46,6 

Çocuk Sayısı  

Çocuğum yok 237 69,9 

1-2 93 27,4 

3-4 9 2,7 

YaĢamın Çoğunu Geçirdiği Yer   

ġehir 303 89,4 

Kasaba 22 6,5 

Köy 14 4,1 

TOPLAM 339 100,0 

 x±sd Min-Max 

YaĢ 31,26±8,24 20-65 

Aylık Gelir 3763,09±1860,6 1500-18000 

Çizelge 3.1.3'e göre araĢtırmaya katılan sosyal hizmet uzmanlarının erkek 

(%49,6) ve kadın (50,4)  oranları benzerdir. Medeni durum açısından sosyal hizmet 

uzmanlarının yarısı kadarının (%53,4) bekâr olduğu görülmektedir. Katılımcıların 

önemli bir çoğunluğunun (%69,9) çocuğu yoktur ve yine katılımcıların büyük bir 

çoğunluğu (89,4) yaĢamının çoğunu Ģehirde geçirmiĢtir. Katılımcıların yaĢ 

ortalaması 31,26±8,24  aylık gelir ortalaması ise 3763,09±1860,6 'dır.  
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Çizelge 3.1.4. AraĢtırmaya Katılan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki Özellikleri. 

Mesleki Özellikler   

En Uzun Süre Hizmet Yapılan Birim ya da Alan Sayı % 

Tıbbi-Psikiyatrik Sosyal Hizmet 77 22,7 

Korunmaya Muhtaç Çocuk 69 20,4 

Engellilik 46 13,6 

Sosyal Yardım 42 12,4 

YaĢlılık 23 6,8 

Denetimli Serbestlik 23 6,8 

Kadın Refahı 16 4,7 

Koruyucu Aile 10 2,9 

Aile Mahkemesi 10 2,9 

Çocuk Mahkemesi 10 2,9 

Evlat Edinme 8 2,4 

Diğer 5 1,5 

ġu Anda ÇalıĢılan KuruluĢun Bağlı Olduğu Kurum  Sayı % 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 168 49,6 

Sağlık Bakanlığı 88 26 

Adalet Bakanlığı 45 13,3 

Özel/Diğer 38 11,2 

Görev Yapılan Kurumda GörüĢme Odası Sayı % 

Var 203 59,9 

Yok 136 40,1 

GörüĢme Odası Kullanma Sıklığı Sayı % 

Her Zaman 93 45,8 

Sık Sık 49 24,1 

Bazen 36 17,7 

Nadiren 19 9,4 

Hiç bir zaman 6 3 

Müracaatçılarınızla ilgili meslektaĢlardan destek-öneri 

alma sıklığı 

Sayı % 

Her Zaman 53 15,6 

Sık Sık 121 35,7 

Bazen 117 34,5 

Nadiren 40 11,8 

Hiç bir zaman 8 2,4 

Empati kurmayı içeren ya da empati ile ilgili herhangi 

bir eğitim faaliyetine katılma durumu 

Sayı % 

Hayır 210 61,9 

Evet 129 38,1 
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Çizelge 3.1.4. Devam .AraĢtırmaya Katılan Sosyal Hizmet Uzmanlarının Mesleki 

Özellikleri. 

Mesleki Özellikler x±sd Min-Max 

Sosyal Hizmet Uzmanı Olarak Fiilen Görev Yapılan 

Süre (yıl) 

6,84±7,19 1-40 

Haftada Ortalama görülen müracaatçı sayısı 19,33 ±18,80 1-150 

Müracaatçılarınızla yaptığınız görüĢmelerin 

ortalama süresi (dakika) 

31,81±20,30 5-200 

Çizelge 3.1.4'e göre araĢtırmaya katılan sosyal hizmet uzmanlarının yarıya 

yakını (%49,6) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kuruluĢlarda görev 

yapmaktadır. En uzun süre hizmet yapılan birim ya da alan olarak tıbbi-psikiyatrik 

sosyal hizmet alanı (%22,7) ön plana çıkmaktadır. Katılımcıların yarısından (%59,9) 

çoğunun çalıĢtığı kurumda müracaatçılarla görüĢmek için ayrılmıĢ görüĢme odası 

mevcuttur. GörüĢme odasının mevcut olduğu kurumda çalıĢan sosyal hizmet 

uzmanlarının %45,8'i bu odayı her zaman kullandığı ifade etmiĢtir. Katılımcıların 

%35,7 si müracaatçılarla ilgili meslektaĢlarından sık sık öneri aldığını belirtmiĢtir. 

Sosyal hizmet uzmanlarının yarısından çoğu (%61,9) empati ile ilgili bir eğitim 

faaliyetine katılmadığını ifade etmiĢtir. AraĢtırmamıza katılan sosyal hizmet 

uzmanlarının ortalama görev süresi 6,84±7,19 yıl, haftalık ortalama görüĢülen 

müracaatçı sayısı 19,33±18,80, müracaatçılarla yaptıkları ortalama görüĢme süresi 

ise 31,81±20,30 dakikadır. 

3.2. Empatinin KavramsallaĢtırılması 

Bu bölümde karma araĢtırma yöntemine uygun bir Ģekilde nicel ve nitel 

araĢtırma bulguları birlikte verilmektedir. Nicel bölümde sosyal hizmet uzmanlarının 

ve sosyal hizmet öğrencilerinin empatik ve sempatik tepkileri ayırt etmelerine 

yönelik bulgular sunulmaktadır. Buradaki amaç sosyal hizmet öğrencilerinin ve 

sosyal hizmet uzmanlarının empatik tepki ve sempatik tepkileri ne ölçüde ayırt 

edebildiğinin belirlenmesidir. Nitel bölümde ise sosyal hizmet uzmanlarının, sosyal 

hizmet öğrencilerinin ve sosyal hizmet akademisyenlerinin sosyal hizmette empatiye 

atfettikleri anlama yönelik temalaĢtırılmıĢ verilere yer verilmektedir. 
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Çizelge 3.2.1.  Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Empatik ve Sempatik Tepkileri Ayırt 

Etmesine Yönelik Bulgular. 

  Frekans  Yüzde 

1. Diyalog (Sempatik Yanıt) Doğru Yanıt 58 71,6 

YanlıĢ Yanıt 23 28,4 

2. Diyalog (Empatik Yanıt) Doğru Yanıt 66 81,5 

YanlıĢ Yanıt 15 18,5 

3. Diyalog (Empatik Yanıt) Doğru Yanıt 70 86,4 

YanlıĢ Yanıt 11 13,6 

Çizelge 3.2.1'e göre sosyal hizmet öğrencilerinin empatik ve sempatik 

tepkileri ayırt etmelerine yönelik tanımlayıcı bulgularına bakıldığında 1. diyalogda 

sosyal hizmet öğrencilerinin %71,6'sının sempatik yanıtı bulabildiği 28,4'ünün ise 

sempatik yanıtı bulamadığı görülmektedir. 2. diyalogda empatik yanıtı bulma oranı 

%81,5 iken yanlıĢ yanıt oranı 18,5'tir. 3. diyalogda ise sosyal hizmet öğrencilerinin 

%86,4'ü empatik yanıtı vermiĢken %13,6'sı ise yanlıĢ yanıt vermiĢlerdir. 

Çizelge 3.2.2. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik ve Sempatik Tepkileri Ayırt 

Etmesine Yönelik Bulgular. 

  Frekans  Yüzde 

1. Diyalog (Sempatik Yanıt) Doğru Yanıt 215 63,4 

YanlıĢ Yanıt 124 36,6 

2. Diyalog (Empatik Yanıt) Doğru Yanıt 283 83,5 

YanlıĢ Yanıt 56 16,5 

3. Diyalog (Empatik Yanıt) Doğru Yanıt 292 86,1 

YanlıĢ Yanıt 47 13,9 

Çizelge 3.2.2'ye göre sosyal hizmet uzmanlarının empatik ve sempatik 

tepkileri ayırt etmelerine yönelik tanımlayıcı bulgularına bakıldığında 1. diyalogda 

sosyal hizmet uzmanlarının %63,4'ünün sempatik yanıtı bulabildiği %36,6'sının ise 

sempatik yanıtı bulamadığı görülmektedir. 2. Diyalogda empatik yanıtı bulma oranı 

%83,5 iken yanlıĢ yanıt oranı 16,5‟tir. 3. diyalogda ise sosyal hizmet uzmanlarının 

%86,1'i empatik yanıtı vermiĢken %13,9'u ise yanlıĢ yanıt vermiĢlerdir. 

 

ġekil 3.2.1. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Empati KavramsallaĢtırmalarına Yönelik 

Bulguları Alt Temalar 

ġekil 3.2.1'de sosyal hizmette öğrencilerin empatiye atfedilen anlamla ilgili 

verdiği  yanıtlara bakıldığında 18 ifade, empatiyi uzman-müracaatçı iliĢkisinde bir 

araç olarak tanımlamıĢtır. Bu tanımlamalar; müracaatçıyı, rehabilite etme, 

Sosyal hizmette empati size ne anlam ifade ediyor? (Sosyal Hizmet Öğrencileri) (66 Ġfade).

Bir Araç Olarak 
Empati (18)

Yerine Koyma 
(13)
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Değil(10)

Anlama (9) Empati Zor(6)
GeniĢ Bir 
Alan(4)
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YaĢantılar (3)

ĠĢ Yükü(3)
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kurtarabilme, açma, müracaatçının duygu durumunu anlama, ihtiyaçlarını anlama, 

isteklerini karĢılama, müracaatçının bulunduğu durumda neler yapılabilir sorusuna 

cevap verme, müracaatçıya objektif bir Ģekilde yaklaĢma, faydalı olma, yardımcı 

olma, damgalayıcı bir bakıĢın önüne geçme, profesyonel hizmet sunumu gibi 

nitelikleri barındırmaktadır. Verilen yanıtlar empatinin uzman-müracaatçı 

etkileĢiminde görüĢme süreci, sorunun belirlenmesi ve müdahale aĢamalarında ön 

planda olduğunu belirtmektedir.  

GörüĢme süreci açısından SHÖ3 "empatik yaklaşmadığımız zaman onu hiç 

anlamamış oluruz o zaman o kişi de bize kendini açmaz. Ona yardımcı olmak için 

onu anladığımızı birazcık belirtmemiz lazım en azından kendisine yardımcı 

olduğumuzu anlaması için yanında olduğumuzu hissettirmemiz lazım" ifadeleri ile 

müracaatçıyı açmaya vurgu yaparken “psikiyatri servisinde mesela uzaktan 

baktığımızda insanların hali resmen sokaktaki insanlar nasıl sen deli misin de 

psikologa psikiyatra gidiyorsun deniyor. Çünkü hani dışarıdakiler deli misin de 

oralara gidiyorsun şeklinde bakıyorsa bu empati kuramadıklarını gösteriyor oradaki 

uzmanın kesinlikle karşıdaki insanı anlaması gerekiyor” ifadeleri ile de damgalayıcı 

bakıĢın önüne geçmede empatinin rolüne değinmiĢtir. Ayrıca görüĢme sürecinde 

müracaatçının acılarına ortak olmayı vurgulayan SHÖ7 “empati bence bir insanın 

yaşadığı sorunlara sıkıntılara ortak olarak o insanın sorunlarını paylaşmak, derdine 

ortak olmak” ifadelerini kullanmıĢ, SHÖ9 ise “onun acısını bir bakıma 

paylaşmalıyız”  diyerek paylaĢıma dikkat çekmiĢtir. 

Sorunun belirlenmesi aĢamasında katılımcılardan SHÖ5, SHÖ2 ve SHÖ10 

ihtiyaçların ve yapılabileceklerin belirlenmesinde empatinin kullanımına değinirken 

SHÖ9 ise profesyonel yaklaĢım ile empati arasındaki iliĢkiyi vurgulamıĢtır. 

"Başvuranların hepsi bir ihtiyaç sahibi hepsinde bir yoksunluk hepsi de 

bir şeyleri bulamamışlar ve bizden umuyorlar, bulmaya çalışıyorlar bizim bu 

anlamda empati olmadan yapabileceğimizi sanmıyorum çünkü neye ihtiyaç 

duyduğunu bilmeden biz onların isteklerini veremeyiz" (SHÖ5). 

"Nasıl daha yardımcı oluruz? Onun duygu durumunu anlamak için 

kullanılan bir terim diye düşünüyorum empatiyi. Empati müracaatçıyı 

anlamada bir araçtır" (SHÖ2). 

"Hani o bulunduğu durum neyse artık kötü bir şart içerisindedir hani 

kendini onun yerine koyup o şartlarda neler yapılabilir" (SHÖ10). 

"Ona profesyonel açıdan yaklaşmamız açısından empatinin gerekli 

olduğunu düşünüyorum" (SHÖ9). 



102 
 

Müdahale aĢamalarında ise vurgu faydalı olma, kurtarma ve rehabilitasyon 

odağındadır. SHÖ4 ve SHÖ1 empatinin rehabilitedeki etkisini vurgulayıp kurum ve 

alan açısından her alan ve kurumda olmayacağının da altını çizerken SHÖ10 

müracaatçıyı kurtarabilmeye vurgu yapmıĢtır. 

“Şimdi birde şöyle bir şey var benim bulunduğum kurumla da alakalı 

olabilir biz sadece sosyo-ekonomik destek yapıyoruz onun dışında hani tutup 

da mülakat teknikleri dersinde gördüğümüz gibi farklı odaya alıp kişilerle o 

teknikteki amaçlara göre görüşme yapmıyoruz ya da onların duygu durumunu 

düzeltecek şekilde rehabilite edici görüşmeler yok. Bu gerçekten imkansız süre 

yetmez zaten mecburi olarak böyle o yüzden diyorum bizim kurumumuzla 

alakalı ama tabii ki özelikle rehabilite konusunda empati olmazsa olmaz bir 

şey”(SHÖ4). 

“Hani abisi tarafından istismara uğramış bir müracaatçıyla görüşme 

de yaptım ama hani hiç bir şekilde oturmadı benim kafamda. Ona ne 

söyleyeceğimi bile bilemedim ne diyeyim de ben onu iyileştireyim ki. 

Rehabilite anlamında empati şart rehabilite için ama ben onu kurmadım 

mesela yani işte her alanda olmuyor dediğim gibi”(SHÖ1). 

“O kişiye faydalı olma diyebilirim. Karşı tarafın bulunduğu durumda o 

karşı tarafı kurtarabilmek” (SHÖ10). 

ġekil 3.2.2'de empatinin uzman müracaatçı iliĢkisindeki araç niteliği daha 

anlaĢılır olması açısından bütün ifadeleri ile verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.2.2. Bir Araç Olarak Empati (Sosyal Hizmet Öğrencileri). 

ġekil 3.2.1'de sosyal hizmet öğrencilerinin empatiye atfettikleri bir diğer 

anlam da yerine koyma yani uzmanın müracaatçının yerine kendisini koyması 

Ģeklindedir. Bu temada öğrenciler yerine koymayı müracaatçı gibi düĢünebilme, 
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müracaatçı gibi hissedebilme, müracaatçının durumunu hayal etme, müracaatçıyı 

olumlu olumsuz özellikleriyle de görme nitelikleriyle ifade etmiĢlerdir. Özellikle 

SHÖ12 müracaatçının Ģartlarına atıfta bulunurken, SHÖ6 ise hisler ve düĢüncelerden 

öte eyleme geçmeye de atıfta bulunmuĢtur. 

“Bence sosyal hizmette empati örneğin yoksulluk sebebiyle maddi 

yardım talebiyle bir müracaatçı geldiğinde meslek elemanının kısa bir 

süreliğine kendisini o şartlar içerisinde hayal etmesi ve bu hayal etmekle de 

bitmemeli meslek elemanı bunu bilincinde işleyip karşıdaki kişiye onu 

anladığını böyle bir durumda bunları hissetmen gayet normal mesajını 

vererek iletebilmesi olarak düşünüyorum” (SHÖ12). 

“Empati birebir bir kişinin yerinde olmak değildir anladığım 

kadarıyla empati o an karşındaki müracaatçıyı iyi bir şekilde algılayıp o an 

sen orada olsaydın ne hissedersinden, histen ziyade o durumda olsaydın ne 

yapardın, bu durumu hissetmedir diye düşünüyorum”(SHÖ6). 

Empatiye yönelik anlamlandırmalardan biri de empatiye kavramsal yakınlığı 

olan sempati kavramı üzerinden yapılmıĢtır. Bu temada toplanan 10 ifadede empatiyi 

tanımlarken sempatiye dönüĢmemesi gerektiğinin altı çizilmiĢtir. Sempati ayrımının 

yapılmasında uzmanın müracaatçının durumuna üzülmemesi, müracaatçıya 

acımaması, müracaatçının sadece olumlu yanlarını görmemesi, olumsuz yanlarının 

da görülmesi, müracaatçının duygularını birebir yaĢamaması gerektiğine vurgu 

yapılmıĢtır. Ayrıca sosyal hizmet uzmanının müracaatçıyla sempati kurmaması 

gerektiğine değinilmiĢtir. Katılımcılardan SHÖ2 empatiden sempatiye kayma 

tehlikesine Ģöyle dikkat çekmektedir. 

“Empati, kendimizi o anda karşımızdakinin yerine koyabilmek, onun 

gibi düşünebilme ve hissedebilmeyi ifade diyor. Tabi bu sempatiye kaymadan 

hani onun gibi olduk ama atıyorum o durumda hani, müracaatçımız ağladı 

bizimde oturup ağlamamız beklenilmez" (SHÖ2). 

Empatiyi tanımlamaya yönelik sempati değil kavramsallaĢtırmasında vurgulanan 

önemli bir nokta da profesyonelliktir, katılımcılardan Ö8 empati-sempati ayrımında 

profesyonellik ve yardım edebilmeye vurgu yapmaktadır. 

“Empatide biraz daha profesyonel sempatide profesyonellik yok 

dediğim gibi bu defa müracaatçı gibi hissetmek onun gibi üzülme oluyor 

sempatide. Sempatide, empatideki gibi müracaatçıya yardımcı olunamıyor” 

(SHÖ8). 

Anlama teması sosyal hizmet öğrencilerinin vurguladığı bir diğer temadır. 

Anlama teması içerisinde müracaatçının duygularının, düĢüncelerinin, içinde 

bulunduğu durumunun anlaĢılması, hislerinin normalleĢtirilmesi ve müracaatçıya 

bunun ifade edilmesine vurgu yapılmıĢtır. Sosyal hizmet açısından burada önemli bir 
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vurgu müracaatçının içinde bulunduğu durumun anlaĢılmasının katılımcılar 

tarafından ifade edilmesidir. Ö9 ve Ö10 anlama sürecini Ģöyle ifade etmektedir. 

“Uyuşturucu madde kullanan biri ile görüşüyorsam, madde kullanan 

biri madde kullandığını söylüyorsa yani bağımlı kriz devresinde  ise empati bu 

durumun geçici bir süreç olduğunu, seni anladığımı bir çocuk gibi düşünelim 

bağımlılık evresini bir süreç olduğunu anlatacağını yani senin bu durumunda 

şu an değilim aman ben de olsam büyük ihtimal bunları yaşayacağımı gayet 

iyi bir şekilde anladığımı ifade edersem empati kurmuş olurum”(SHÖ9). 

"Müracaatçı hani o bulunduğu durum neyse artık kötü bir şart 

içerisindedir. Empati karşı taraftaki insanı bir nevi içinde bulunduğu şartları 

değerlendirerek anlayabilmeyi ifade ediyor bence" (SHÖ10). 

Empatide anlama temasında yapılan önemli bir vurgu da müracaatçıyı 

tamamen anlamanın mümkün olmadığına yöneliktir Katılımcılardan Ö1 ve Ö5 bu 

noktaya dikkat çekmektedir. 

“Bir nebze olsa da onun duygu ve düşüncelerini tamamen değil de bir 

nebze anlayabilmek için gerekli”(SHÖ1). 

“Tam anlamıyla kendisini onun yerine koyamaz. Şu an bulunduğum 

birime insanlar çocuğu olmadığı için başvuruya geliyor benim bunu tam 

anlamıyla anlamam mümkün değil ne bir çocuk olmama durumunu 

anlayabilme durumum var”(SHÖ5). 

Empatinin sosyal hizmetteki anlamına yönelik vurguda katılımcılar sosyal 

hizmet boyutunu değerlendirerek de ifadelendirmelerde bulunmuĢlardır. Geniş bir 

alan temasında sosyal hizmet öğrencileri, sosyal hizmette çok çeĢitli müracaatçılarla 

ve vakalarla çalıĢıldığını bu özelliğin sosyal hizmette empatiye ayrı bir anlam ve 

gereklilik kattığına odaklanmıĢlardır. Katılımcılardan SHÖ3 bu noktada diğer 

disiplinlerle sosyal hizmetin farkını belirtirken, SHÖ1 alanın geniĢliğiyle empati 

kurmanın zorluğunu bağlantılandırmıĢ, SHÖ9 ise müracaatçı çeĢitliliğinin mesleğin 

odağı olduğunu ifade etmiĢtir. 

“Gençlik merkezinde psikolojik danışman vardı orada psikolojisine 

yardım etmek hayatına yardım etmek önemli oluyor ama bizim sosyal hizmette 

gördüğümüz çok yönlü hani psikolojik danışma ve rehabilitasyon bizim 

alanımızın çok küçük bir alanı gibi kalıyor”(SHÖ3). 

“Sosyal hizmette yani şimdi her türlü insan var yoksulu var engellisi 

var ruhsal alanda sıkıntıları olan var istismara uğramış var hepsi ile zaten 

empati kurmak çok zor”(SHÖ1). 

“İlgilendiğimiz müracaatçı kitlesi çok geniş olduğu için yoksullar, 

özellikle staj yaptığım alan uyuşturucu madde kullananlar olduğu için empati 

çok önemli. Çünkü biz sosyal hizmet okuyoruz bir disiplin sonuçta yani meslek 

olarak empati kurmalıyız”(SHÖ9). 
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Empati zor temasında katılımcılar empati kurmakta zorlandıklarını 

düĢündükleri ve deneyimledikleri müracaatçı türlerine ve iĢ yükünden dolayı 

müracaatçıyı anlama uğraĢının yıpranma ve tükenmiĢlik gibi olumsuz sonuçlar 

doğurabileceğine değinmiĢlerdir. Bu çerçevede SHÖ1 istismar vakalarına değinirken 

SHÖ3 ve SHÖ4 yaĢlılık ve engellilik alanında hem alanın zorluğuna hem de iĢ 

yüküne vurgu yapmaktadır. 

“Ama mesela istismara uğramış bir çocukla kesinlikle ben empati 

kuramıyorum ancak onunla birlikte üzülebiliyorum. Empati müracaatçının 

duygu ve düşüncelerini anlayabilmek için, ne hissettiğin anlamak için gerekli 

belirli alanlarda ama şahsen ben anlayamıyorum, empati kuramıyorum ben 

bana tamamen aykırı ama yoksulluk gibi daha genel alanlarda empati 

geliştirilebilir. Olması gerekli ancak istismara uğramış bir çocukla, ensest bir 

vakasıyla yani ben kuramıyorum”(SHÖ1). 

“Zaten okurken ben kesinlikle yaşlılık üzerine çalışmam engellilikle 

çalışamam hep bunu dedim yani. Çünkü yani yaşlılar olsun engelli olsun 

onları görünce ister istemez ben hassas olduğumu düşündüğüm için 

etkileniyorum o insanlardan. Hani bir çocukla gençle aileyle belki daha rahat 

bir işlem yürütebilirim daha rahat bir görüşme süreci geçirebilirim. Biraz 

korktum açıkçası yaşlılık alanında alanın çok etkisi var engellilik için de öyle 

şu an çünkü bin bir türlü engelli gördüm bedensel zihinsel hem ruhsal olarak 

o insanları gördüğümde ben mesela duygulanıyorum bazen ağlamak bile 

istediğim olabildi yani o yüzden zor. Ağlamadım ama hiç”(SHÖ3). 

“Engelli ve yaşlı alanında böyle ama bir aile mahkemesinde olan bir 

çocuğun durumunda mecbur empati kuracağım o zaman çok etkileneceğimi 

düşünmüyorum. Mesela bir arkadaşım hiç empati kuramıyor çünkü olumsuz 

bir duygu yapacağından çok korkuyor üzülüyor çünkü o zaman da empati 

değil sempati oluyor o. Engellilik alanında empati sempati sınırı çok belli 

değil gibi hatta yok bence karşıdaki engellinin o halini anlayabilmek öyle çok 

profesyonellik gerektiriyor ki hem bunu anlayıp içinde bulunduğu kötü 

koşulları hem duygusal düşünsel olarak bir an için kendini onun yerine koyup 

hem de bunu karşı aktarıp hem de bundan sağ çıkmak çok kolay bir şey değil 

ya da bu iş yükünün içinde mümkün değil. Engellilik empati kurmanın zor 

olduğu ve empati sempati karışımının kolayca olabileceği bir alan”(SHÖ4). 

“Bazen yoğun olduğu zaman huzurevi başvurusu çok oluyor ya da 

engelli merkezi için onun için 30 dosya 30 müracaatçının ve yakınlarının 

yerine kendimiz koymamızın pek bir şey ifade etmeyeceğini düşünüyorum. 

Tabi onları anlamak için illa onun yerine kendimiz koymak zorunda değiliz 

farklı farklı durumlar var hepsinin yerine kendimizi koysak, biz de bir insanız 

sonuçta ağır gelebilir bize de”(SHÖ4). 

Benzer yaşantılar temasında sosyal hizmet uzmanı müracaatçı iliĢkisinde 

uzmanın müracaatçının yaĢadıklarına benzer deneyimler yaĢamıĢ olmasının, 

müracaatçının dünyasına yakınlığının ve uzaklığının empati üzerindeki etkisine 
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vurgu yapılmıĢtır. Bu temada SHÖ1 “Sosyal hizmette yani şimdi hocam her türlü 

insan var. Özellikle uzaksan eğer onun yaşadığı dünyaya empati kurmak çok zor” 

ifadesi ile uzmanın müracaatçıyı anlamasında zihinsel yakınlığına vurgu yapmakta 

iken SHÖ5 “Şu an staj yaptığım evlat edinme birimde insanlar çocuğu olmadığı için 

başvuruya geliyor ama benim çocuk olmama durumunu tam anlamıyla 

anlayabilmem, bunu anlamam mümkün değil, Yani bir insanın çocuğunun 

olmamasının kendisinde ne tür etkiler bıraktığını tam anlamıyla anlayabilmem 

mümkün değil” ifadesi ile evli olmanın ya da çocuk sahibi olmanın evlat edinme 

birimindeki müracaatçıları anlamadaki etkisine değinmektedir. Benzer yaĢanmıĢlığa 

sahip olmanın empatiyi olumsuz etkileyeceğine yönelik ifadeler de bulunmaktadır. 

Nitekim SHÖ6 “şimdi ben çalıştığım alan itibari ile aile mahkemesinde staj 

yapıyorum bize gelen vakalar genelde boşanma vakaları ve kişiler hayatlarındaki 

sıkıntıları anlatıyorlar size ve öyle ailelere şahit oluyorsunuz ki bir an bir sevdiğiniz 

varsa ya da evliyseniz o kişinin sempatisine kapılıp o şekilde dinlerseniz sanki sizin 

hayatınızda da böyle problemler varmışçasına sizi etkiliyor” ifadesi ile benzer 

durumda olmanın sempatiye kaymayı etkilediğini vurgulamaktadır. 

İş yükü teması 3 ifade ile temaların içerisinde yer alsa da bir örnek olay 

olacak veriler içermektedir. Katılımcılardan SHÖ4 “Kurumdaki bir uzman benim 

empatiye yönelik düşüncelerimi değiştirdi” ifadesi empatiye yönelik yaklaĢımının 

staj öncesi ve sonrası farklılaĢtığını ifade etmiĢtir.  

“Kurum danışmanım bütün müracaatçıların içinde bulunduğu duygu ve 

düşünceleri anlamamızın olanaksız olduğunu böyle bir şey yaparsak ne ona ne 

kendimize yardımcı olacağımızı bir süre sonra tükenmişlik ya da yıpranma 

duyguları oluşturabileceğini söyledi. Sadece hani karşıdaki müracaatçının 

onun yerine kendimizi koymaktansa işlemlerini daha hızlı gerçekleştirebilmek 

için daha iyi ve sağlam duygu ve düşünce yapısına sahip olmamız gerektiğini 

söyledi empati okulda öğrendiklerimden çok farklı şeyler ifade ediyor” 

(SHÖ4). 

Stajyer SHÖ4 empatiye yönelik olumsuz bakıĢ açısını stajdaki tecrübeleri ve 

sistemsel sorunlar ile temellendirmektedir. Bu noktada kavramsallaĢtırmanın 

uygulama ile yakın iliĢkisi ön plana çıkmaktadır.  

“Çünkü yani bizim uzmanın mesela karşısına gelen dosya yoğunluğu o 

kadar fazla ki iş yükü mesela atıyorum bir psikiyatri servisindeki psikolog 

diyordu ki 9 hastadan fazlasını alamayız yoksa biz de onlar gibi oluruz 

demişti. Ama sosyal hizmet uzmanlarının böyle bir imkânı yok, neredeyse 

günde bazen yoğun olduğu zaman huzurevi başvurusu çok oluyor” (SHÖ4). 
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ġekil 3.2.3. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empati KavramsallaĢtırmalarına Yönelik 

Bulguları Alt Temalar. 

ġekil 3.2.3'de Empati zor temasında sosyal hizmet uzmanları empati 

kurmakta zorlandıklarını düĢündükleri ve deneyimledikleri müracaatçı türlerine, 

mesleğin niteliklerinden dolayı empatinin zorluğuna ve empati için belirli 

gerekliliklere değinmiĢlerdir. Katılımcılardan SHU2 ensest vakalarının yanında 

çocuğunu kaybeden bir anne ile empati kurmanın zorluğuna değinmekte ve sosyal 

hizmetin duygusal yoğunluğuna dikkat çekmektedir. 

“Ensest vakası gelmiş orada empatik olmayı beceremezsin. İçinden 

geçen olumsuz duyguları sürekli frenlemek zorundasın, mesleğin yargılama 

gibi bir lüksü yok dolayısıyla empati sosyal hizmette olmazsa olmaz mutlaka 

olmalı. Müracaatçının gerçek durumunu anlayabilesin ki kalıcı bir hizmet 

üretebilesin, ha ben empatinin yüzde yüz olabileceğine inanmıyorum. Çok zor 

bir şey yani sen çocuğu ölmüş bir anneyle nasıl empatik olabilirsin ancak 

acısını paylaşabilirsin. Bizim meslek duygusal yoğunluğu yüksek bir meslek 

dolayısıyla hizmet üretme açısından profesyonel olmak durumundasın" 

(SHU2). 

Katılımcılardan SHU4, SHU2 ye paralel bir Ģekilde ensest vakalarında 

empatinin zorluğuna değinirken suçluluk alanında da empatinin zor olduğunu ifade 

etmiĢ ayrıca empati kurmada gerekli mesleki ortamın sağlanmasını vurgulamıĢtır. 

“Bazı gruplarda, mesela suçlulukla ilgili gruplarda, karşılaştığımız 

durumları tam anlayamıyoruz. Bize gelen müracaatçılar kendini ne kadar 

ifade edebiliyor? Biz ona empati yaparken ona duygusal mı davranıyoruz? 

İşte bir an yapılsın deyip gönderiyor muyuz ya da kendisini anlatmasına 

yönelik empatiyi kurup birlikte seçenekler belirleyebiliyor muyuz? Birlikte 

yürüyebilmek diyebiliriz ama birlikte yürüyebilmemize izin veriliyor mu? Yani 

ben hastayla iletişim kurarken ne kadar onu anlayabiliyorum? Ne kadar onu 

tanıyıp zaman geçirebiliyorum onunla zaman geçirmeyi seviyor muyum ya da 

o fırsat ekip çalışması ruhuyla bana veriliyor mu?”(SHU4). 

“Hayatta hep hafif acılarla karşılaşmak isteriz derin acılarla örneğin 

bir ensest vakası ile karşılaşmak istemeyiz, karşılaşırsak nasıl empati yaparız 

ben açıkçası çok zorlanırım bir ensest vakası ile düşünün hem çocukla hem 

baba ile çalışacaksınız. Bunu yaparken nasıl yapacaksınız?” (SHU4). 

Empati zor temasında son olarak SHU3 ve SHU6'nın ifadeleri dikkate 

alındığında sosyal hizmette empatinin uygulamasının zorluğuna değinildiği bu 

noktada sosyal hizmetin toplumun zor, sorunlu ve yıpranmıĢ kesimi ile çalıĢmasının 

önemli olduğu vurgulanmaktadır. 

Sosyal hizmette empati size ne anlam ifade ediyor? (Sosyal Hizmet Uzmanları) (57 Ġfade).

Empati Zor(11)
Bir Araç Olarak 

Empati (11)
Anlama (11)

Olmazsa Olmaz

(9)

Yerine Koyma 
(5)

GeniĢ Bir 
Alan(5)

Sempati 
Değil(3)

Benzer 
YaĢantılar (2)



108 
 

“Lisans süresince hocalarımız teorisini çok iyi anlattılar ama empati 

pratikte hakikatten uygulaması zor bir kavram yani “evet ben seni anlıyorum” 

demekle o müracaatçının ne hissettiğini anlayabilmek çok zor bir şey”(SHU3) 

“Bizdeki farkı biz toplumun çok daha zor kesimi ile çalıştığımız için ve 

o zor kişilerle daha önceki bir yaşanmışlığımız yoksa onları anlamamız daha 

zor oluyor. Bizde o yüzden daha önemli biz toplumun en sorunlu zor ve 

yıpranmış kesimi ile çalışıyoruz” (SHU6) 

Sosyal hizmette empatiye atfedilen anlama sosyal hizmet uzmanlarının 

verdikleri yanıtlara bakıldığında 11 ifade empatiyi uzman-müracaatçı iliĢkisinde bir 

araç olarak tanımlamıĢtır. Bu tanımlamalar; müracaatçının Ģartlarına göre davranma, 

mevcut vakadaki durumunu önceki vakalarla karĢılaĢtırma, gerçek durumunu 

anlama, o an bulunduğu durumdaki duyguları anlama, bulunduğu yerden baĢlama, 

ifade edilmeyen sorunlarının tespiti, müracaatçıyı güçlendirme, rahatlatma, anlama, 

müracaatçıyla birlikte seçenekler üretme, müracaatçıya kalıcı hizmet üretme ve 

uygun sosyal hizmet modelini bulmak yönündedir. Verilen yanıtlar empatinin 

uzman-müracaatçı etkileĢiminde görüĢme süreci, sorunun belirlenmesi ve müdahale 

aĢamalarında ön planda olduğunu belirtmektedir. 

GörüĢme sürecinde SHU5 “kişi kendisine empatik yaklaşıldığında 

anlaşılabildiğini fark edecek belki bu sayede bir deşarj olacak, rahatlayacak, ona 

belki maddi anlamda bir yardımda bulunamıyor olsan bile duygusal anlamda 

rahatlamasını sağlamış olacaksın” ifadesi ile empatinin müracaatçıyı rahatlattığını, 

SHU9 “bize gelen müracaat profili ne olursa olsun; sosyo-ekonomik destek olsun, 

kadın konukevi olsun zaten bunlar dezavantajlı gruplar. Müracaatçı bize problemim 

var diye geldiğinde biz sosyal incelemeye gittiğimizde ailede çok farklı ifade 

edilemeyen sorunları görebiliyoruz” ifadesi ile müracaatçının ifade edilemeyen 

sorunlarının anlaĢılmasında yardımcı olduğunu, SHU8 ise “hizmet ettiğimiz alandaki 

kişileri daha iyi algılayabilmek daha iyi anlayabilmek ve onlara uygun sosyal hizmet 

modeli için o insanları içinde bulundukları o anki olduğu noktadaki duygularını 

durumlarını çok iyi saptamak gerekiyor” ifadesi ile empatinin müracaatçının o an 

bulunduğu durumdaki duygularını anlamak için gerekli olduğunu belirtmektedir.  

Sorunun belirlenmesi ve müdahale aĢamasında SHU9 “sosyal hizmette tespit 

çok önemlidir. Müracaatçının bulunduğu yerden başlamak diye bir durum var, bu 

yüzden empatiyi önemsiyorum, çünkü onun bulunduğu ortamdan hareket edip 

değerlendirme yaparsak problem odaklı çalışabiliriz” ifadesi ile müracaatçının 

bulunduğu yerden baĢlamaya vurgu yapmıĢ, SHU2 ise  “müracaatçının gerçek 
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durumunu anlayabilesin ki kalıcı bir hizmet üretebilesin” ifadesi ile empati ile 

müracaatçıya kalıcı hizmet sağlama arasında iliĢki kurmuĢtur. Sorunun belirlenmesi 

aĢamasında bir katılımcı empatinin vakaları karĢılaĢtırmada da bir araç olarak 

kullanıldığını ifade etmiĢtir.  

“Uzman diğer ailelerle mevcut ailenin durumunu karşılaştırarak empati 

kuruyordur kıyaslamak da bence bir empatidir. Yapmış olduğu incelemelerle o 

an için gelen müracaatçıyı kıyaslama yoluna gidebilir. Çalışma yaptıkça 

uzmanlığı ve empati dünyası gelişir” (SHU7). 

Müdahale aĢamasına odaklanıldığında ise SHU4 “empatiyi kurup birlikte 

seçenekler belirleyebiliyor muyuz?” sorusuyla empatinin müracaatçılarla çalıĢmada 

çözüm üretirken seçeneklerin belirlenmesinde kullanıldığına dikkat çekmiĢ, SHU8 

ise “onlara uygun sosyal hizmet modeli için o insanları içinde bulundukları o anki 

olduğu noktadaki duygularını durumlarını çok iyi saptamak gerekiyor bunun için de 

bir süreliğine bu ailenin yerine kendinizi koymak gerekiyor” ifadesi ile uygun sosyal 

hizmet modelinin belirlenmesinde müracaatçıyı anlamayı ve empatinin önemini 

belirtmektedir. Müdahale aĢamasında bir uzman kuramsal bir vurgu yaparak 

empatiyi güçlendirme ile bağlantılı değerlendirmiĢtir 

“Bizim amacımız aile ya da bireyi daha güçlü hale getirmek ama 

sadece söylediği soruna değil daha geniş olarak bundan sonraki süreçte birey 

kendine nasıl daha yeter bir hale gelir. Temel noktamız bu empati de bu 

noktada önemli” (SHU9). 

ġekil 3.2.4'de empatinin uzman müracaatçı iliĢkisindeki araç niteliği daha 

anlaĢılır olması açısından bütün ifadeleri ile verilmiĢtir. 
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ġekil 3.2.4. Bir Araç Olarak Empati (Sosyal Hizmet Uzmanları). 

ġekil 3.2.3'de Anlama teması sosyal hizmet uzmanlarının vurguladığı bir 

diğer temadır. Bu tema altında müracaatçının düĢüncelerinin, hislerinin, niyetlerinin, 

yaĢadığı ortamının, müracaatçıyı Ģu anki duruma getiren sebeplerin, vakadaki 

Ģüphelerin ve müracaatçının söylediklerinin yanında söylemediklerinin-

söyleyemediklerinin anlaĢılmasına vurgu yapılmıĢtır. Sosyal hizmet uzmanlarının 

anlama temasında yaptığı önemli bir vurgu müracaatçıyı anlama uğraĢında sezgi ve 

Ģüphenin de rol oynadığının altını çizmektir. Katılımcılardan SHU1 empati ve 

anlama etkileĢimine farklı bir bakıĢ sunmaktadır. 

“Sosyal hizmette empati bütün bu kuramsal kavramsal şeylerin yanında 

okulda aldığımızın yanında empati hissedebildiğinden ziyade 

şüphelendiğindir. Bazen empati karşıdakinin iyi niyetini anlamak gibi de 

geliyor, ama bana göre art niyet olan kısmı da algılamak empatiye girer 

istismar var mı şüphesi var mı gibi olumlu tarafı ile birlikte olumsuz tarafa da 

bakmak gerekiyor. Çocuğun anlattığı, hissettiğinin dışında anlatmadan fark 

etmediği tanımlayamadığı şeyi hissetmek, eve girince kokudan anlamak gibi 

sağduyu gibi diyorum ben ama sadece bir şüphecilik gibi değil müracaatçının 

söylemediği ya da söyleyemediğini de bir şekilde hissedip anlama yetisi 

diyorum” (SHU1). 

Empati ve anlama iliĢkisinde SHU6, SHU7 ve SHU10 müracaatçı sistemini 

anlamaya odaklanmıĢlardır. SHU7 “müracaatçı geldiği zaman sosyal hizmet uzmanı 

eğitimine, kıyafetine, sorunlarına göre bir profil oluşuyor kafada kendisini 

doğrulamak için de incelemeye gidiyor. Orada komşulara muhtara gidiyor bu da 
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bundan sonraki mesleki çalışmalarında bir ışık oluyor kendisine” ifadeleri ile 

kendini ifade ederken SHU6 “nasıl bir ortamda yaşadığını anlayabilmek” ifadesi ile 

müracaatçının yaĢam alanına gönderme yapmıĢtır. SHU10 ise “hükümlü deriz 

müracaatçıya biz. Suç işleyip geliyor suç işlerken ona onu iten nedenler neler maddi 

mi fiziksel mi ruhsal dengesizlik mi ikisi de birbirini tetikliyor. Bütünüyle almak 

gerekiyor, fotoğrafı tek taraflı çekmemek gerekiyor” diyerek müracaatçıyı anlamada 

bütüncül yaklaĢımın önemine değinmiĢtir. 

Sosyal hizmet uzmanlarının empatiye atfettikleri bir anlam da onun sosyal 

hizmet mesleğinde olmazsa olmaz yani temel bir unsur olduğu yönündedir. Tek 

baĢına olmazsa olmazlık bir anlam atfetmemekte olduğundan katılımcılar olmazsa 

olmaz olmasına yönelik nitelemelerde de bulunmuĢlardır. Bu çerçevede 

katılımcıların bir kısmı doğrudan “olmazsa olmaz” olarak belirtmiĢken bazı 

katılımcılar belirli nitelemelerde bulunulmuĢtur. Bu bağlamda SHU2 “sorun odaklı 

bir hizmet alanı olduğu için bazı alanlarda empatik yaklaşımı otomatik ister istemez 

sergileyebiliyorsunuz” ve “içinde geçen olumsuz duyguları sürekli frenlemek 

zorundasın mesleğin yargılama gibi bir lüksü yok dolayısıyla empati sosyal hizmette 

olmazsa olmaz mutlaka olmalı” ifadeleri ile sosyal hizmetin sorun odaklılığının ve 

yargılamayan niteliğinin empatiyi zorunlu kıldığını vurgulamıĢtır. Benzer Ģekilde 

SHU5 “sosyal hizmet deyince tabii ki öncelikle marjinal grupların ön plana çıktığı 

bir meslek olması itibariyle empati olmazsa olmaz bir kavram diye düşünüyorum” 

ifadesi ile marjinal gruplarla çalıĢmanın empatiyi zorunlu kıldığının altınız çizmiĢ ve 

“empati biraz da içselleştirilmesi gereken bir kavram” ifadesi ile de empatinin daha 

fazla içselleĢtirilmesi gerektiğini belirtmiĢtir. Son olarak SHU7 “Sosyal hizmette 

empati derken meslek elemanları farkında olmadan doğal olarak bir empatik iletişim 

kuruyorlar farkında olsalar da olmasalar da. Bunun kanıtı olarak psikolog olsun 

sosyolog olsun idari kadro olsun „neden sosyal hizmet uzmanları aynı şeyi 

düşünüyor‟ diye soru geliyor. Her yerde bu soru geliyor. bizim farkında olmadan 

yaptığımız empatiden kaynaklanıyor bu durum. Empati mesleğin özünü oluşturuyor” 

ifadeleri ile sosyal hizmetin doğal olarak empatiyi zorunlu kıldığını ileri sürmüĢtür. 

Sosyal hizmet uzmanlarının empatiye atfettikleri bir diğer anlam da yerine 

koyma yani uzmanın müracaatçının yerine kendisini koyması Ģeklindedir. Bu tema da 

3 ifadede doğrudan uzmanın müracaatçı yerine kendisini koyması ifade edilirken 

SHU10 ise "benim aslında sevdiğim bir söz var empati karşıdakinin ayakkabısı ile 
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yürümektir der. Karşıdaki insanın şartları ne olursa nasıl davranırımın cevabı 

empati aslında" ifadeleri ile  yerine koyma eylemini nitelemiĢ ve müracaatçının 

Ģartlarını deneyimlemeye vurgu yapmıĢtır. 

Empatinin sosyal hizmetteki anlamına yönelik vurguda katılımcılar sosyal 

hizmet boyutunu değerlendirerek de ifadelendirmelerde bulunmuĢlardır. Geniş bir 

alan temasında sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmette çok çeĢitli müracaatçılarla 

ve vakalarla çalıĢıldığını, bu özelliğin sosyal hizmette empatiye ayrı bir anlam ve 

gereklilik kattığına odaklanmıĢlardır. Bu bağlamda SHU2 "sosyal hizmet alanları 

çok geniş özellikle sorun odaklı bir hizmet alanı olduğu için bazı alanlarda empatik 

yaklaşımı otomatik ister istemez sergileyebiliyorsunuz" ifadesi ile sosyal hizmet 

alanlarının geniĢliğini sorunların çözümü ile bağlantılandırmıĢ ve empatiyi de bu 

noktada önemli bir unsur olarak ifade etmiĢtir. Benzer Ģekilde SHU3 de "sosyal 

hizmet çok geniş bir alan, sadece bir alan değil, bize gelen vakalar çok çeşitli" 

ifadesi ile hizmet alanının geniĢliğine vurgu yapmıĢtır. 

Sosyal hizmet ve empati arasında katılımcılardan SHU9 "sosyal hizmet 

mesleğini ve uzmanı ben diğer disiplinlerden daha farklı  bir konumda tutuyorum 

çünkü biz bütün olarak bakarız problemlere bir birey olarak değil aile olarak 

bakarız" ve "sosyo-ekonomik düzey kültürel faktörler öğrenilmiş davranışlar gelenek 

görenekler çok boyutlu bir tablo çıkıyor" ifadeleri ile sosyal hizmetin empati 

noktasındaki farklılığını bütüncül bakıĢ açısı ile iliĢkili görmüĢtür. GeniĢ bir alan 

teması içinde bütüncüllüğe benzer Ģekilde çok boyutluluğa da gönderme yapıldığı 

görülmektedir. Nitekim SHU2'nin ifadeleri bunu örneklemektedir; 

"Şimdi belki psikologlar bireyi ruhsal yönden ele alır biz ise bütüncül 

açıdan ele almak durumundayız mesela engellilikle ilgili birincisi bedensel 

uyumu ortaya çıkan ruhsal sorunları anlamalıyız. Bir de çevresi işin içine 

giriyor bir de bu insanın çıktığı zaman ya da hastayı ziyarete gelenler olduğu 

zaman iletişim boyutundaki değişimleri anlamalıyız mesela bazen şefkat bazen 

de bilgilendirilmek istiyorlar. Biz kısaca onlarla empati kurarken çok yönlü 

empati kurmaya çalışıyoruz. Hem ihtiyaç hem de bunun düşünsel, duygusal 

boyutu. Kimi zaman ailenin durumunu da anlamamız gerekiyor" (SHU2). 

Empatiye yönelik anlamlandırmalardan biri de empatiye kavramsal yakınlığı 

olan sempati kavramı üzerinden yapılmıĢtır. Bu temada toplanan 3 ifadede empatiyi 

tanımlarken sempatiye dönüĢmemesi gerektiğinin altı çizilmiĢtir. SHU3 empati 

sempati ayrımında yaĢadığı deneyimi "ben 3 yıllık bir sosyal hizmet uzmanıyım başta 

empati yapmakta zorlandım empatiden ziyade sempatik bir yaklaşım sergilediğimi 

gelen müracaatçılardan kendim farkına vardım. Sempatik yaklaştığımı nasıl anladım 
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ben de onunla beraber çaresiz hissediyordum kendimi" ifadeleri ile belirtmiĢ ayrıca 

"empati müracaatçıyla birlikte yürümek ama müracaatçılar kendilerini bir 

kavanozun içine sıkışmışçasına çaresiz hissederler onunla bir kavanozun içine 

sıkışmamak  gerekli aynı zamanda" diyerek empatiyi sempatiyle olan bağlantısı ile 

açıklamıĢtır. Bu noktada SHU2 de "Bizim meslek duygusal yoğunluğu yüksek bir 

meslek dolayısıyla hizmet üretme açısından profesyonel olmak durumundasın. O ince 

çizgiyi sağlıklı koruyabilirsen bundan hem müracaatçı hem de uzman mutlu olmuş 

olur" ifadeleri ile empatiyi sempati ve profesyonellik ekseninde değerlendirilmiĢtir. 

Benzer yaşantılar temasında sosyal hizmet uzmanı müracaatçı iliĢkisinde 

uzmanın müracaatçının yaĢadıklarına benzer deneyimler yaĢamıĢ olmasının, 

müracaatçının dünyasına yakınlığının-uzaklığının empati üzerindeki etkisine vurgu 

yapılmıĢtır. Bu temada SHU2 "kadın gelince mesela şiddet görmüş bakıp ona 

müracaatçı bağlamında onu anlayabiliyorsun, yani ben hanımıma aynı şey yapsam 

ya da ben benzer şeyi görsem falan diyorsun bu tür müracaatçı tiplerinde empatiyi 

sergileyebiliyorsun" ifadesi empati kurarken benzer bir yaĢantıya sahip olmanın (evli 

olma) önemine değinmiĢ, SHU6 da "biz toplumun çok daha zor kesimi ile 

çalıştığımız için ve o zor kişilerle daha önceki bir yaşanmışlığımız yoksa onları 

anlamamız daha zor" ifadesi ile uzmanın zor ve sorunlu müracaatçılarla ilgili 

yaĢanmıĢlığı yoksa onları anlamasının zor olduğuna değinmiĢtir. 

 

ġekil 3.2.5. Sosyal Hizmet Akademisyenlerinin Empati KavramsallaĢtırmalarına 

Yönelik Bulguları Alt Temalar. 

ġekil 3.2.5'de sosyal hizmette empatiye atfedilen anlama sosyal hizmet 

akademisyenlerinin verdikleri yanıtlara bakıldığında 17 ifade empatiyi uzman-

müracaatçı iliĢkisinde “bir araç olarak” tanımlamıĢtır. Bu tanımlamalar; 

müracaatçının kendini anlamasını sağlama, farkındalığını arttırma, sorununu anlama, 

öznel deneyimini kavrama, duygularının tanınmasında ayna tutma, sorununun 

çözümü, rehabilitasyonu; müracaatçıya hizmet etme, müracaatçıya dokunma, farklı 

müracaatçı kesimini anlama, özel gereksinim gruplarının sorunlarını çözme, 

müracaatçı sistemi içindeki etkileĢimi anlama, vakanın arka planını kavrama, uzman 

Sosyal hizmette empati size ne anlam ifade ediyor? (Sosyal Hizmet Akademisyenleri) (61 Ġfade).
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müracaatçı arasında güven inĢası ve uygulama baĢarısını arttırma yönündedir. 

Verilen yanıtlar, empatinin uzman-müracaatçı etkileĢiminde görüĢme süreci, sorunun 

belirlenmesi ve müdahale aĢamalarında ön planda olduğunu belirtmektedir.  

GörüĢme sürecinde  SHA4 empatinin rehabilite etme, kendini anlama, ve 

farkındalık kazandırma  boyutundaki etkilerine detaylarıyla değinmektedir; 

"Önemli olan burada empatiyi gerçekten etkili ve en üst düzeyde hani 

birincil ikincil ve üçüncül dediğimiz farklı seviyelerde kullanabilmek ki en üst 

düzey beceri ki zaten budur, müracaatçıyı oraya çektiğiniz zaman müracaatçı 

kendi yaklaşımına kendi deneyimlerine olumlu olumsuz tüm duygu ve 

düşüncelerine doğru keşfedici bir yaklaşımla kendini görecektir. Bu keşfedici 

süreçte müracaatçıya destek olmak ona danışmanlık vermek ona gerekli olan 

yerde eğitim vermek onun farkındalığını arttırma konusunda onunla 

girdiğimiz mesleki müdahale sürecinde müracaatçı dönecek ve "evet hatam 

bu" günahım bu cezam bu ya da iyi ve artı yönlerim bu diyecek ve dönüp 

davranışlarını telafi edecek o anlamda seni anlıyorum-sizi anlıyorum dan çok 

öte bir şey" (SHA4). 

GörüĢme sürecinde SHA11 "çünkü anlaman lazım şikâyetin ne göstermen 

lazım duyumsaman lazım o şikâyet ne etki yaratıyor kişinin üzerinde ve bunu belli 

ölçüde duyumsaman lazım üzüntü kızgınlık duyguyu tanıması ve tanımasında ayna 

işlevi de görüyor sen ayna tutuyorsun" ifadeleri ile duyguların tanınmasına vurgu 

yaparken, SHA6, SHA7 ve SHA8 dokunma ve öznel deneyime vurgu yapmıĢlardır. 

"Empati olmadan müracaatçıya dokunamayız onun sorununu 

anlayamayız" (SHA7). 

"Onun hissettiğini, yaşadığını onun kendi deneyimini aslında öznel 

deneyimini mümkün olduğunca kavrarsak aslında müracaatçının ya da diğer 

sistemlerin ona ilişkin atıflarını ve değiştirme noktalarına belki temas etmek 

mümkün olabilir dolaysısıyla empatinin çok tabii ki önemli olduğunu 

düşünüyorum" (SHA8). 

"Sosyal sorunlarını gidermek için onun gözüne bakıyoruz biz 

başvuranımıza dokunmak zorundayız neyle dokunuyoruz bedenimizle değil 

gözle ve onu anlayarak dokunuyoruz "(SHA6). 

Sorunun belirlenmesi sürecinde akademisyenlerden SHA8 "çalıştığımız tüm 

sistemlerin bize gelen durumla ilgili nasıl etkilendiğini görmek, arka planı kavrama 

noktasında o durumu yaratan koşullar neler bir müracaatçı bağlamında 

düşüneceksek mesela onun durumunu tam olarak kavrayabilmek için onun yerine 

kendimizi koyabilmek için" ifadeleri ile empatinin müracaatçı sistemi arasındaki 

etkileĢimin ve vakaların arka planının anlaĢılmasında önemli olduğuna değinmiĢken 

SHA7 ise "sorunlar farklı nitelikler-yaşantılar farklı dolayısıyla hepsini 

anlayabilmek için empati gerekli" ifadeleri ile empatinin farklı müracaatçı 

kesimlerinin sorunlarının belirlenmesindeki önemine değinmiĢtir. 
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Müdahale aĢamasında ise SHA6 "özel gereksinim gruplarının sosyal 

sorunlarını çözmek için yaklaşıyorsak empati kaçınılmaz bir şeydir" ifadesi ile sorun 

çözümünde empatiye vurgu yaparken, SHA3 ise "sosyal hizmet uygulamasında 

müracaatçıların var olan durumlarını algılamada empati becerisi çok önemli. Bu 

gerçekleşmediği takdirde uygulamadaki başarı azalıyor" ifadesi ile sosyal hizmet 

uygulamasında baĢarılı olmayı empati ile iliĢkili görmüĢtür. ġekil 3.2.6'da empatinin 

uzman müracaatçı iliĢkisindeki araç niteliği daha anlaĢılır olması açısından bütün 

ifadeleri ile verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.2.6. Bir Araç Olarak Empati (Sosyal Hizmet Akademisyenleri). 

ġekil 3.2.5'de Anlama teması sosyal hizmet akademisyenlerinin vurguladığı 

bir diğer temadır. Bu tema altında müracaatçının duygu, düĢünce ve davranıĢlarının, 

mevcut durumunun, ağlamasının, müracaatçıyı bu duruma getiren koĢulların 

anlaĢılmasına ve bunun müracaatçıya ifade edilmesine vurgu yapılmıĢtır. Anlama 

temasında önemli bir vurgu SHA4 ün empatinin basitçe bir "anlıyorum"dan fazla bir 

Ģey olduğunu ileri sürdüğü "D
3
" kavramsallaĢtırmasıdır. Bu kavramsallaĢtırma 

empatide duygu, düĢünce ve davranıĢı farklı ama birlikte komponentler olarak 

görmektedir. SHA11 in ifadeleri de söz konusu kavramsallaĢtırmaya paralel 

yöndedir. 
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"Yani seni anlıyorum ya da sizi anlıyorum çok basit bir iletişimle ile 

kurduğumuz  duyma anlamında fiziksel anlamında kulağımızla yaptığımız bir 

işlevin basit bir tepkisi. Ama önemli olan bunun bilişsel süreçlere doğru 

gitmesi, yani müracaatçının duygu düşünce ve davranış ki ben buna D
3
 

diyorum bu üç boyutunu anlayabilip müracaatçıyla oralara doğru seyahat 

edebilmektir zaten. Yani seni anlıyorum senin duygun budur şurada yaşadığın 

duygu budur, kendini kırılmış hissediyorsun, yalnız ve çaresiz hissediyorsun 

sevincini kimseyle paylaşamadığını anlatıyorsun ya da olumlu ve olumsuz 

bütün kabul ettiği ya da etmediği tüm duygularına bakabilmek o duygu 

tonlarına girebilmek bunun önünde ve arkasında yatan düşünce 

sistematiğindeki o bilişsel işlevlerinde otomatik olarak kaydettiği, öğrenme 

boyutlarıyla görmüş olduğu ve etkileşimde kendince geliştirdiği düşünce 

sistematiğindeki aksayan yönlerde beraber gezebilmektir. Sosyal hizmet 

uzmanı tüm bu duygu ve düşünceyi keşfetmeye çıktığında aslında, müracaatçı 

da  dönüyor davranışlarına ve "evet bunu böyle yaptım "diyor"(SHA4). 

"Büyük oranda empatiyi herkes duyuşsal bir süreç gibi algılar yani 

karşıdakinin duygusunu anlama, anlamakla kalmama yansıtmayla gerçekleşen 

bir faaliyet odluğunu zannederiz ama empati her şeyden evvel karşıdakinin 

bilişsel sürecini kavrama ile başlayan duyuşla tamamlanan ve en nihayetinde 

davranışla yani gösterilen somut tepkiyle ortaya çıkan bir teknik olarak 

okuyabilirsiniz ama bir tekniğin ötesindedir empati" (SHA11). 

Anlama temasında önemli bir vurgu da SHA12 den gelmiĢtir. SHA12 "sosyal 

hizmet müracaatçısı dediğimiz bireylerin karşılaştıkları sorunlar içinde bulundukları 

durumun sosyal hizmet uzmanı tarafından anlaşılması bu anlamayı temel alarak da 

içinde bulunduğu durumun fark edilen fark edilmeyen ve fark edilmesi gereken 

yönleri ifade etmek amacıyla sosyal hizmet uzmanının bilişsel duyuşsal bir kavrayışı 

ve bunu da sözel olarak davranışsal olarak müracaatçıya iletmesi diyebiliriz" 

ifadeleri ile anlamada müracaatçının içinde bulunduğu duruma ve fark edilenin 

ötesine vurgu yapmıĢtır. 

Sosyal hizmet akademisyenlerinin empatiye atfettikleri bir anlam da onun 

sosyal hizmet mesleğinde olmazsa olmaz yani temel bir unsur olduğu yönündedir. 

Tek baĢına olmazsa olmazlık bir anlam atfetmemekte olduğundan katılımcılar 

olmazsa olmaz olmasına yönelik nitelemelerde de bulunmuĢlardır. Bu çerçevede 

katılımcıların bir kısmı doğrudan “olmazsa olmaz” olarak belirtilmiĢken bazı 

katılımcılar belirli nitelemelerde bulunulmuĢtur. Nitelemelerin eğitim, terapötik süreç 

ve uygulamaya yönelik olduğu görülmektedir. SHA3 "empati olmazsa uygulama 

mekanik bir hale geliyor, yani duygudan yoksun oluyor" ifadeleri ile empatinin 

önemini belirtmiĢtir. SHA5 "empati kavramı bir kavramsal bütünlük içinde el 

alındığında sosyal hizmet eğitiminin temellerinden bir tanesi" ifadesi ile eğitim 

boyutuna gönderme yaparken SHA11 ise "empati bir tekniğin ötesindedir çünkü 

benim özellikle çalışmada savunduğum biçimde bir sosyal hizmet müdahalesinin, bir 
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terapötik sürecin olmazsa olmazıdır" ifadesi ile terapötik süreçteki önemine 

değinmiĢtir.  

Katılımcılar empati sosyal hizmet iliĢkisinde sosyal hizmetin mesleki 

niteliklerinin de empatide önemli olduğunu ifade etmiĢlerdir. Mesleğin niteliğine 

yönelik önemli bir vurgu insanla çalıĢmaya yöneliktir. Nitekim  SHA1 ve SHA6 bu 

noktaya değinmektedir: 

"Şimdi sosyal hizmet öznesi doğrudan insan olan bir meslek, disiplin ve 

bir uygulama alanı, sosyal hizmet uygulamalı bir bilim dalı ve bu 

uygulamanın içinde doğrudan insanla çalışan bir bilim dalı ayrıca sosyal 

hizmet bilgi temeli farklı bilim dallarından beslenerek gelişen ve kendi bilgisi 

ile bunu çoğaltan bir alan bu sürece zamana ve içinde olduğu topluma göre 

bilgi temelinde zaman zaman psikoloji zaman zaman sosyoloji siyaset ekonomi 

kimi kez biri biraz daha önde kimi kez biriyle etkileşim içinde olan bir meslek 

ve disiplin dolayısıyla insanla birebir çalışan bir meslek"(SHA1).  

"Sosyal çalışmada empati çok önemlidir. Niye önemlidir çünkü biz 

insanlarla çalışıyoruz peki hala niye önemli çünkü insanın sorunlarıyla 

çalışıyoruz, doktordan da önemli çünkü biz insanların sosyal boyutuyla 

ilgiliyiz sosyal sorunlarıyla çalışıyoruz, sosyal sorunlarını gidermek için onun 

gözüne bakıyoruz"(SHA6). 

Mesleğin niteliğine yönelik farklı bir vurgu da SHA10 dan gelmektedir. 

SHA10 "sosyal hizmette biraz insani yaklaşım insanlara daha yakın, yardım etmeye 

yönelik yaklaşım olduğundan burada empati isteğini yardım etme isteği ile 

ilişkilendirebilirim. Sosyal hizmet uzmanı daha fedakarlık yapan bir kişi konumunda 

o yüzden sosyal hizmetin ayırt ediciliği bence yardım etme isteğidir. Sosyal hizmette 

müracaatçının bir şeye ihtiyacı var ama bu ihtiyacını söylemekten çok memnun 

değil" ifadeleri ile sosyal hizmetin ayırt edici niteliğinin yardıma yönelik vurgusu 

olduğunu bunun da empati ile iliĢkili olduğunu belirtmektedir.  SHA5 ise "sosyal 

hizmeti diğer yardım edici mesleklerden farklı kılan sisteme karşı duruşu" ifadeleri 

ile, sosyal hizmete yönelik ayırt edici yönü politik eksen ile değerlendirmiĢtir. Son 

olarak SHA7 eleĢtirel bir yaklaĢımla sosyal hizmette olması gereken ile olan 

arasındaki durumu değerlendirmiĢ ve hayata dokunma kavramı ile mevcut durumu 

kritik etmiĢtir. 

"Sosyal hizmet uzmanı hayata dokunan kişidir. Hayata nasıl 

dokunacaksınız? Bir yanda profesyonellik var ama bizde profesyonellik yanlış 

anlaşılıyor bizde ya çok katı bir kuralcı profesyonellik anlayışı var 8-5 mesai 

gibi ya da hepten large yani hiç bir kuram yok etik yok değer yok 'saldım 

çayıra mevlam kayıra' hesabı ya da böyle bir ilişki kuruluyor"(SHA7). 

Sosyal hizmet akademisyenleri empatiye yönelik kavramsallaĢtırmalarında 

beceri temasını da gündeme getirmiĢlerdir. Bu temada SHA11 kavramsal olarak 
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empati ve empatik tepki ayrımına gitmiĢ ve empatik tepki verebilmenin 

kazandırılabilir bir beceri olduğunun altını çizmiĢ, ayrıca empatiyi sezgisellik ve 

sanatla da bağlantılandırmıĢtır. 

"Empati ile empatik tepkiyi ayırmak lazım empatinin kendisi bunu 

anlamayı mümkün kılan bir kabiliyet bir potansiyel yetenek gibi bir şey tanrı 

vergisi sonradan edinilir mi noktası tartışmalıdır. Tanrı vergisi olarak 

herkeste her insanda her profilde empatinin bir kabiliyet olarak özellik olarak 

olduğunu söylemek iddialı olur bazı insanlarda olmayabilir yani bu sinir bilim 

üzerindeki son araştırmalarda bazı insanların beynindeki küçücük nokta 

emosyonel reseptörlerin olmadığını emosyonel empatiden yoksun olduğunu 

görebiliyoruz dolayısıyla iyi bir sosyal hizmet uzmanı olabilmek için bu vasfa 

sahip olmak lazım. Biz eğitimde empatik tepki vermeyi kolaylaştırabiliriz. 

Özellikle bilişsel olarak yakalamak herkesin yapabileceği bir şey ama 

duyuşsal olarak olamayabilir o konuda tereddütler var. Empatik tepki 

kazandırılır ama empatinin ta kendisini o duyguyu yakalamayı kazandırmak 

güç olabilir. O yüzden sosyal hizmet uygulamasının ve psikoterapi, klinik 

psikoloji uygulamalarının tümünün herkes tarafından yapılabilecek etkin 

şekilde yapılabilecek bir şey olduğunu söylemek güç eğer sosyal hizmet 

disiplin meslek ve sanatsa sanat vasfını büyük oranda empati ile görürsünüz 

çünkü sanat sezgiselliği gerektirir sezgiselliğin bir somut kanıtı da empatiyi 

kullanmayla ilgilidir herkes sanatsal bu özellikle doğmaz bu konuda belki 

biraz muhafazakar bir düşünceyi temsil ediyor söylediklerim ama bu tarz bir 

bakışım var günlük hayatımda da çok kez görüyorum" (SHA11). 

Beceri temasında bir vurgu da SHA5'den gelmiĢtir. SHA5 "Son dönemde ben 

refleksiyon-yansıtmayı araştırıyorum refleksif sosyal hizmet diye bayağı bir yayın var 

empatiyi bunun içinde ele almak isterim. Empatik iletişim becerisi eleştirel düşünme 

becerisi ile birlikte temel çünkü sosyal hizmet uzmanının eleştirme kapasitesi ve 

yansıtma becerisi  empati ile ilişkili. Empati mezzo, makro çalışmalarda temel, bilgi 

beceri değer boyutunda sosyal hizmet uzmanının ana becerilerinden bir tanesi" 

ifadeleri ile empati becerisinin sosyal hizmette iletiĢim becerisiyle olan iliĢkisine 

değinmektedir. 

Empatinin sosyal hizmetteki anlamına yönelik bir vurguda katılımcılar sosyal 

hizmet boyutunu da değerlendirerek ifadelendirmelerde bulunmuĢlardır. Geniş bir 

alan temasında sosyal hizmet akademisyenlerinden SHA7 "bir çok dezavantajlı 

grupla çalışıyoruz. Sorunlar farklı nitelikler-yaşantılar farklı dolayısıyla hepsini 

anlayabilmek için empati gerekli" ifadesi ile farklılığa vurgu yapmıĢtır. SHA6 ise 

sosyal hizmette empati ile sosyal çalıĢmada empati ayrımına gitmiĢ, hem müracaatçı 

çeĢitliliğine vurgu yapmıĢ hem de müracaatçı ile etkileĢim içindeki herkesin empati 

göstermesinin altını çizmiĢtir.  

"Çok geniş ve yaygın bir anlam ifade ediyor ama bunu, bizim denetim 

altına almamız çok zor bizim derken ben sosyal çalışma profesörüyüm alanda 
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aile, eşcinsel, aidsli, hükümlü, tutuklu, yatalak hasta, alzheimer bunların 

hepsinin empatiye gereksinimi var ama sosyal hizmette de bunlara empati 

verecek kişileri sayayım eşleri, çocukları, yakınları, onlarla çalışan bütün 

sosyal meslek elemanları sosyal çalışmacı psikolog, yargıç, savcı, öğretmen 

hemşire, doktor bunların hepsinin sosyal hizmet alanında empati rolü var. 

Sosyal hizmette empati ile sosyal çalışmada empati aynı şey değil sosyal 

hizmette çok yaygındır herkes yapar herkesi denetim altında tutup 

denetleyemezsin tabii ki bir anne kanser oğlundan dolayı ağlayacaktır ama 

ablasından empati beklersin soğukkanlı durup hem onu anlamak hem ona 

hizmetin aksamaması için" (SHA6). 

Katılımcılar Uygun ortam temasında empatiden bahsedebilmek için gerekli 

alt yapıya vurgu yapmıĢlardır bu çerçevede SHA1 "burada bir kritik nokta sosyal 

hizmet eğitiminde ve uygulamasında empatinin tek başına var olması ve sosyal 

hizmet uzmanının meslek elemanının bunu kavramsallaştırması ve içselleştirmesi 

yetmez bunun hayata geçebilmesi için kurumsal altyapının sosyal hizmetin 

kurumsallaşmasının kamunun bu alandaki mevcut olan uygulamalarının da bu 

olanağı sağlaması gerek yani empatiyi kurup karşısındaki bireyi grubu toplumu 

anlamak başlı başına önemli bir şeydir ancak hak temelli olarak yaklaşıp bunun 

hayata geçmesi de en az bunun kadar önemlidir" ifadeleri ile empatinin 

kavramsallaĢtırılmasının hak temelli bir hizmet anlayıĢı ile mümkün olabileceğini 

ifade etmektedir. SHA4 de benzer Ģekilde "Anlıyorum" ama nesini anlıyorsun 

anlıyorum ama bu anlamak gerçekte bir mesleki ilişkimidir. Burada önemli olan 

sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı arasında kurulan mesleki ilişkinin güven ve 

yardıma dayalı bir ilişki olması lazım" ifadeleri ile empatiden bahsedebilmenin ön 

koĢulunun güven ve yardıma dayalı bir iliĢki olduğunu vurgulamaktadır. 

Uygun ortam temasında eleĢtirel bir yaklaĢım da SHA2'den gelmiĢtir. SHA2 

ilk olarak toplumsal yapıyı anlamayı sağlayacak antropolojik bir bakıĢa 

odaklanmakta ikinci olarak ise Türkiye'deki sosyal hizmetin ne kadar anlama odaklı 

olduğunu sorgulamaktadır: 

"Evvela Türkiye‟yi anlayacak bir bakışa ihtiyaç var. Türkiye‟nin 

toplumsal yapısını, kültürel farklılıklarını doğru okuyabilecek antropolojik bir 

perspektife sahip olan bir uygulama bakışına ihtiyacı var. Türkiye'de sosyal 

hizmet insanı anlama çabasından önce bu soru sorulmalı"(SHA2). 

"Empatiden önce insanı anlayabiliyor muyuz sorusunu sormak lazım 

acaba sosyal hizmet insanı dosdoğru anlayabilir mi? Bu kabiliyeti var mı? 

Böyle bir bilgi birikimi ya da niyeti var mıdır? Türkiye özelinde böyle bir niyet 

olmadığı çok açıktır. Daha çok insanı dönüştürme, toplumu dönüştürme, 

evrimci bir bakış açısı ile toplumu bir yerden bir yere doğru getirme niyeti ve 

iradesi var gibi geliyor bana" (SHA2). 
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Sosyal hizmette empatinin kavramsallaĢtırılmasında spesifik bir tema olarak 

kültüre özgülük teması örnek gösterilebilir. Bu temada bir katılımcı (SHA2) empati 

kavramının batı merkezliliğine dikkat çekmekte ve kavramın kültürümüze 

uygunluğunu sorgulamaktadır. Ek olarak "hemhal" olmak kavramını bir öneri olarak 

ileri sürmektedir. 

"Empati bizim toplumuz için acaba karşılık bulabilecek bir kavram mı 

dır bunu sorarak başlamak lazım yoksa bizim başka kavramlara mı 

ihtiyacımız var. Bana kalırsa empati bir başkasının halinden  anlamanın 

ötesine geçip derdi ile dertlenmeyi  açıklayabilecek bir kavram değil benim 

için önemli olan şey bir başkasının derdi ile dertlenmek meselesi bizim 

toplumumuzda kültürümüzde bir başkasının derdi ile dertlenmek daha önemli 

bir alan sağlar yani sosyal hizmet mesleğini belki yeniden inşa etmek için 

buralı bir sosyal hizmet bakışı inşa etmek için ihtiyaç duyduğumuz şey empati 

filan değil bir başkasının derdi ile dertlenmek hemhal olmak diyebiliriz. Başka 

bazı kavramlar bulmak lazım bu hemhal olmak meselesi acaba empati ile ne 

derece karşılanabilir bu soruyu sormak lazım"(SHA2). 

"Acaba empati ile arzulanan şey ihtiyaç biz de söz konusu mu veya 

bizdeki ihtiyacı karşılamak içi ne gibi araçlara ihtiyacımız var bu zorunlu 

olarak bir Avrupa merkezci bakışı tersyüz etmeyi gerektirir. İkincisi o 

modernist bakış açısını ve tabii ki değişim arzusunu ters yüz etmeyi gerektirir. 

Üçüncüsü bilgi temelini yeniden inşa etmeyi gerektirir. Bu tamamen sosyal 

hizmet ile alakalı bir şey empatiyi benim sözüne ettiğim o işte yek diğeri ile 

hem hal olmak hatta onun ötesine geçerek ötekinin derdi ile dertlenmek 

noktasında ama bu bunu politik bir bağlamda yapma niyeti işte empati ile 

yapılacak bir şey değil empati yeterlidir değil ben çünkü politik bir şeyden 

bahsediyorum kişisel olanın politik olduğu noktadan bakıyorum eğer kişisel 

olan politik ise empati kavramı yeterli olmayacaktır veya sosyal hizmet empati 

ile ötekinin derdi ile dertlenemeyecektir"(SHA2). 

Sosyal hizmet akademisyenlerinin empatiye atfettikleri bir diğer anlam da 

yerine koyma yani uzmanın müracaatçının yerine kendisini koyması Ģeklindedir. 

SHA6 bu noktada eĢ duyum kavramını gündeme getirerek "empati nedir 

tanımlayayım eş duyum diye algılıyorum benim algıladığı çerçeve böyle, onunla eş 

duyumlaşabilmek ve onu eş olarak duyumlayabilmek, duyabilmek değil 

duyumlayabilmek, tabi onunla eş duyum yapayım empati yapayım derken sen 

ağlamayacaksın sonra paniğe kapılır dizini döversin onunla birlikte onun rolüne 

bürünürsün meslekten koparsın meslekten kopmayacak bir empati" ifadesi ile yerine 

koymayı tanımlamıĢtır. SHA7 de "empati müracaatçının yaĢantısını yaĢadığını ve bir 

an onun yerine geçerek onun duygusunu yaĢantısını güçlüğünü yaĢantılayabilmektir" 

ifadesi ile yerine koyma sürecinde yaĢantıların ve güçlüklerin deneyimlenmesinin 

altını çizmektedir. 
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3.3. Empatinin Uygulanması 

Bu bölümde karma araĢtırma yöntemine uygun bir Ģekilde nicel ve nitel 

araĢtırma bulguları birlikte verilmektedir. Nicel bölümde sosyal hizmet uzmanlarının 

ve sosyal hizmet öğrencilerinin empati kavramsallaĢtırması ve uygulaması anketi 

bulguları ve empati kurmakta zorlandıkları müracaatçı profili gruplarına yönelik 

bulgular sunulmaktadır. Nitel bölümde ise sosyal hizmet uzmanlarının ve sosyal 

hizmet öğrencilerinin Türkiye'deki sosyal hizmet sisteminin duygu ve düĢüncelerle 

çalıĢmasına yönelik düĢüncelerinin, müracaatçılarla empati kurma noktasında 

yaĢadıkları sorunların, bu sorunlar mücadele yöntemlerinin ve müracaatçılarla empati 

kurma noktasında empatilerinin geliĢtirilmesine yönelik önerilerinin belirlenmesine 

yönelik bulgular verilmiĢtir. 
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Çizelge 3.3.1.  Empati KavramsallaĢtırması ve Uygulaması Anketi Bulguları (Sosyal Hizmet Öğrencisi). 

 Her 

Zaman 

Sık Sık Bazen Nadiren Hiçbir 

Zaman 

 F % F % F % F % F % 

1. Stajım süresince iĢ yükümün yoğunluğu veya müracaatçı çokluğu nedeniyle 

müracaatçılarıma gerekli ilgiyi gösteremediğimi düĢündüm. 

5 6,2 9 11,1 23 28,4 22 27,2 22 27,2 

2. Stajım süresince idarecilerle iliĢkilerim nedeniyle müracaatçılarıma gerekli 

hassasiyeti gösteremediğimi düĢündüm. 

1 1,2 1 1,2 16 19,8 17 21 46 56,8 

3. Stajım süresince bürokratik süreçler nedeniyle müracaatçılarıma gerekli 

hassasiyeti gösteremediğimi düĢündüm. 

1 1,2 13 16 17 21 21 25,9 29 35,8 

4. Stajım süresince müracaatçılarımla ilgili geçmiĢte yaĢadığım olumsuz 

deneyimlerin onları anlamamı etkilediğini düĢündüm. 

1 1,2 4 4,9 18 22,2 21 25,9 37 45,7 

5. Stajım süresince müracaatçıların yaĢadıkları acı verici olayları sanki ben de 

yaĢıyormuĢum hissine kapıldım. 

0 0 8 9,9 26 32,1 40 49,4 7 8,6 

6. Stajım süresince empati, müracaatçılarımla çalıĢırken bana rehberlik etti. 15 18,5 49 60,5 17 21 0 0 0 0 

7. Stajım süresince müracaatçılarımın ağlamasından elimde olmaksızın etkilendim. 2 2,5 6 7,4 30 37 33 40,7 10 12,3 

8. Stajım süresince müracaatçım olumsuz bir durum içinde bulunduğunda ona 

acıdım. 

1 1,2 15 18,5 28 34,6 27 33,3 10 12,3 

9. Stajım süresince empatiyi müracaatçılarım için karar vermede kullandım. 7 8,6 47 58 17 21,1 8 9,9 2 2,5 

10. Stajım süresince müracaatçılarımın yaĢadıklarını onların bakıĢ açısından bakarak 

kafamda canlandırdım. 

9 11,1 48 59,3 22 27,2 2 2,5 0 0 

11. Stajım süresince kendi duygusal durumumun müracaatçımı nasıl etkilediğinin 

farkındaydım. 

10 12,3 32 39,5 22 27,2 14 17,3 3 3,7 

12. Stajım süresince din, dil, ırk, etnik aidiyet hususlarında benden farklı olan bir 

müracaatçıyla empati kurmakta zorlandım. 

0 0 1 1,2 10 12,3 22 27,2 48 59,3 

13. Stajım süresince müracaatçılarımın duygusal paylaĢımlarının benim üzerimdeki 

etkisini kontrol edebildim. 

10 12,3 56 69,1 14 17,3 1 1,2 0 0 

14. Stajım süresince vakalara yaklaĢırken aĢırı duygusallaĢtığım oldu. 0 0 4 4,9 21 25,9 32 39,5 24 29,6 

15. Stajım süresince zor durumda kalmıĢ bir müracaatçı gördüğümde içim sıkıldı. 2 2,5 15 18,5 31 38,3 27 33,3 6 7,4 

16. Stajım süresince müracaatçılarla görüĢme yaparken sağlıklı ve güçlü bir kiĢilik 

yapısına sahip olduğumu düĢündüm. 

13 16 47 58 20 24,7 1 1,2 0 0 
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Çizelge 3.3.1'de sosyal hizmet öğrencilerinin EKUA‟ya ait tanımlayıcı 

bulgularına bakıldığında katılımcıların %28,4‟ü iĢ yükü sebebi ile bazen 

müracaatçılarına gereken hassasiyeti gösteremediklerini ifade etmiĢlerdir. Bununla 

birlikte öğrencilerin %56,8‟i idarecilerle olan iliĢkileri nedeniyle, %35,8'i de 

bürokratik süreçler nedeniyle hiçbir zaman müracaatçılara gereken hassasiyeti 

göstereme sorunu yaĢamadıklarını ifade etmiĢtir. Katılımcıların %45,7‟si 

müracaatçılarla geçmiĢte yaĢadığı olumsuz deneyimlerin onları anlamasına etki 

etmediğini ifade ederken %49,4‟ü müracaatçıların yaĢadıkları acı verici olayları 

nadiren kendilerinin de yaĢıyormuĢ hissine kapıldıklarını ifade etmiĢtir. Sosyal 

hizmet öğrencilerinin yarısından fazlası (%60,5) müracaatçılarla çalıĢırken empatinin 

sık sık kendilerine rehberlik ettiğini belirtirken, %40,7'si müracaatçıların 

ağlamasından nadiren de olsa elinde olmaksızın etkilendiğini belirtmiĢtir. 

AraĢtırmamızda katılımcıların %34,6‟sı bazen müracaatçıları olumsuz bir durum 

içinde bulunduğunda onlara acıdığını ifade etmiĢtir. Sosyal hizmet öğrencilerinin 

%58‟i i sık sık empatiyi müracaatçıları için karar vermekte kullanmakta,  yarısından 

fazlası ise (%59,3) sık sık müracaatçılarının yaĢadıklarını onların bakıĢ açısından 

bakarak kafalarında canlandırmaktadır. Katılımcıların %39,5‟i kendi duygusal 

durumumun müracaatçısını nasıl etkilediğinin sıklıkla farkında iken %59,3‟ü din, dil, 

ırk, etnik aidiyet hususlarında kendisinden farklı olan bir müracaatçıyla empati 

kurmakta hiçbir zaman zorlanmamaktadır. Sosyal hizmet öğrencilerinin yarısından 

çoğu (%69,1) müracaatçılarımın duygusal paylaĢımlarının kendisi üzerindeki etkisini 

sıklıkla kontrol edebilmekte iken %39,5‟i vakalara yaklaĢırken nadiren de olsa aĢırı 

duygusallaĢmaktadır. Son olarak sosyal hizmet öğrencilerinin %38,3 bazen zor 

durumda kalmıĢ bir müracaatçı gördüğünde içinin sıkıldığını belirtirken, yarısından 

çoğu %58‟i sıklıkla müracaatçılarla görüĢme yaparken sağlıklı ve güçlü bir kiĢilik 

yapısına sahip olduğunu düĢünmektedir.
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Çizelge 3.3.2. Empati Kurmakta Zorlanılan Müracaatçı Profili Gruplar (Sosyal 

Hizmet Öğrencisi). 

Ġfade Frekans 

Ġstismar 30 

Olumsuz Müracaatçı 16 

Engelli Müracaatçı 13 

Aile 8 

Psikiyatri 5 

Suçlu 5 

YaĢlı 5 

Diğer Temalar 3 

Toplam 85 

Çizelge 3.3.2'ye göre sosyal hizmet öğrencilerinin empati kurmakta 

zorlandıkları müracaatçı profiline bakıldığında toplam 85 ifadeye ulaĢılmıĢtır. 

Toplam 85 ifadeden istismar vakalarına yönelik kodlama 30 ifade ile en yüksek 

düzeydedir. Bunu olumsuz müracaatçı (n=16) teması izlemekteyken, 3. olarak 

engelli müracaatçı (n=13) 4. olarak aile (n=8) ve 5. olarak psikiyatri (n=5) teması 

belirtilmiĢtir. 

Çizelge 3.3.3. Ġstismar Alt Teması. 

Ġstismar Frekans 

Ġstismar Faili 11 

Ġstismar Mağduru 9 

Ensest 7 

Ġstismar Vakaları 3 

Toplam 30 

Çizelge 3.3.3'e göre istismar teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde sosyal hizmet öğrencilerinin istismarı basitçe genel bir vaka olarak 

ele almadığı görülmektedir. Ġstismar vakalarında empati kurma açısından katılımcılar 

fail ve mağdur ayrımına gitmiĢlerdir.  

Çizelge 3.3.4. Olumsuz Müracaatçı Alt Teması. 

Olumsuz Müracaatçı Frekans 

Umursamaz 4 

Fırsatçı 3 

Ġçine Kapanık 2 

Dar GörüĢlü 2 

ġiddet Uygulayan 2 

Ağlayan 1 

Sinirli 1 

Yalancı 1 

Toplam 16 
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Çizelge 3.3.4'e göre olumsuz müracaatçı teması detaylı bir Ģekilde alt 

temalara ayrılıp incelendiğinde özellikle olumsuz kiĢilik özelliklerinin sosyal hizmet 

öğrencileri tarafından ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Umursamaz müracaatçı 

teması 4 ifade ile birinci sıradayken fırsatçı müracaatçı teması 3 ifade ile ikinci 

sıradadır. Bu temaları sırasıyla içine kapanık müracaatçı (n=2), dar görüĢlü 

müracaatçı (n=2) ve Ģiddet uygulayan müracaatçı (n=2) izlemektedir. 

Çizelge 3.3.5. Engelli Alt Teması.  

Engelli Frekans 

Engelli 7 

Zihinsel Engelli 5 

Ortopedik Engelli 1 

Toplam 13 

Çizelge 3.3.5'e göre engelli müracaatçı teması detaylı bir Ģekilde alt temalara 

ayrılıp incelendiğinde sosyal hizmet öğrencilerinin engelliliği 7 ifade ile genel olarak 

vurguladıkları 5 ifadede ise zihinsel engeli spesifik olarak ön plana çıkardıkları 

görülmektedir. 1 ifade de ortopedik engelli müracaatçıyı belirtmiĢtir. 

Çizelge 3.3.6. Aile Alt Teması. 

Aile Frekans 

Ebeveynler 6 

Çocuk 2 

Toplam 8 

Çizelge 3.3.6'ya göre aile teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde sosyal hizmet öğrencilerinin ebeveynlerle ve çocuklarla empati 

kurmakta zorlandığı görülmektedir. Çocuk temasında özellikle bir sosyal hizmet 

öğrencisi çocuk onkoloji servisindeki çocuklarla çalıĢırken empati kurmakta 

zorlandığını ifade etmiĢtir. 

Çizelge 3.3.7. Psikiyatri Alt Teması. 

Psikiyatri Frekans 

Alkol ve Madde Bağımlısı 3 

Ruhsal Hastalığı Olanlar 2 

Toplam 5 

Çizelge 3.3.7'ye göre psikiyatri teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde sosyal hizmet öğrencilerinin alkol ve madde bağımlısı (n=3) ve ruhsal 

hastalığı olan (n=2) müracaatçılarla empati kurmakta zorluklar yaĢadığı 

görülmektedir 
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Çizelge 3.3.8. Suç Alt Teması. 

Suç Frekans 

Cinsel Suçtan Gelen Müracaatçı  2 

Hükümlü Müracaatçı  1 

Cinayetten Gelen Müracaatçı 1 

Suça Sürüklenen Çocuk  1 

Toplam 5 

Çizelge 3.3.8'e göre suç teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde sosyal hizmet öğrencilerinin cinsel suçtan gelen müracaatçılarla 

(n=2), hükümlü müracaatçılarla (n=1), cinayetten gelen müracaatçılarla (n=1) ve 

suça sürüklenen çocuk müracaatçılarla (n=1) empati kurmakta zorlandığı 

görülmektedir. 

Çizelge 3.3.9. YaĢlı Alt Teması. 

YaĢlı Frekans 

YaĢlı  4 

Cinsel Ġsteği Fazla Olan YaĢlılar 1 

Toplam 5 

Çizelge 3.3.9'a göre yaĢlı teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde sosyal hizmet öğrencilerinin yaĢlı müracaatçılarla empati kurmakta 

zorlandığı görülmektedir. Bir öğrenci “cinsel isteği fazla olan yaĢlılar” ifadesi ile bu 

durumu nitelendirmiĢtir. 

Çizelge 3.3.10. Diğer Temalar Alt Teması. 

Diğer Temalar Frekans 

Kadın Müracaatçılar 1 

Yabancı Uyruklu Müracaatçılar 1 

Hasta Müracaatçılar 1 

Toplam 3 

Çizelge 3.3.10'a göre sosyal hizmet öğrencilerinden 1 kiĢi kadın 

müracaatçılarla, 1 kiĢi yabancı uyruklu müracaatçılarla yine bir  kiĢi de hasta 

müracaatçılarla empati kurmakta zorlandığını ifade etmektedir. 
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Çizelge 3.3.11. Empati KavramsallaĢtırması ve Uygulaması Anketi Bulguları (Sosyal Hizmet Uzmanı). 

 Her Zaman Sık Sık Bazen Nadiren Hiçbir 

Zaman 

 F % F % F % F % F % 

1. ĠĢ yükümün yoğunluğu veya müracaatçı çokluğu nedeniyle 

müracaatçılarıma gerekli ilgiyi gösteremediğimi düĢünürüm. 

23 6,8 51 15 114 33,6 95 28 56 16,5 

2. Ġdarecilerle iliĢkilerim nedeniyle müracaatçılarıma gerekli hassasiyeti 

gösteremediğimi düĢünürüm. 

13 3,8 33 9,7 84 24,8 90 26,5 119 35,1 

3. Bürokratik süreçler nedeniyle müracaatçılarıma gerekli hassasiyeti 

gösteremediğimi düĢünürüm. 

37 10,9 72 21,2 105 31 70 20,6 55 16,2 

4. Müracaatçılarımla ilgili geçmiĢte yaĢadığım olumsuz deneyimlerin onları 

anlamamı etkilediğini düĢünürüm. 

7 2,1 32 9,4 55 16,2 102 30,1 143 42,2 

5. Müracaatçıların yaĢadıkları acı verici olayları sanki ben de yaĢıyormuĢum 

hissine kapılırım. 

10 2,9 30 8,8 85 25,1 131 38,6 83 24,5 

6. Empati, müracaatçılarımla çalıĢırken bana rehberlik eder. 95 28 170 50,1 52 15,3 18 5,3 4 1,2 

7. Müracaatçımın ağlamasından elimde olmaksızın etkilenirim. 11 3,2 39 11,5 106 31,3 139 41 44 13 

8. Müracaatçım olumsuz bir durum içinde bulunduğunda ona acırım. 10 2,9 36 10,6 89 26,3 124 36,6 80 23,6 

9. Empatiyi müracaatçılarım için karar vermede kullanırım. 55 16,2 133 39,1 85 25,1 44 13 22 6,5 

10. Müracaatçılarımın yaĢadıklarını onların bakıĢ açısından bakarak kafamda 

canlandırırım. 

72 21,2 172 50,7 73 21,5 15 4,4 7 2,1 

11. Kendi duygusal durumumun müracaatçımı nasıl etkilediğinin 

farkındayımdır. 

115 33,9 117 34,5 66 19,5 27 8 14 4,1 

12. Din, dil, ırk, etnik aidiyet hususlarında benden farklı olan bir 

müracaatçıyla empati kurmakta zorlanırım. 

1 0,3 6 1,8 34 10 95 28 203 59,9 

13. Müracaatçılarımın duygusal paylaĢımlarının benim üzerimdeki etkisini 

kontrol edebilirim. 

122 36 184 54,3 26 7,7 6 1,8 1 0,3 

14. Vakalara yaklaĢırken aĢırı duygusallaĢtığım olur. 2 0,6 10 2,9 58 17,1 169 49,9 100 29,5 

15. Zor durumda kalmıĢ bir müracaatçı gördüğümde içim sıkılır. 24 7,1 66 19,5 101 29,8 110 32,4 38 11,2 

16. Müracaatçılarla görüĢme yaparken sağlıklı ve güçlü bir kiĢilik yapısına 

sahip olduğumu düĢünürüm. 

108 31,9 173 51 54 15,9 0 0 54 15,9 
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Çizelge 3.3.11'e göre sosyal hizmet uzmanlarının EKUA‟ya ait tanımlayıcı 

bulgularına bakıldığında katılımcıların %33‟ü iĢ yükü sebebi ile bazen, %26,5‟u 

idarecilerle olan iliĢkileri nedeniyle nadiren, %31‟i ise bürokratik süreçler nedeniyle 

bazen müracaatçılarına gereken hassasiyeti gösteremediklerini ifade etmiĢlerdir.  

Katılımcıların %42‟si müracaatçılarla geçmiĢte yaĢadığı olumsuz deneyimlerin onları 

anlamasına etki etmediğini ifade ederken %38‟i müracaatçıların yaĢadıkları acı verici 

olayları nadiren kendilerinin de yaĢıyormuĢ hissine kapıldığını ifade etmiĢtir. Sosyal 

hizmet uzmanlarının yarısı (%50,1) müracaatçılarla çalıĢırken empatinin sık sık 

kendilerine rehberlik ettiğini belirtirken, %41‟i müracaatçıların ağlamasından 

nadiren de olsa elinde olmaksızın etkilendiğini belirtmiĢtir. AraĢtırmamızda 

katılımcıların %36‟sı nadiren müracaatçıları olumsuz bir durum içinde bulunduğunda 

onlara acıdığını ifade etmiĢtir. Sosyal hizmet uzmanlarının %39,1‟i sık sık empatiyi 

müracaatçıları için karar vermekte kullanmakta, yarısı (50,7) sık sık 

müracaatçılarının yaĢadıklarını onların bakıĢ açısından bakarak kafalarında 

canlandırmaktadır. Katılımcıların %34,5‟i kendi duygusal durumumun 

müracaatçısını nasıl etkilediğinin sıklıkla farkında iken %59,9‟u din, dil, ırk, etnik 

aidiyet hususlarında kendisinden farklı olan bir müracaatçıyla empati kurmakta 

hiçbir zaman zorlamamaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının yarısından çoğu (54,3) 

müracaatçılarının duygusal paylaĢımlarının kendisi üzerimdeki etkisini sıklıkla 

kontrol edebilmekte,  yarıya yakını (49,9) vakalara yaklaĢırken nadiren de olsa aĢırı 

duygusallaĢmaktadır. Son olarak sosyal hizmet uzmanlarının %29,8 bazen zor 

durumda kalmıĢ bir müracaatçı gördüğünde içinin sıkıldığını belirtirken, yarısından 

çoğu %51‟i sıklıkla müracaatçılarla görüĢme yaparken sağlıklı ve güçlü bir kiĢilik 

yapısına sahip olduğunu düĢünmektedir. 
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Çizelge 3.3.12. Empati Kurmakta Zorlanılan Müracaatçı Profili Gruplar  (Sosyal 

Hizmet Uzmanı). 

Ġfade Frekans 

Ġhmal-Ġstismar 78 

Psikiyatri 45 

Olumsuz Müracaatçı 35 

ĠletiĢim 26 

Suç 26 

Diğer Temalar 22 

Çocuk-Aile 18 

ġiddet 18 

Cinsiyet 17 

YaĢ 17 

Suiistimal 8 

Toplam 310 

Çizelge 3.3.12'ye göre sosyal hizmet uzmanlarının empati kurmakta 

zorlandıkları müracaatçı profiline bakıldığında toplam 309 ifadeye ulaĢılmıĢtır. 

Toplam 309 ifade içerisinde ihmal-istismar vakalarına yönelik kodlama 78 ifade ile 

en yüksek düzeydedir. Bunu psikiyatri (45 ifade) teması izlemekteyken, 3. Olarak 

olumsuz müracaatçı (35 ifade) 4. Olarak iletiĢim (26 ifade) ve 5. Olarak suç (26 

ifade) teması izlemektedir. 

Çizelge 3.3.13. Ġhmal-Ġstismar Alt Teması. 

Ġhmal-Ġstismar Frekans 

Ġstismar 76 

Ġstismar (18)  

Ġstismar Faili (9)  

Ġstismar Mağduru (9)  

Cinsel Ġstismar  (58)  

Ensest  (23)  

Ensest vaka  (12)  

Ensest Mağduru (7)  

Ensest Faili (4)  

Cinsel Ġstismar Vakaları (14)  

Cinsel Ġstismar Mağduru (12)  

Cinsel Ġstismar Faili (9)  

Ġhmal 2 

Toplam 78 

Çizelge 3.3.13'e göre ihmal istismar teması detaylı bir Ģekilde alt temalara 

ayrılıp incelendiğinde ihmal ve istismarın basitçe genel bir vaka olarak ele 

alınmaması gerektiği görülmektedir. Ġhmal ve istismar açısından katılımcılar fail ve 
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mağdur ayrımına gitmiĢlerdir. Buna ek olarak cinsel istismar alt teması içinde tek 

baĢına en çok ifade edilen alt temanın ensest (n=23) olduğu da görülmektedir. 

Çizelge 3.3.14. Psikiyatri Alt Teması. 

Psikiyatri Frekans 

Psikiyatrik rahatsızlığı olanlar 18 

Madde Bağımlıları 14 

Pzikoz-ġizofreni 6 

Anti Sosyal 3 

Ġntihar 2 

Travma Sonrası Stres Bozukluğu 1 

Pedofili 1 

Toplam 45 

Çizelge 3.3.14'e göre psikiyatri teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde ilk sırada genel bir psikiyatrik rahatsızlık ifadelendirilmesine 

gidilmekle birlikte ikinci sırada madde bağımlıları, üçüncü sırada psikoz-Ģizofreni 

dördüncü sırada anti sosyal kiĢilik bozukluğu, beĢinci sırada ise intihar belirtilmiĢtir. 

Çizelge 3.3.15.  Olumsuz Müracaatçı Alt Teması. 

Olumsuz Müracaatçı Frekans 

Yalan Söyleyen 9 

Bencil 8 

Mücadele Etmeyen Müracaatçı 7 

Sorumsuz 6 

Eğitimsiz 5 

Toplam 35 

Çizelge 3.3.15'e göre olumsuz müracaatçı teması detaylı bir Ģekilde alt 

temalara ayrılıp incelendiğinde özellikle olumsuz kiĢilik özelliklerinin sosyal hizmet 

uzmanları tarafından ön plana çıkarıldığı görülmektedir. Yalan teması 9 ifade ile 

birinci sıradayken bencil müracaatçı teması 8 ifade ile ikinci sıradadır. Bu temaları 

sırasıyla mücadele etmeyen müracaatçı (n=7), sorumsuz müracaatçı (n=6) ve 

eğitimsiz müracaatçı (n=5) temaları izlemektedir. 

Çizelge 3.3.16. ĠletiĢim Alt Teması. 

ĠletiĢim Frekans 

ĠletiĢime Kapalı Müracaatçı 12 

Sinirli Müracaatçı 5 

Ukala Müracaatçı 4 

AĢırı Duygusal Müracaatçı 3 

Önyargılı Müracaatçı 2 

Toplam 26 
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Çizelge 3.3.16'ya göre iletiĢim teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde özellikle müracaatçının iletiĢim sürecindeki olumsuz özelliklerinin 

sosyal hizmet uzmanları tarafından ön plana çıkarıldığı görülmektedir. ĠletiĢime 

kapalılık empati kurma noktasında en büyük engel olarak belirtilmiĢtir. Bunu izleyen 

alt temalar müracaatçının sinirli (n=5), ukala (n=4), aĢırı duygusal (n=3) ve önyargılı 

(n=2) olmasıdır.   

Çizelge 3.3.17. Suç Alt Teması. 

Suç Frekans 

Cinsel Suçtan Gelen Müracaatçı 11 

Suç ĠĢlemiĢ Müracaatçı 6 

Suça Sürüklenen Çocuk 4 

Cinayet 2 

Terör Suçlusu 2 

Çocuğa Yönelik Suç iĢleyen 1 

Toplam 26 

Çizelge 3.3.17'ye göre suç teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde sosyal hizmet uzmanlarının en çok cinsel suçlardan gelen 

müracaatçılarla empati kurmakta sorun yaĢadıkları görülmektedir ki bu bulgu ihmal 

istismar teması ile tutarlık sergilemektedir. Cinsel suçtan gelen müracaatçı temasını 

suç iĢlemiĢ müracaatçı (n=6), suça sürüklenen çocuk (n=4), cinayet iĢlemiĢ 

müracaatçı (n=2) ve çocuğa yönelik suç iĢleyen müracaatçı (n=1) temaları 

izlemektedir.  

Çizelge 3.3.18. Çocuk-Aile Alt Teması. 

Çocuk-Aile Frekans 

Çocuklarını Kurum bakımına vermek isteyen müracaatçılar 7 

Koruyucu Aile /Evlat Edinme 6 

Anne Babası olmayan çocuk  5 

Toplam 18 

Çizelge 3.3.18'e göre çocuk-aile teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde sosyal hizmet uzmanlarının en çok çocuklarını kurum bakımına 

vermek isteyen müracaatçılarla (n=7) empati kurmakta zorluk yaĢadığı 

görülmektedir. Bunu takip eden temalar koruyucu aile/evlat edinme (n=6) vakaları ve 

anne babası olmayan çocuk (n=5) müracaatçılardır. 
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Çizelge 3.3.19. ġiddet Alt Teması. 

ġiddet Frekans 

ġiddet Faili 10 

ġiddet Mağduru Kadın 4 

ġiddete Eğilimli 4 

Toplam 18 

Çizelge 3.3.19'a göre Ģiddet teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde sosyal hizmet uzmanlarının ihmal istismar temasındakine benzer bir 

Ģekilde fail mağdur ayrımına gittikleri görülmektedir. ġiddet faili müracaatçılar 

(n=10) empati kurmakta en çok zorlanılan müracaatçı profilidir. Bununla birlikte 

Ģiddet mağduru kadın  (n=4) ve Ģiddete eğilimli müracaatçılar (n=4) da empati 

kurmakta zorluk çekilen müracaatçılardır. 

Çizelge 3.3.20. YaĢ Alt Teması. 

YaĢ Frekans 

YaĢlı 12 

Çocuk 3 

Genç 2 

Toplam 17 

Çizelge 3.3.20'ye göre yaĢ teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde 12 ifadede sosyal hizmet uzmanlarının yaĢlı müracaatçılarla empati 

kurmakta zorluk çektiği görülmektedir. Bu temayı çocuk müracaatçı (n=3) ve genç 

(n=2) müracaatçı takip etmektedir. 

Çizelge 3.3.21. Cinsiyet Alt Teması. 

Cinsiyet Frekans 

Kadın 5 

Lgbt 3 

Erkek 2 

Toplam 10 

Çizelge 3.3.21'e göre cinsiyet teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde 5 sosyal hizmet uzmanı kadın müracaatçılarla empati kurmakta zorluk 

çektiğini ifade etmiĢtir. Kadınlarla empati kurmakta zorluk çektiğini ifade eden 

sosyal hizmet uzmanlarının tamamı erkektir. 3 sosyal hizmet uzmanı LGBT 

müracaatçılarla empati kurmakta zorluk çektiğini ifade etmiĢtir ve bu sosyal hizmet 

uzmanlarının 2‟si erkek 1‟i kadındır. 2 sosyal hizmet uzmanı erkek müracaatçılarla 

empati kurmakta zorluk çektiğini ifade etmiĢtir ve bu sosyal hizmet uzmanlarının 

tamamı kadındır. Sonuç olarak karĢı cins müracaatçılarla empati kurmak noktasında 

zorluklar yaĢandığı görülmektedir. 



133 
 

Çizelge 3.3.22. Suiistimal Alt Teması. 

Suiistimal Frekans 

Ġhtiyacı Olmadığı halde hizmet/yardım talep edenler 5 

Torpil 2 

Kendini Acındıran 1 

Toplam 8 

Çizelge 3.3.22'ye göre suiistimal teması detaylı bir Ģekilde alt temalara ayrılıp 

incelendiğinde sosyal hizmet uzmanlarının ihtiyacı olmadığı halde hizmet/yardım 

talep eden müracaatçılarla empati kurmakta zorluk yaĢadıkları görülmektedir. 

Bununla birlikte müracaatçının torpil ile ayrıcalık talep etmesi (n=2), kendini 

acındırması (n=1) empati kurma noktasındaki diğer engellerdir. 

Çizelge 3.3.23. Diğer Temalar Alt Teması. 

Diğer Temalar Frekans 

Herkesle Empati Kurarım 8 

Sosyal yardım 7 

Etnik 7 

Toplam 22 

Çizelge 3.3.23'e göre sosyal hizmet uzmanlarından 8 kiĢi hiçbir müracaatçıyla 

empati kurmakta sorun yaĢamadığını ifade etmiĢtir, 7 ifade sosyal yardım 

vakalarında empati kurmakta zorluk yaĢadığını belirtirken, 7 ifade de etnik farklılığın 

olduğu vakalarda empati kurmakta zorluk çektiğini ifade etmiĢtir. 

 

ġekil 3.3.1. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Türkiye'deki Sosyal Hizmet Sisteminin 

Duygu ve DüĢüncelerle ÇalıĢmasına Yönelik DüĢüncelerinin Bulguları Alt Temalar 

ġekil 3.3.1'de vurgulanan Tek boyutlu hizmet temasında önemli bir vurgu 

sadece resmi iĢlemlerin yerine getirilmesi yönündedir. SHÖ1 yatılı kuruma gelen bir 

kızla ilgili "Şimdi BSRM‟deyken kesinlikle duygu ve düşünce sıfırdı, yani buna 

yönelik hiçbir şey yapılmıyordu sadece çocuk geldi, resmi işlemlerini yapalım şunu 

şöyle yapalım şunu düzgün yapalım yazı işlemleri ne kadar düzgün olursa o kadar 

iyiymiş gibi gözükür. Sadece resmi evraklarını yapıp kuruluşa yerleştirip ondan 

sonra da senin neyin var denmiyor" ifadesini kullanmıĢtır. 

Türkiye sosyal hizmet sisteminde duygu ve düĢüncelerle çalıĢabiliyor muyuz? Fiziksel  
ihtiyaçların ötesine geçebiliyor muyuz? (Sosyal Hizmet Öğrencileri) (46 Ġfade)

Tek Boyutlu 
Hizmet (12)

ĠĢ 
Yoğunluğu(11)

Sosyal Hizmet 
Uzmanının 
Niteliği(10)

Kurumun 
Niteliği (8)

Ġlgi  Ġhtiyacı(5)
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Sosyal hizmetin fiziksel ihtiyaçlarda takılı kalması vurgusu öğrencilerden 

SHÖ1, SHÖ3, SHÖ5, SHÖ7 VE SHÖ8 tarafından dile getirilmiĢtir.  SHÖ1 "Karnı 

doyuruluyor ama kız içinde ne yaşıyor, ağır şeyler yaşamış gelmiş neyi var neyi yok 

diye sorulmuyordu. Yemeğini yediyse herhangi bir sorun da çıkarmıyorsa uyum 

problemi de yaşamıyorsa tamam, bir daha dönüp bakılmıyordu. Psikolog kendi 

çapında belli başlı sorunlu uyumsuz çocuklarla çalışıyordu diyelim ki madde eğilimi 

var ya da sorun çıkartıyorsa bakıcı anneyle kavga ediyor, kurallara uymuyor ya da 

kaçma eğilimi varsa ancak öylelikle psikolog kısa görüşmeler yapıyordu" ifadelerini 

kullanmıĢtır. SHÖ8 "pek yapıldığını söyleyemem orada grup sorumluları, 

öğretmenler vardı. Uzman da yeni gelmişti uzmandan sonra bir şeyler oluyordu ama 

grup öğretmenleri pek de bir şey yapmıyordu. İdareden tutun hemen hemen hepsi 

sadece ihtiyaçlar karşılansın anlayışındaydı bir grup çalışması türü çalışmalar pek 

yapılmadı çocukların bireysel anlamda gelişimine odaklanılmadı teke tek görüşmeler 

ne ihtiyacın var ne gibi sorunlar yaşıyorsun diye problemlerine inilmedi ben hiç 

görmedim" ifadeleri ile stajındaki gözlemini dile getirirken SHÖ3 ise "benim 

gözlemlediğim kadarıyla yapılmıyor, işlem yapılıyor ama diğer birime sevk ediliyor 

bize geliyor engelli biz engelliyle görüşüyoruz sadece görüştüğümüz zamanda 15-20 

dakikaya ne kadar sığdırabiliriz ki çok kısa oluyor" Ģeklinde ifadede bulunmuĢtur. 

SHÖ5 VE SHÖ7 birincil ihtiyaçların ön planda olduğunu Ģu ifadelerle dile 

getirmiĢlerdir. 

"Türkiye‟deki durumu görecek kadar tecrübem olmadı ama staj 

yaptığım yerde gördüğüm kadarıyla düşünceler ve duygulara çok da etki 

edemiyoruz. Biz daha çok ihtiyacı giderip yani sosyal hizmette belki olmaması 

gereken bir durum ama ben buna şahit oldum" (SHÖ5). 

"Daha çok fiziksel durumlar üzerinde duruluyor daha çok birincil 

ihtiyaçlar önemseniyor müracaatçının ruhsal durumu çok önemsenmiyor. 

Değinenler var ama ben bunun yeterli düzeyde olmadığını düşünüyorum. 

Bence daha çok fiziksel ihtiyaçlara maddi ihtiyaçlar üzerinde duruluyor 

müracaatçının içinde bulunduğu durum, sorunlar, sıkıntılar çok 

önemsenmiyor gibi geliyor. Yapan sosyal hizmet uzmanları var ama yani 

bence bu yeterli değil gelişmesi gerekiyor" (SHÖ7). 

Öğrencilerin önemli bir vurgusu da vakalarla derinlemesine çalıĢma 

imkanının olmayıĢı yönündedir. SHÖ2 "Ben mesela aile mahkemesinde çalıştım hani 

boşanma velayet davalarına bakıyorduk ama orada kadınla görüşme yapılıyor ama 

belki boşanmayacaklar bir kaç görüşme daha yapılsa öyle vakalarımız vardı hani 

aslında boşanmak istemeyen, danışmanlıkla kurtulacaklar vardı" ifadeleri ile kısıtlı 

hizmet modeline dikkat çekmiĢtir. SHÖ10 "Kesinlikle çalışılamıyor ben onu 
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gözlemledim. Birincisi mesela başvuru tespit olarak değerlendiriyorum ben benim 

bulunduğum birim olarak mesela kurumda 5 kişiyiz. Birim içinde gelen 

müracaatçının önemli bir problemi olabiliyor orada anlatmakta zorlanıyor. Hani çok 

kargaşa oluyor herkes bu kişinin öyküsünü duymuş oluyor. Tamam raporlaştırınca 

yine duyacak ama kadın veya erkek kendini tam olarak açamıyor ifade edemiyor. O 

yüzden de karşı tarafa duygusal anlamda çok bir şey verilmediğini düşünüyorum ve 

bazen yaklaşımlar hani çok fazla bu olayları gördüğünden sosyal hizmet uzmanları 

için söylüyorum yaklaşımlar çok sert olabiliyor gene kişi kendini açmakta geri 

duruyor. Bir de vakada çok derinlemesine ilgilenilmiyor çünkü o kadar çok vaka var 

ki sadece bu kişiye sosyo-ekonomik desteği bağlayıp veya o ihtiyacı neyse hemen 

karşılanıp geçiliyor sonrasında takibi çok fazla yapılmıyor çok nadir yapılıyor" 

ifadelerini kullanırken,  SHÖ11 "Şöyle söyleyeyim ben gittiğim incelemelerde çok 

fazla görmedim daha çok psikologla gittim incelemelere, sadece pozitif telkin 

verebiliyoruz onlara. Hani iyi olacaksın iyi olduktan sonra çocuğunu alabileceksin 

sen kötü olursan çocuğun kötü olur diye sadece orada ayaküstü bir danışmanlık var. 

Manevi olarak psikolojik olarak herhangi bir yardımımız olduğunu düşünmüyorum" 

ifadelerini kullanmıĢtır. 

SHÖ6 tek boyutlulukla ilgili "sosyal hizmetin havada kalması" metaforunu 

kullanmıĢ ve müracaatçının ihtiyaçlarının çok boyutluluğuna etki edecek bir hizmet 

modeli eksikliğine değinmiĢtir. 

"Bence Türkiye‟de sosyal hizmet çok havada kalıyor. Yani mesela ben 

yine kendi staj alanımdan örnek vereceğim mesela aile mahkemesine bireyler 

geliyor. Mesela fiziksel sıkıntıları açısından insanların ekonomik sorunları 

oluyor ama aslında insanlar bize onu anlatmak istemiyor. Kardeşim benim bu 

problemim de var ama ben sana anca bunu söyleyebiliyorum. Mesela aslında 

karı koca arasında manevi anlamda bir sıkıntı var birbirlerine hakaret 

ediyorlar birbirilerine karşı sevgi gösterme noktasında sıkıntıları var" 

(SHÖ6). 

"Bizim alanda mesela çocuğun velayeti kime verilecek sadece buna 

hizmet ediyoruz ama aslında belki o aileyi kurtarabiliriz boşanma sürecinden 

mesela bu aile bir aile danışmanlığına gitse o problemler çözülecek biz daha 

sosyal hizmet açısından daha çok başlangıç noktasındayız diye düşünüyorum" 

(SHÖ6). 

"Kimi zaman çözüm bekliyorlar ama bu çözümü isterken de alanın 

sınırlı olduğunun bilincindeler aslında biz sadece velayet konusunda hizmet 

veriyoruz bunu da gelirken görüşmenin başında söylüyoruz. Burada konu ister 

istemez daralıyor diğer isteklerini ifade edemiyorlar. Aile mahkemesindeki 

uzmanın danışmanlık durumu yok ama bazen kararsız çiftleri sosyal hizmet 

merkezinde aile danışmanlığına yönlendiriyoruz" (SHÖ6). 
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Sosyal hizmet öğrencilerinin müracaatçıların duygu ve düĢünceleri ile ilgili 

yapılacak çalıĢmalar ile ilgili görüĢlerine bakıldığında yapılacak uygulamaların 

önünde iĢ yoğunluğunu bir engel olarak gördükleri söylenebilir. ĠĢ yoğunluğu teması 

altında öğrenciler personel yetersizliği, zaman yetersizliği, evrak iĢinin fazlalığı 

noktalarına vurgu yapmıĢlardır. SHÖ12 "gerçekten müracaatçı sayısı çok fazla 

meslek elemanı az, iş yükü fazla bir yandan da yazışmalar" diyerek durumu 

özetlemiĢ SHÖ1 ise  BRSM'de görüĢmelerin yapılması açısından süreci "ekstra bir 

görüşme yapılamıyordu tabii işlerin yoğunluğu da önemli bir etken ama bütüncül bir 

çalışma yapılamıyordu. Şöyle bir şey var aslında yoğunluk var, tek bir sosyal hizmet 

uzmanı var, çok fazla kız vardı diyeyim sürekli gelen giden oluyor öyle olunca 

yetişemiyor" Ģeklinde ifade etmiĢtir. SHÖ2 de benzer Ģekilde cezaevinde yaptığı 

stajdaki gözlemlerini aktarmıĢ ve "bence duygu ve düşünce yönünde biz pek bir şey 

yapamıyoruz çünkü mesela ceza evinde 1000 kişinin üzerinde mahkûm var ve bir 

sosyal hizmet uzmanı ve bir psikolog var hangisiyle ilgilenecek bir kaçıyla ilgilense 

diğerleri de talepte bulunacak" yanıtını vermiĢtir. SHÖ1 özel rehabilitasyon 

merkezindeki staj deneyiminde iĢ yoğunluğunun motivasyon düĢürücü etkisini 

"sosyal hizmet uzmanının orada motivasyon eksikliği var 120 hasta var 11'i bedensel 

engelli orada da yapılmıyor orada da özelin uzmana verdiği bıkmışlık var" ifadeleri 

ile belirtmiĢtir. ĠĢ yoğunluğu açısından önemli bir vurgu evrak iĢlerinin yoğunluğu 

yönündedir özellikle engellilik ve yaĢlılık alanında bunun kronik bir sorun olduğu 

görülmektedir.  

"Şöyle yani her yarım saatte mutlaka bir kişi geldiğini gördüm. Bizim 

de evrak işimiz çok fazla oluyor mesela bir engellinin kalın dosyası oluyor bir 

sürü yazıları o geliyor oraya gidiyor. Sürekli bir yazışma süreci oluyor hani 

gelip bize kendisi başvurmuyor zaten yakınları başvuruyor onlara da siz 

şunları toplayın şu işlem yapılacak bu işlem yapılacak diyoruz hani bir uzman 

hem o kişiyi anlamaya çalışıp yardımcı olmaya çalışıp hem de onun bütün 

evrak işlerini yapması çok yoğun oluyor yani o zaman biz diyelim günde 3-5 

kişi ile görüşüyoruz. Öyle olursa bir kişi ile tamamen ilgilenmemiz gerekebilir 

ya da planlı randevu şeklinde süreç olacak ama süreç olarak zaten hiç 

olmuyor bir kişiyi bir kere görüp işlemini yapıyoruz yani şöyle olabilir eğitim 

danışmanlık birimi var orada bunu yapıyorlar mı bilmiyorum kişiyi eğitim 

danışmanlığa yönlendirebilir oradaki uzmanlar belki bunu yapıyordur" 

(SHÖ3). 

"Direk biz gidiyoruz yani öyle direk işte engellisine bakım merkezine 

alacaksak şu belgeleri getir çok fazla evrak işi olduğu için aslında ona zaman 

kalmıyor yani bir hastanın acayip kalın bir dosyası var sürekli genel 

müdürlüğe üst yazı gönderiliyor. İş yükü ve bürokratik işlemlerden dolayı 

empati bir lüks oluyor " (SHÖ4). 
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Sosyal hizmet uzmanının niteliği temasında 9 ifade ile öğrenciler fiziksel 

ihtiyaçların ötesinde duygu ve düĢüncelerle çalıĢmanın sosyal hizmet uzmanının 

niteliği ile iliĢkili olduğunu ifade etmiĢlerdir. Bu noktada ilk olarak SHÖ6 sosyal 

hizmet uzmanının niteliği ile ilgili bir bilgi eksikliğini gündeme getirmiĢtir.  

"Müracaatçılar da sosyal hizmeti bilmiyorlar bize gelirken pedagog 

diye psikologa gelmiştik diye söylüyorlar aslında Türkiye‟de sosyal hizmetin 

ne yaptığını insanlar bilmiyor çok az bir kesim biliyor yeni yeni üniversitedeki 

insanlar biliyor sosyal hizmeti. Bence tanınma açısından da eksikliğimiz var" 

(SHÖ6). 

SHÖ4 uzmanların niteliği ile ilgili yeni uzmanların bu noktada daha dikkatli 

olduğunu uzun süredir sosyal hizmet alanında çalıĢmanın niteliği olumsuz Ģekilde 

etkilediğini "uzmandan uzmana değişiyor mesela yeni nesil uzmanlarda empatik 

yaklaşım birazcık daha gelişmiş bence öyle görüyorum, yeni nesil sosyal hizmet 

uzmanlarının empatisinin daha gelişmiş olduğunu gözlemledim. Bir uzman var 

benim gördüğüm teorik bilginin de bir yerde uygulamanın önüne geçebileceğini 

düşündürüyor. Yani şöyle teorik bilgisi o kadar sağlam ki henüz yeni bir uzman 

olmasına rağmen yıllardır çalışan uzmanlardan daha geliştirici hizmetler verebiliyor 

mesela gittiği evde neden geldiğini açıklıyor. Kısa bir konuşma yapıyor ama diğer 

uzmanlarda bu yok. Bir de yıllar geçtikçe insanların ilk baştaki idealist tavırlarının 

da yok olduğunu düşünüyorum. Bu çok önemli uzman diyor ki "ben sorun çözmekten 

bıktım diyor" ifadeleri ile belirtmiĢtir. SHÖ4 ün ifadelerine karĢıt olarak SHÖ8 ise 

mesleğe yeni baĢlayan uzmanlarla ilgili olumsuz bir değerlendirmesini "aslında yani 

yeni başlayanlarda dahi bir heves isteklilik olmadığını gözlemliyorum bunun da 

birçok sebebi olabilir. Ücret olabilir onları motive edecek şeyler ya da kurum 

içindeki motivasyon kaynaklarının eksikliği olabilir" Ģeklinde ifade etmiĢtir. SHÖ8 

sosyal hizmet alanındaki sosyal çalıĢma görevlisi adı altında yapılan 

görevlendirmeleri staj yaptığı kurumda Ģöyle değerlendirmiĢtir: 

"Acı bir durum bence 1 kişiyi bile kazanmak çünkü faydalı bizim için 

ama onu bile yapmıyor orada çalışan sosyal çalışma görevlisi adı altına 

atananlar günü geçirmek adına onlara söyleneni yapıyorlar sadece"  (SHÖ8). 

Özellikle vakalarla ilgilenme açısından teori-pratik uyumsuzluğuna öğrenciler 

tarafından dikkat edilmektedir. SHÖ1 bu noktada multi-disipliner çalıĢma açısından 

teori-pratik uyumsuzluğuna dikkat çekerek "hani herhangi bir destek olmuyordu 

mesela psikolog multi-disipliner dediğimiz şey kesinlikle yok yani ekip çalışması da 

yok" ifadelerini dile getirmiĢ SHÖ12 ise "ancak ben biraz da meslek elemanlarının 

özverisinin yani bir kişi ile ilgilenirken görüşürken ya da görüşme sonrasında rapor 
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yazarken sosyal inceleme raporunda belli bir taslak var benzer cümleler ama her 

kişinin özel olduğunu unutuyoruz bir kişinin psikolojik destek görmesi gereken bir 

alanı gözden kaçırıyoruz ya da gerek görüp yazmıyoruz görüşme süresini kısa 

tutuyoruz. Meslek elemanı boyutunda da bence biraz dikkat edilmesi gerekiyor"  

ifadeleri ile müracaatçının biricikliği sorununu gündeme getirmiĢtir. Olumlu bir 

bulgu olarak ise SHÖ7 "cezaevinde sosyal hizmet uzmanı buna dikkat ediyor duygu 

ve düĢüncelerini soruyor, onları anlamaya çalıĢıyor" Ģeklinde gözlemlerini 

aktarmıĢtır.  

Kurumun niteliği temasında sosyal hizmet öğrencileri fiziksel ihtiyaçların 

ötesinde duygu ve düĢünceler ile ilgilenebilmenin görev yapılan kurum ya da birimin 

niteliği ile de ilgili olduğuna vurgu yapmıĢlardır. Özellikle SHÖ1 sosyal hizmetin 

sunumunda özel kurumların niteliğini bu noktada gündeme getirmiĢ ve kendini Ģöyle 

ifade etmiĢtir: 

"Fiziksel ihtiyaç sorusuna şimdiki staj yerim açısından cevabım bakım 

ve rehabilitasyon merkezi özel zaten kar amaçlı bir de kurum tamamen farklı 

devlet zaten bir para veriyor kar amacı var yarısından fazlasını cebine 

artanını hastanın üstü-başı, yemeği kalitesiz. Ne kadar artırırsa kar, deterjan 

ucuz olsun temiz olmasa da olur. Bizim kurum kokuyor, tamam kendi bakımını 

yapamayanlar da var ama zaten o yüzden orada o haftada bir yıkanıyorlar 

ertesi gün zaten aynı zihinsel hastalar zaten bezle duruyorlar hijyen açısından 

sıkıntı var fiziksel ihtiyaçlar bile tartışmalı bence özelde " (SHÖ1). 

Kamu kurumları açısından yapılan değerlendirmelerde sosyal hizmet merkezi 

yaĢlı ve engelli biriminde staj yapan bir öğrenci "şöyle yani her yarım saatte mutlaka 

bir kişi geldiğini gördüm. Bizim de evrak işimiz çok fazla oluyor mesela bir 

engellinin kalın dosyası oluyor bir sürü yazıları o geliyor oraya gidiyor. Sürekli bir 

yazışma süreci oluyor hani gelip bize kendisi başvurmuyor zaten yakınları 

başvuruyor onlarda siz şunları toplayın şu işlem yapılacak bu işlem yapılacak 

diyoruz hani bir uzman hem o kişiyi anlamaya çalışıp yardımcı olmaya çalışıp hem 

de onun bütün evrak işlerini yapması çok yoğun oluyor yani" ifadeleri ile iĢ 

yoğunluğu temasının yanında aslında birimin niteliği üzerinde de önemli bir 

değerlendirme yapılması gerektiğinin altını çizmektedir. Evlat edinme alanında 

önceki dönemde staj yapan öğrenci SHÖ5 hizmet sunumunda ki esnekliğin 

yokluğunu "yani sadece ihtiyacını gidereyim düşüncesinde çünkü bizim buna ne etki 

edebilecek esnek bir durumumuz da yok bizim bir yetkimizde olmuyor. Mesela 

insanlar başvuruyor ama maddi anlamda yetersizliği var bunu eleştiriyor belki 

eleştiriyor ama bizim bu anlamda ona destek vermekten ya da ne biliyim fikrimizi 
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beyan etmekten öte bir şey yapabildiğimiz bir şey yok. Haklısınız diyoruz ama onun 

düşüncesine bir katkı sunacak değiştirecek bir şeyimiz olamıyor sadece o anki 

ihtiyacını karşılıyoruz. Evlat edinememesinin sonucunda bir destek olamıyoruz" 

Ģeklinde belirtmiĢtir. Aynı kurumda ikinci dönem staj yapan SHÖ8 ise olumlu 

gözlemini belirtmiĢtir "Benim çalıştığım kurumda evlat edinmede sorduğunuz soruya 

bulunduğum birim olarak evet cevabı veriyorum geçen bir ailemiz geldi evlat 

edinmek için başvurdu ekonomik anlamda yetersizlerdi. En az 2 asgari ücret talep 

ediyoruz. Aile mesela genç düzgün bir aileydi ama ekonomik anlamda sadece sorunu 

olduğu için çocuğu veremedik onlar da "hem 3 çocuk yapın diyorlar hem de 

ekonomik problemimiz nedeni ile evlat edinemiyoruz" dedi. Uzman orada gereken 

açıklamayı yaptı bizimle ilgili olmadığını, yasaların böyle öngördüğü aslında "siz 

bizim kabul ettiklerimizden çok daha iyi ailelersiniz çok daha iyi bakabilirsiniz ama 

bizim yapabileceğimiz bir şey yok diye uygun dille açıklıyordu. " 

Adli sosyal hizmet alanında  duygu ve düĢüncelerle ilgilenebilme açısından 

olumlu ifadeler göze çarpmaktadır. Nitekim SHÖ9 "Denetimli serbestlik alanında 

müracaatçıların duygu ve düşünceleriyle çalışmak mümkün oluyor, grup çalışmaları 

yapılıyor bu çalışmada amaç zaten kişinin duygu ve düşünce boyutunda paylaşımda 

bulunarak kendini ifade etmesi ve benim de  ona onu anladığımı ifade etmem yoksa 

grup süreci gitmez. Kişi anlatıyor maddeyi kullandığı dönemde yaşadıklarını ailesi 

ile ilgilenmediğinden bahsediyor hırsızlık yaptığından bahsediyor fuhuş yaptığından 

bahsediyor bunları öğrendikten sonra zaten yani her şey daha kolay oluyor bence 

paylaşımlar artıp duygu ve düşünceler ifade edildiği sürece her şey daha kolay 

oluyor" ifadeleri ile denetimli serbestlik sisteminin olumlu yanlarını belirtmiĢtir. Son 

olarak göze çarpan bir nokta da kurumun içindeki farklı birimlerde farklı niteliklerin 

yer alabileceğidir. Nitekim sosyal hizmet merkezinde eğitim danıĢmanlık biriminde 

staj yapan SHÖ12 "ben bu dönem eğitim danışmanlık biriminde olduğumdan 

sanıyorum biraz daha bireylerin duygu ve düşüncelerine yöneldiğimizi görüyorum. 

Ancak sosyo-ekonomik destek ya da başvuru tespit, korunmaya muhtaç çocuk 

biriminde fiziksel ihtiyaçların ötesine geçildiğini pek düşünmüyorum ki sosyo-

ekonomik destek birimine gelen herkese de danışmanlık psikolojik destek vermek 

mümkün değil hem sayı anlamında hem uygun bulma anlamında ancak fiziksel 

ihtiyaçların ötesine pek geçilebildiğini düşünmüyorum" ifadeleri ile birim 

farklılığının öneminde dikkat çekmiĢtir. 
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İlgi ihtiyacı teması altında öğrencilerin staj süresince gözlemledikleri 

olaylarda sosyal hizmetin duygu ve düĢüncelerle ilgilenmesi noktasındaki önemlilik 

ve gerekliliğe nasıl dikkat çektikleri betimlenmiĢtir. SHÖ3 sosyal hizmet merkezinde 

müracaatçının ilk kez karĢılandığı baĢvuru tespit birimindeki yaklaĢımın bile ne 

kadar önemli olduğunun altını Ģöyle çizmektedir: 

"Yani benim şu an gözlemlediğim bazen mesela başvuru tespite 

gidiyorum orayı gözlemliyorum hani gelen kişi konuşmaya muhtaç mesela siz 

orada hiçbir şey yapmayın sadece otursun size derdini yaşadıklarını anlatsın 

çok rahatlıyor. Ama siz onu geçiştirip işlemlerini yapıp gönderin ki çoğu 

zaman bu yapılıyor. Benim gözlemim siz ona "evet şunu başarabilirsiniz 

bunları yaşamışsınız ama üstesinden gelebilirsiniz bakın siz şunları 

başarmışsınız” gibi küçücük bir cümle söylediğinizde bile o çok ektili oluyor. 

Çünkü bu zamana kadar ona kimse öyle bir şey söylememiş tek istediği 

dinlenmek otursun size anlatsın ona anladığınızı yansıtan bir cümle söyleyin 

ya da söylemeyin" (SHÖ3). 

SHÖ5 ve SHÖ11'in de ifadeleri dikkate alındığında dinlemenin ve anlamanın 

önemi ve gerekliliği ortaya çıkmaktadır. SHÖ5 "tabi kesinlikle o düşüncesini 

anlamamızı ve onlara o anlamda bir destek vermemizi bekliyorlar bunu anlıyorsunuz 

beklentileri var. Ama hizmet sunumumuzda bu tarz bir boyut yok yapabileceğimiz bir 

şey  yok ama dediğiniz gibi bunu kendisiyle görüşürken anlıyorsunuz bunu ifade 

şeklinden, heyecanından anlıyorsunuz sizden o an bir şey bekliyor. Yani 'böyle 

düşünüyorum ama bu düşünceme bir yol gösterin bir destek olun' diyor biz bir şey 

yapamadık mı kendisi de öylece kalıyor ama bunu anlıyoruz yani" ifadeleri ile duygu 

ve düĢüncelerle ilgilenecek hizmet modellerinin gerekliliğine dikkat çekerken 

SHÖ11 "sadece maddi olarak değil de mesela “kendini acı göle atmak istiyorum” 

diyen bir müracaatçı vardı. O kadar morali bozuktu ki onu anlayabiliyorsunuz yani o 

da bunu bize anlatmaya çalıştı “ben gerçekten kötüyüm sadece maddi olarak değil 

psikolojik olarak da kötüyüm" demeye çalıştı yani" ifadeleri ile müracaatçıların 

maddi ihtiyaçların yanında duygusal ve düĢünsel olarak yoksunluklarını da açıkça 

ifade ettiklerini belirtmiĢtir.  

Ġlgi ihtiyacının karĢılanmasında önemli bir noktanın da çalıĢma ortamı olduğu 

görülmektedir. Sosyal hizmet baĢvuru birimi ile ilgili SHÖ10 "görüşme açısından 

sosyal hizmet merkezinde bile her kişi için görüşme odasına gidilmiyor herhalde, çok 

çok özel vakalarda çok özelse eğer uzman bunu fark ediyor zaten ya da uzmanın 

soracağı özel sorular oluyor. Fark ediyor az çok müracaatçının durumunu biz diyor 

bir görüşme odasına gidelim orada kendinizi daha iyi ifade edersiniz. Orada mesela 

daha rahat kendini ifade ediyor, ben söyledim 5 kişi çok fazla değil mi burada biz 
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konuşuyoruz karşı tarafta işte başka uzman konuşuyor onun konuşmasıyla bizimki 

karışıyor ne sormuştuk diye birbirine giriyor ya da karşı taraftaki müracaatçıya 

bakıyorum kendi işini gücünü bırakmış bizim müracaatçıyı dinliyor" Ģeklinde 

durumu özetlemiĢtir. 

Ġlgi ihtiyacında bir farklı bulgu da sosyal yardım sisteminin duygusal ve 

düĢünsel motivasyonel desteklerle desteklenmesine yönelik görüĢünü aktaran 

SHÖ12'den gelmiĢtir. SHÖ12 "bir kaç kez sosyo-ekonomik destek birimi ile birlikte 

incelemeye gitme şansım oldu sosyo-ekonomik destek alan bireyleri gözlemledim 

çalışmaya yönelik hiçbir motivasyon yok örneğin 500 TL alıyorsa 3 çocuk olsa bile 

bu parayı yeterli görüyor yardım devam etsin istiyor kendini geliştirip iş bulma 

okuma yazma öğrenme motivasyonu yok. Bunu görünce bu insanların da psikolojik 

desteğe yönlendirilmesi gerektiğini görüyorum çünkü çalışmanın üretmenin de 

maddi destek yanında psikolojik tatmini de var. Sosyo-ekonomik destek için 

gelenlerin de bence desteğe ihtiyacı var" ifadeleri ile sosyo-ekonomik destek 

hizmetinin yanında duygu ve düĢüncelere odaklanan bir desteğin  gerekliliğinin altını 

çizmiĢtir.  

 

ġekil 3.3.2. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Türkiye'deki Sosyal Hizmet Sisteminin 

Duygu ve DüĢüncelerle ÇalıĢmasına Yönelik DüĢüncelerinin Bulguları. 

ġekil 3.3.2'de sosyal hizmet uzmanlarının fiziksel ihtiyaçların ötesine geçilip 

duygu ve düĢüncelerle çalıĢma noktasında sosyal hizmet politikasını 

değerlendirdikleri görülmektedir. SHU1 öncelikle sosyal hizmet politikasının fiziksel 

ihtiyaçlara odaklanmasına değinerek yoksulluk ve yoksunluk ayrımı yapmıĢ, ikinci 

olarak personelin rotasyonla yerinin değiĢtirilmesinin hizmet kalitesini düĢürdüğünün 

altını çizmiĢtir. 

"Sosyal hizmet politikalarımızda fiziksel ihtiyaçlara yöneliyoruz 

yoksulluğun giderilmesine yönelik çalışma var fakat yoksunluğa yönelik yok 

varsa da yetersiz ve ikinci planda. Sizden beklenen müracaatçı geldiğinde 

sosyal inceleme yapacaksın sosyo-ekonomik destek ise sosyo-ekonomik destek, 

koruma altına alınacaksa koruma altına alın gibi bunlar hep maddi sorunlara 

yönelik hizmetler. Ama geri planda o insanın psiko-sosyal durumu ile ilgili ya 

Türkiye sosyal hizmet sisteminde duygu ve düĢüncelerle çalıĢabiliyor muyuz? Fiziksel 

ihtiyaçların ötesine geçebiliyor muyuz? (Sosyal Hizmet Uzmanları) (35 Ġfade)

Politika (9) ĠĢ Yoğunluğu(9)
Sosyal Hizmet 

Uzmanının 
Niteliği(7)

Tek boyutlu 
Hizmet (4)

Müracaaatçı 
Niteliği (3)

Kurumlararası 
ĠĢbirliği (3)
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da kurum bakımına aldığınız çocukla ilgili mesela geride kalanlar ailenin 

geride kalanı ile ilgili bir hizmet yok.  Bir de 15 yıl huzurevinde çalışan 

uzmanı rotasyonla çocuk hizmetlerine veriyorsun adam sıkıntı çekiyor uyum 

sağlamada. Biz yoksullukla ilgileniyoruz yoksunlukla ilgilenemiyoruz" 

(SHU1). 

SHU1 önemli bir görüĢünü de Soma faciası sonrası deneyimlerinden 

aktarmaktadır. Burada özellikle duygu ve düĢüncelere odaklanma noktasında temel 

müdahale stratejileri açısından sıkıntılara dikkat çekmektedir 

"Somada mesela iyi niyetle insani bir refleks ile "acınızı paylaşıyoruz" 

dendi, bununla beraber sosyo-ekonomik destekten 1000tl para, cenaze 

masrafları, çocukların okulu falan ama peki bu kadının 15 yıllık eşi gitmiş 

oğlu gitmiş peki o ruhsal çöküntü açısından ne yaptık biz. Hiçbir şey. Ben 

dedim ki biz insanların acılarına saygı duymalıyız insan acısını bir yaşayacak 

biz orda destek olalım tamam ama artık onu getir bunu getir. Öyle aileler 

biliyorum kadın ağlasam mı ağlamasam mı sevineyim mi üzüleyim mi ikilemi 

yaşıyor. Bugün vali var, yarın sivil toplum kuruluşları var, bakan var yahu 

bırakın kadın bir üzülsün. Bir süre sonra şunu yaşadık istihdam yüzünden, 

gelinler kapı dışarı edildi küçük oğlunu işe sokmak için. Bu noktaya kendimiz 

getirdik. İnsanlar ziyaretçi manyağı oldular. Devlet art niyetli yapmıyor ama 

o mesaj çığırından çıkıyor. Profesyonellerle olmalı bu hizmetler empatik bir 

yaklaşım yoktu orada. Somadan 6 ay geçti peki şimdi ne oldu o kişilerin yas 

süreci yetim kalanlar var orada da o annelerin durumları ne oldu bunları 

takip etmemiz gerekiyor. Empatik yaklaşılsaydı o yas süreci dikkate alınırdı" 

(SHU1). 

SHU4 ise politika açısından sistemsel sorunlara dikkat çekmektedir sosyal 

hizmet sisteminin sorumluluk temelli olmadığını sosyal hizmet uzmanlarının da 

mevcut sistemin devamında rol aldığını ifade etmektedir. 

"Sistem bazı şeyleri dayatıyor. Bu dayatmalardan sosyal hizmet 

uzmanının kendisi de dayatma altında. Karşıdakine özgürlük ve seçimler 

verecek imkanı yok bu dayatmalara biz de alet olduk o dönemde haksızlardı 

ama bu dönemde haklılar sistemin yalakalığını yapıyoruz hasta haklarında 

işler geçiştiriliyor. İki kişi arasında çatışma bitmediyse bu geçiştirmedir biz 

ancak geçiştiriyoruz. Çünkü insanları bir araya getirecek bilinçlenme ve 

bilgilenme yok. İşleri geçiştiriyoruz"(SHU4). 

"Bir dernekte bir kişi sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkiler uzmanı 

sistemin yalakalığını yapar demişti ben o zaman çok üzülmüştüm. Şimdi 

bakıyoruz yoksul sayısı 30.5 milyon mu dediler. Bu durumda bizden 

yoksullukla ilgili çalışma yapmamız isteniyor SED var şu var bunlara para 

veriliyor insanlar yine hazır buluyorlar hayatlarına yönelik sorumluluk 

almıyorlar. Biz de bu çarkın içinde onlara yardımda bulunuyoruz" (SHU4). 

SHU5 ve SHU7'nin   odaklandığı önemli bir nokta sosyal hizmetin sosyal 

yardımlara dönüĢmesi eleĢtirisidir. SHU5 "şu anki Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı yaklaşımı daha çok ihtiyaç ve yoksulluk boyutunda devam ediyor işin 

arkasına pek bakılmıyor mesleğimizin önemli bir noktası ihtiyaçla birlikte arka 

plandaki travmalar, kırılmalar bunlar da bizim mesleğimizin temelini oluşturuyor. 
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Mutlaka bu alan da işin içine dâhil edilmeli şu anda sosyal hizmet mesleği ve sosyal 

hizmet uzmanı dendiğinde sadece kimsesiz hasta algısı oluşunca sosyal hizmet 

uzmanı akla geliyor onun dışındaki boyutlarda önce sosyal hizmet uzmanı değil 

psikolog akla geliyor" ifadeleri ile sosyal hizmetin yoksullukla bağlantılı bir algı ile 

değerlendirildiğine dikkat çekmektedir. SHU7 ise sosyal yardıma odaklanan bir 

politika anlayıĢına ve buna odaklı geliĢen müracaatçı kesimine vurgu yapmaktadır. 

"Gelen müracaatçılarla ilgili genel müdürlüğün hesabını sorduğu şey 

nakdi yardımın verilip verilmediği yani biz politika olarak sosyal yardımlarla 

sosyal hizmetleri birbirine karıştırmışız. Son dönemlerde verdiğimiz nakdi 

yardımlarla ilgili yerine ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili ailelere gidip günlük 

yaşam rotası yapılıyor kontrat gibi Avrupa'da var. Bu para ile ne yapıyor 

müracaatçı buna bakılıyor. Eve gidiyorsun benim evimde olmayan bir şey 

nakdi yardım yapılan evde oluyor bu zamanda ben bu paranın kaynağını 

sorarım tv vardır telefon vardır. Bunlar azgelişmişliğin göstergesidir ilk çıkan 

teknoloji olur mutfakta bir şey olmaz. Bu sorulunca hem siyasilerden hem 

idarecilerden hem de müracaatçılardan tepki alıyorlar. Verilen paralar az 

değil bakanlık sosyal yardımı sosyal hizmete dönüştürmeli. Aslında ASBP de 

sosyal hizmet istiyor insanlar para verin demiyor, sosyal ve ekonomik destek 

diyor. Ben önce sosyal destek veriyorum bu geçici bir yardım bunu 

anlamalısın diyoruz. Bunu anlatıyoruz. Bunu düzgün ve idareli bir şekilde 

kullanması kendisine iş bulması iş kura başvurması noktasında yardımcı 

olmaya çalışıyoruz. Birçok kişi çalışabilecek düzeyde çalışamazsa zaten 

yardımcı oluruz. İnsanlar yanlış anlıyor sadece ekonomik destek diye 

düşünüyorlar" (SHU7). 

Sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçıların duygu ve düĢünceleri ile 

yapılacak çalıĢmalar ile ilgili görüĢlerine bakıldığında yapılacak uygulamaların 

önünde iĢ yoğunluğunu bir engel olarak gördükleri söylenebilir. ĠĢ yoğunluğu teması 

altında uzmanlar uzman yetersizliğini, vaka yoğunluğunu ve resmi evrak iĢi 

yoğunluğunu önemli noktalar olarak belirtmiĢtir. SHU2 duygu ve düĢüncelerle 

çalıĢmaya yönelik "bunun için sosyal hizmet uzmanlarının vaka yoğunluğunun 

azaltılması gerekiyor. Bu vaka yoğunluğu ile gerçek anlamda bir rehabilite mümkün 

değil. Ne zaman yeter, ne sosyal hizmet uzmanı yeter" ifadelerini kullanırken SHU8 

"sosyal hizmet uzmanının müracaatçı sayısı göz önüne alınırsa zaman yetersizliği 

var. Bu durumda uzman hizmette hedef noktayı kestiriyor" Ģeklinde kendini ifade 

etmiĢ  SHU6 ise "yapılmaya çalışılıyor ama bu zaman yetersizliği, iş yoğunluğu 

imkansızlıklar nedeniyle az oluyor, vakası sayısı yurtdışında 10, bizde 100-200 kişi 

ile uğraşıyoruz. Müracaatçı sayısının fazla olması kapsamlı çalışmaları engelliyor" 

Ģeklinde durumu özetlemiĢtir. Tıbbi sosyal hizmet alanında görev yapan SHU4 

"zamanımız varsa yardımcı oluyoruz ama zamanımız olmayınca eski kararları 

uyguluyoruz" ifadeleri ile zamanın önemine değinmiĢtir.  
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SHU1 huzurevindeki yoğun çalıĢma ortamını ve bunun uygulamaya etkisine 

değinirken SHU9 ise sosyal hizmet vakalarının çok boyutluluğunun yoğun bir iĢ 

yükü ortaya çıkardığını ifade etmektedir.  

"Huzur evi çok kalabalık bir ortam, kesinlikle herkesin ihtiyacını birebir 

karşılamak gibi bir lüksümüz yoktu herkes kendine ait hizmet ister, ihtiyaçlar 

sınırsız hepsini karşılayamadık. 325 kişi kapasiteli kurumda tek uzman vardı 

çalışan, bu koşullarda empati lüks zorunlu ihtiyaçları karşılamak bile zor. 

Yani bütün katları gece dolaşmak bile 1 saatinizi alır. Ben günde 8 saat 

çalışıyorum. Hiç kimseyle konuşmadan 1 saat alıyor, bir iki selam versen 5 

saatimi alır. Bütün katları dolaşamıyorum bazen. Her bloğa bir uzmandan 5 

uzman olmalı. Çok yoğun çalışıyorduk saat olarak da iş olarak da evrak işi 

çok olur huzurevinde sayfalarca evrak olur bir yaşlı vefat edince.  İş çok 

fiziksel yorgunluğumuz var bir de nöbete gidince hem nöbet hem mesai 32 

saat çalışıyordum,  fiziksel olarak çok yıpranıyordum" (SHU1). 

"Biz bir aile ile çalışırken bir çok sorun örüntüsü oluyor çok zamana 

ihtiyaç var bir vaka takip süreci lazım ama iş yoğunluğundan dolayı sadece o 

ailenin söylediğine yönelik hizmet verebiliyoruz. Ailenin sorunları bazen 

bakanlıklar üstü sadece ASBP değil eşinden boşandığını söyleyen bir kadın 

daha önce kadın konukevinde kalmış suç öyküsü çıkıyor o kadar çok şey 

çıkıyor ki vakalar çok dallanıp budaklanıyor ve karmaşıklaşıyor. Bir kere 

gidince o sorunu göremiyorsun öyküyü aileden alınca bir şey uyanıyor 

kafada" (SHU9). 

ÇalıĢılan kurumun ve yapılan hizmetin farklılığını belirten SHU3 özellikle sosyal 

yardım alanındaki vaka yoğunluğuna dikkat çekmektedir sosyal yardım alanı ile tıbbi-

psikiyatrik sosyal hizmeti karĢılaĢtırmaktadır.  

"Çalıştığımız alana göre değişiyor öyle bir alanda çalışırsınız ki 

önünüzde vardır 20 dosya gidersiniz zaten bir kişi kaç kişi ile empati kurması 

için ne kadar görüşmesi gerekir ben sosyal hizmetler ASBP aile danışma 

merkezi SED biriminde çalıştım yani ben de eleştiriyorum ama işin içine 

girince farklı oluyor. Bizim 500 tane SED dosyamız vardı süre kısıtlıydı 1 

ayda mesela 150-200 tanesine bakacaksın. Çok yorucu değil mi? Bu sefer 

ihtiyaç analizine yöneliyorduk. Ne hissediyor? Bu yoksulluk onu nasıl 

yıpratmış? alanına giremiyoruz çünkü 10 dakikada yapıyorsun görüşmeni 

ama burada hastanede müracaatçıya vakit ayırabiliyoruz ve ona randevu 

verme şansım oluyor ama sosyal hizmet il müdürlüğünde yoksulluk alanından 

incelemeye gittiğinde ev yoksul olduğunu gösteriyor ama ne düşünüp 

hissettiklerini anlayamıyorsun" (SHU3). 

"Gittiğiniz incelemede ortam da çok önemli evine gidiyorum 

müracaatçının zaten arabadan inince belli şeyler anlaşılıyor, özetliyor. Bazen 

ev ahalisi toplanmış oluyor işte orada güzel bir görüşme yapılamaz biz 

biricikliğinden bahsediyoruz ama mümkün değil hepsi ile görüşmek vakit 

gerektirir. Ama ben psikiyatrik bir vakaya gittiğimde muhtarla görüşürüm 

vaktim var artık yanlışlıkla komşusunun kapısını çalmış gibi komşusundan 

bilgi alırım ve o kişilerle görüşürüm odama davet ederim yeterli sayıda 

görüşürüm" (SHU3). 

Katılımcıların önemli bir odak noktası da duygu ve düĢüncelerle çalıĢılması 

açısından sosyal hizmet uzmanlarının niteliğidir. Bu temada uzmanlar sosyal hizmet 
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uzmanlarının bilgi ve beceri açısından yeterliliklerine odaklanmıĢtır. SHU10 konuyu 

doğrudan gündeme getirerek  "işin açıkçası sosyal hizmet uzmanlarının bilgi ve 

beceri açısından yeteri kadar kendilerini geliştirebildiğini düşünmüyorum mezun 

olup kalıyoruz. Eğitim almalıyız, kendimizi geliştirmeliyiz bu meslek öyle bir meslek 

ki psikiyatr kadar olamasa da psikiyatriyi bilmek lazım, psikolog kadar psikolojiyi 

bilmek lazım. Madde bağımlılığını bilmek lazım ya da sosyolog kadar olamasak da 

toplumu tanımamız gerekir. Mesleğin ruhunda her meslekten bir şeyler kapabilmek 

var. Biz mezun olunca maalesef masa başı uzmanlığı seçen bir çok kişi oluyor" 

ifadeleri ile mezuniyet sonrası kiĢisel geliĢime dikkat çekmiĢtir. SHU10 buna ek 

olarak "memurluk yapan uzman" kavramını gündeme getirmiĢ bunu Ģöyle ifade 

etmiĢtir.   

"Memurluk yapan uzman çok, birincisi maddiyat, herkes para için 

çalışıyor maddi olarak düşük olması, ikincisi sosyal hizmet uzmanlarının 

tanınmaması üçüncüsü de kurumda uzmana değer verilmemesi. Uzman değer 

görmezse içine kapanır, hevesi kırılır mevcut koşullarda masa başı uzman 

olayım diyor" (SHU10). 

Sosyal hizmet uzmanının niteliği noktasında farklı katılımcıların farklı 

noktalara odaklandıkları görülmektedir. SHU8 "duygu ve düşünceler ile çalışma 

açısından tabi bu kadarda yok demek de yanlış olur ama istenilen düzeyde var mı? 

Yok zaten bunun karşılığı da şu oluyor tükenmişlik araştırmalarında sosyal hizmet 

uzmanları yaptığı bu işte bütüncül yaklaşınca daha iyi hissediyor kendini" ifadeleri 

ile duygu ve düĢüncelerle çalıĢabilmenin bütüncül yaklaĢımı doğurduğu bunun da 

uzmana olumlu etki ettiği yönündedir. SHU9  ise "ihtiyaç çok fazla, çok vaka 

görüyorsun çok şey görüyorsun ve tamam işimi yaptım geldim değil o aileye 

yardımcı olmak için sürekli bir arayış içindesin ve kendini sorguluyorsun. Acaba 

hata yaptım mı diye" ifadeleri ile daha fazlasını yapmaya çalıĢan bir uzman profilinin 

bütüncül yaklaĢabilmedeki önemine değinmiĢtir. 

Sosyal hizmet uzmanının niteliği noktasında iki farklı tespit de SHU2 ve 

SHU7 den gelmiĢtir. SHU2 "sosyal hizmet uzmanları da yeterli değil bence bu 

konuda yeni gelen sosyal hizmet uzmanı diyelim kreşe bakıyor diğer alanlara 

bakmıyor, kreş uzmanı oluyor, yaşlı uzmanı oluyor. Bunu tekrar gözden geçirmek 

lazım uzmanlaşmak gerekiyor tıptaki gibi uzmanlaşabiliriz ama şu an için sayımız 

buna yeterli değil" ifadesi ile uzmanlaĢmanın önemine değinirken bunun ancak 

sosyal hizmet uzmanı sayısının sayıca artması ile olabileceğini belirtmiĢ, bir anlamda 

nicelik ile niteliği bağlantılandırmıĢtır. SHU7 ise sosyal hizmet yönetimi alanını 
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odağına almıĢ ve "2000 aile görünce insan empati yapıyor kıyaslıyor buna vermedim 

buna da vermem diyor ama bu süzgeç idarecilerde yok çünkü kendi gözüyle gidip 

görmemiş" ifadelerini kullanmıĢtır. 

Tek boyutlu hizmet teması altında sosyal hizmet uzmanları alandaki 

uygulamaların fiziksel ihtiyaçların ötesine geçemediğini duygu ve düĢüncelerle ilgili 

çalıĢmaya odaklanılmadığını ifade etmiĢlerdir. SHU2 "bir ailede zaman içerisinde 

aile çocuğu istemeyerek ihmal edebilir. Kadını aldık peki karşı taraf? Hep tek 

boyutlu çalışıyoruz eşi yakın çevreyi göremiyoruz o sosyal çevrenin rehabilitesine 

yönelik bir çalışmamız yok bunu sözlerle söylüyoruz" ifadelerini kullanarak 

müracaatçının yanında müracaatçı sistemi ile  de çalıĢmanın önemine değinmiĢken 

SHU8 ise "o anda yoksulluğun giderilmesi önemli ise onu gideriyor ama bunu 

yaparken de yine de empati yaparak onun duygularına yönelik de bir yaklaşım 

sergiliyor ancak gerçek bir sosyal hizmet anlayışını oturtabilmek için kişinin de 

duygusal yoksunluklarına yönelik destek hizmeti vermemiz lazım bu konuda tam 

olarak yapılıyor mu orada sıkıntı var çünkü müracaatı sayısı çok ihtiyaç karşılama 

ön plana çıkıyor. Ama ihtiyaçların karşılanması da çok önemli ama sadece ihtiyacı 

karşılamak sorunu çözmüyor psikolojik destek çok önemli" ifadeleri ile duygu ve 

düĢüncelerle çalıĢmanın önemini belirtmiĢtir. 

SHU7 son dönemde sosyal yardımların ön plana çıkmasına dikkat çekerek 

fiziksel ihtiyaç karĢılamaya yönelik bir hizmet sunumunu kritik etmiĢ 

müracaatçıların anlaĢılma taleplerinin olmadığını dile getirmiĢtir. SHU8 ise tek 

boyutlu hizmeti "adım hıdır elimden gelen budur" anlayıĢı olarak mecazlaĢtırmıĢtır. 

"Elimizde istatistikler var birçok aile nakdi yardımla geliyor. İş 

yükümüzün büyük bir kısmı nakdi yardım. Özürlü yardımı mesela çok fazla 

bugün. Bu insanlara para yardımı yapıyoruz sadece. Sosyal hizmet merkezine 

gelen ailelerin %70 inden fazlası nakdi yardım müracaatı. İnsanlar 

anlaşılmak için bize gelmiyorlar" (SHU7). 

"Müracaatçıyı bütün olarak görmek lazım. Tamam, ekonomik bir 

ihtiyacı var bunu karşıladın diyelim diğer yandan insani olarak da farklı 

değerler var diyelim engelli çocuğu olan boşanmış ya da eşi ceza evinde olan 

anne çocuk annenin sırtında yük bu anneye tamam parayı verelim senin 

sorununu çözelim demek yetmiyor. Çünkü o annenin engelli bireyle yaşadığı 

aileyi ayakta tutabilmek için harcadığı ev içi ev dışı yoğun bir süreç var. Bu 

süreçte de ben senin ekonomik sorurunu çözdüm demek yetmiyor. Onu farklı 

yönlerden desteklemek lazım belki çocuğu ile ilgili sorunu var mı, okul 

problemli var mı, çevre ilişkileri nedir, sağlık sorunları, psikolojik problemleri 

mi var aklımıza gelemeyen ne gibi hizmetler var. Müracaatçı geldi tamam 

ekonomik destek verdik güle güle demek. “Adım hıdır elimden gelen budur” 

demek olmaz" (SHU8). 
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Sosyal hizmet uzmanları fiziksel ihtiyaçların ötesinde duygu ve düĢüncelerle 

çalıĢma boyutunda müracaatçının niteliğinin de önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. 

SHU5 bu noktada "sosyal hizmet alanı çok geniş çok fazla grup-konu var büyük bir 

meslek aslında neyin daha öncelikli olduğu müracaatçıya göre değişir, öncelik 

vermek de mümkün olamayabilir aynı anda ikisi ile de ilgilenmek gerekir vakaya 

dayalı düşünmek gerekir diye düşünüyorum" sözleriyle duygu ve düĢüncelerle 

ilgilenmenin vakaya göre önceliklendirilmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 

Müracaatçının niteliği noktasında iki önemli ifade tıbbi-psikiyatrik sosyal hizmet 

alanında görev yapan SHU4'ten gelmiĢtir. SHU4 müracaatçı ve müracaatçı 

sisteminin sorumluluk anlayıĢına eleĢtirel yaklaĢmıĢtır 

"Hizmet ettiğimiz kesim sorumluluk değerinden uzak. Bu büyük bir 

değer, müracaatçılar sorumluluk almaktan kaçınıyor, huzurevinde yaşlısı 

diyor ki nereye yerleştirirsen yerleştir gibi yani geliyor bakıma muhtaç bir 

engelli geliyor yakını geliyor, biz yapacağımızı yaptık siz nereye 

yerleştirirseniz yerleştirin diyor. Hasta veya çevresindeki insanların yaklaşımı 

sorumluluktan uzak bir yaklaşım, ya da müracaatçılarımız öyle ki birileri 

onların adına karar versin istiyor gibi. Şimdiki sistemde de hep sosyal hizmet 

uzmanı karar veriyor birlikte karar verilmiyor. Bunun da empati kurmaya 

engel olduğunu düşünüyorum" (SHU4). 

"İntihar vakalarında mesela hep birilerini suçlarlar hiç sorumluluk 

almazlar mesela, biz bunların farkına varılması için bilinçlendirme 

yapmalıyız, güçlü yönleri için çaba sarf ediyoruz ama herkes aile de dahil biri 

müracaatçı için sorumluluk almış, müracaatçı da uzmandan bunu istiyor" 

(SHU4). 

Sosyal hizmet uzmanlarının duygu ve düĢüncelerle çalıĢma noktasında 

kurumlar arası iĢbirliğine de vurgu yapılmıĢtır. Sosyal hizmet merkezi ile ilgili 

değerlendirme yapan SHU6 "kurumlar arası etkileşim de az, bir çok kuruluş vakaları 

bize atmaya çalışıyor işbirliği olmaması etkin çalışmayı engelliyor" ifadesinde 

bulunurken, SHU 9 "diğer bakanlıklarla eşgüdümümüz yok danışmanlık tedbir 

istiyorsun eğitimle ilgili geri dönüş yok. Sorun tespiti noktasında ilerlemeler 

kaydettik ama sorun çözümü açısından ileri değiliz bizi aşıyor bakanlık üstü oluyor 

sorunlar. Sosyal hizmet istismara açık bir alan medyada olsun idarelerde olsun 

demoklesin kılıcı gibi oluyor" ifadeleri ile sosyal hizmet alanında nitelikli bir 

uygulamanın kurumlar arası etkileĢimi gerektirdiğinin alını çizmiĢtir. Son olarak 

SHU10 "maalesef fiziksel koşullar yeterli değil görüşme odaları grup odaları ama 

bu mesleğin ruhu nedir kişinin ihtiyaçları noktasında kurumlarla iletişime geçmektir 

ama biz ne yapıyoruz. Mevcut koşuları arttırmaya yönelik bir şey yapmıyoruz şimdi 

elbette ki koşular yetersiz deyip klişe yapabiliriz ama biz ne kadar yeterliyiz"  
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ifadeleri ile kurumlar arası iĢbirliği  sorununu uzmanların niteliği ve olanaksızlıklar 

ile birlikte değerlendirmiĢtir.  

 

ġekil 3.3.3. Sosyal Hizmet Akademisyenlerinin Türkiye'deki Sosyal Hizmet 

Sisteminin Duygu ve DüĢüncelerle ÇalıĢmasına Yönelik DüĢüncelerinin Bulguları. 

ġekil 3.3.3'e göre sosyal hizmet akademisyenleri duygu ve düĢüncelerle 

çalıĢabilme noktasında sosyal hizmet uzmanlarının niteliğinin önemli olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Bu noktada mekanik-hiyerarĢik iliĢki, sosyal hizmet uzmanlarının 

niteliğine yönelik veri eksikliği, sosyal hizmet uzmanlarının değerlendirmeci rolüne 

büründürülmesi, eleĢtirel bakıĢın zorunluluğu, kültürel faktörlerin etkisi, 

memurculuk anlayıĢı ve profesyonellik dengesi konularına değinmiĢlerdir. SHA2 

daha radikal bir Ģekilde olmakla birlikte SHA2 ve SHA7 sosyal hizmetin duygu 

boyutuna gönderme yaparak mekanik bir hizmet sunumunu ve bu tür bir hizmet 

sunan uzmanı eleĢtirmiĢlerdir.  

"Sosyal hizmet uzmanlarının çalışmaya gönlü yok! Çünkü ideolojik 

olarak böyle kurulmuş bir meslekten bahsediyoruz. Sosyal hizmet mesleği 

kurulduğu ilk günden bu yana bir şeyi dışlamıştır o da insani duygular ve 

merhamet. Hatta sosyal hizmet eğitimi baştan sona öğrencileri aman 

merhameti dışarıda bırakacaksınız bu iş profesyonel bir iştir diye endokrine 

edilme süreci var bu bir ideolojidir. Merhameti dışarıda bırakmak zorunlu 

olarak mekanik ve hiyerarşik bir ilişkiyi beraberinde getirir. Yani sosyal 

hizmet uzmanı müracaatçı ilişkisi zaten Türkiye‟de hiyerarşik bir ilişki. 

Burada müracaatçının insani duygularını anlamak veya uygulamanın kalbine 

merhameti yerleştirmekten bahsedemezsiniz çünkü bir şekilde dışlanmış bir 

şeydir. Empatiyi alsak bile bu hiyerarşik ilişkide bir yere oturtamayız" 

(SHA2). 

"Sosyal hizmet uzmanı hayata dokunan kişidir. Hayata nasıl 

dokunacaksınız bir yanda profesyonellik var ama bizde profesyonellik yanlış 

anlaşılıyor bizde ya çok katı bir kuralcı profesyonellik anlayışı var 8-5 mesai 

gibi ya da hepten large yani hiç bir kuram yok etik yok değer yok "saldım 

çayıra mevlam kayıra" hesabı ya da böyle bir ilişki kuruluyor. Özellikle şunu 

gözlemliyorum ikisi arasında bir denge kuran uzman çok az şuna da dikkat 

ediyorum formal-informal dengesini kuran müracaatçı ihtiyacı ve sorunu ve 

bilişsel ve duygu durumuna özgü bir tarz belirleyen uzman çok az olanlarsa 

hep başarılı dolayısıyla müracaatçıyı anlayabilmenin bir aracı olmalı çok 

formel yaklaşıyorsanız müracaatçı kendini kapatır. Sosyal hizmet uzmanı şu 

değil: işte standart formlar dolduran hiç gülmeyen, evet hayır soruları soran 

bir anketör değil o hayata dokunan kişi, hayatın içinden gelen hayatı 

Türkiye sosyal hizmet sisteminde duygu ve düĢüncelerle çalıĢabiliyor muyuz? Fiziksel 

ihtiyaçların ötesine geçebiliyor muyuz? (Sosyal Hizmet Akademisyeni) (24 Ġfade)

Sosyal Hizmet Uzmanının 

Niteliği(11) Politika (6)
Tek boyutlu 

Hizmet (5)

ĠĢ 

Yoğunluğu(2)
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zenginleştiren bu şeyler standart klişe ve formel ilişkiyle kurulmaz mesleki 

ilişkinin içinde de bence bu informal ilişki var ama mesela bunun dengesini 

müracaatçı niteliğine göre ayarlayabilmek bu anlamda empati müracaatçının 

ihtiyaçlarını sorunlarını anlayabilmenin de bir anahtarı, bir aracı. Gerçekten 

ne hissediyor, duygusal durumu ne, nasıl bir acısı var, neyin yoksunluğunu 

hangi düzeyde çekiyor. Benim bildiğim düşündüğümden çok farklı bir 

durumda olabilir mi?" (SHA7). 

Uzmanın niteliği noktasında SHA5 veri eksikliğine gönderme yapmıĢ 

bununla birlikte son dönemde sosyal hizmet uzmanlarını değerlendirmeci rolüne 

sokan bir eğilimin varlığına vurgu yaparak eleĢtirel düĢünme becerisinin önemine 

değinmiĢtir   

"Burada genelleme yapmak zor, ilk olarak akademisyenler olarak net 

görmemiz gereken şeylerden biri sosyal hizmet uygulamalarına yönelik çok az 

veri var, bazı alanlarda hiç çalışma yok. Söylenen birçok şey bizim genel 

gözlemlerimiz. Türkiye'de sosyal hizmet uygulamalarının çok yaygın 

gerçekleştiğini düşünmüyorum, son dönemdeki kurumsal dönüşümler 

değerlendirici boyutuna getirdi sosyal hizmet uzmanını, forma dayalı bir 

sosyal hizmet anlayışı oluştu. Değerlendirme işlevi daha ön plana çıkıyor bu 

doğal ama bu sefer uygulama yapabileceğimiz ortamlar azalıyor. Sosyal 

hizmet uygulamasından anladığımızı sahada tam olarak görmek mümkün 

değil. Sosyal hizmet uygulaması ne ölçüde uygulanıyor dersen yöntem 

açısından ne derece işte birey, grup ve toplum açısından çok benzer şeylerle 

karşılaşıyorsun. Akademisyenlerin eksiği var saha da ne oluyor ne bitiyor 

buna yönelik yeterli kanıt yok benim görebildiğim kadarıyla eleştirel bakma 

anlamında empati anlamında çok gelişmiş uzmanlar var hiç gelişmemiş 

uzmanlar var. Bu da normal sonuçta herkes aynı eğitimden aynı şeyi 

anlamıyor ama bizde ne kadar bu durumu araştırmamız lazım" (SHA5). 

"Ama şu da var, sosyal hizmetin ayırt edici yönü genel toplumsal 

sorunlara eleştirel bir bakış geliştirilmesi ben sosyal hizmet uzmanlarının 

kısmen de olsa bu tarz bir bakış geliştirdiklerini düşünüyorum müracaatçıyı 

anlama empatik iletişim kurma, içindeki koşullara eleştirel bakma açısından 

bir çok mesleğe göre iyi bir durumdayız bence" (SHA5). 

SHA6 sosyal hizmet uzmanının niteliği noktasında duygularla çalıĢabilmenin 

geleneksel kültürün bir özelliği olduğunu belirtmiĢ, buna ek olarak alanda sosyal 

hizmet uygulamasının duygu ve düĢüncelerle ilgilenmeye yönelik olmadığını bu 

noktada sosyal hizmet uzmanlarının da sorumluluklarının olduğunu ifade etmiĢtir.  

"Ben alanda çalışmadığım için onların alanda nasıl çalıştığını 

bilemem, ikincisi demin dediğim gibi bende öyle bir sanı var. Sanıyorum 

ama kanı değil sanıyorum yani yanlış olabilir. Kanı kanat olur başka bir şey 

olur. Feodal kültür ağırlıklı alanda çalışan sosyal çalışmacıların empatiyi 

kolay yapabileceklerini düşünüyorum. Feodal kültür ağırlık alanda çalışan 

mezunlar. Yani sanayileşmiş bir ortamın ailesinden doğmamış çocuklar 

Anadolu'dan büyük aileden üniversiteye gelen gençlerde empati becerisinin 

daha kolay geliştirileceğini ve çerçeve içine alınabileceğini düşünüyorum 

Alandaki feodal kültür ağırlıklı mezunlarımız sanki daha kolay empati 

yapabilir diye düşünüyorum. Ama feodal kültürden gelip de duygu küntlüğü 
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yaşayan da olur insanı anlama noktasında yeterli bilgi ve becerisini 

geliştirememiş olan olur her şeyin istisnası vardır" (SHA6). 

"Türkiye'de sosyal hizmet alanlarında çalışan sosyal çalışmacıların 

empatilerini kullanacak kadar gerçek bir sosyal çalışma uygulaması 

yaptıklarına inanmıyorum. Herkes bir masada oturup bürokratçılık oynuyor 

bu Avrupa‟da da oluyor ve tarihinde de öyle gelmiş ki mesela Hollanda'da 

sosyal çalışmacılara sosyal memur derler bu Almanya'da da biraz yarı 

ironik bir ifadedir. Sosyal memur yani sosyal çalışmacı değil sosyal memur 

masada oturup evrak imzalar yazılar bu önemsiz değil tabii ki sosyal memur 

olmalı sosyal çalışmacılarda sosyal memurluk yapmalı ama çoğunlukla biz 

de öyle olduğu için genellikle biraz kırıcı olayım ne olacak ki hastanelere 

sosyal servislerde düzenli ve her gün sosyal çalışmacı rolü ile sosyal 

çalışmacı hizmetini vermedikleri için empatinin pek kullanılmadığını 

düşünüyorum. Beyaz önlük giyilip sosyal servislerde oturuyor sosyal vizite 

çıkan kaç sosyal çalışmacı var hani ispat et dersiniz ya da yazdığınız biri 

"aa ayıp ediyor" derse ben de onlara derim ki "her sabah tıp doktorunu 

vizite çıktığı gibi sen sosyal vizite çıkıyor musun" o zaman empati 

kullanabilme ortamını bulursun" (SHA6). 

Duygularla çalıĢmaya yönelik sosyal hizmet uzmanlarının duygularına ve 

motivasyonlarına değinen katılımcılar da mevcuttur. Bu noktada SHA8 sosyal 

hizmet uzmanının duygularının da önemli olduğunu belirtmiĢ SHA4 ise duygularla 

çalıĢmanın süpervizyona da vurgu yaparak bir ortam ve imkan meselesi olduğunu 

uygun ortamın sosyal hizmet uzmanını motive edeceğini ifade etmiĢtir. 

"Duygularla ilgili çalışma sadece müracaatçı için değil sosyal hizmet 

uzmanı için de çok kritik sosyal hizmet uzmanı o duruma ilişkin ne hissediyor 

aslında kendi duyguları neler, kendi öznelliği ne, kendi yaşamından 

aktarabilecek transferans yapabileceği belki belli duygular var" (SHU8). 

"Müracaatçının duygusunu düşüncesini keşfedebilmek demek bir zaman 

meselesidir. Fiziki anlamda mekan demektir uzmanın dingin olması kendi 

insani zaaflarını halledebileceğin birer süpervizyon demektir. 

Kurumsallaştıramadığımız süpervizyon eğitici, danışmanlık destekleyici yönü 

vardır. Hangi meslektaşımıza bu desteği veriyoruz ki oradan oraya zıplayan 

bu kadar hareketliliğin yüksek olduğu bu kadar siyasi mekanikle insanlara 

sadece belli işi yap fazlasına karışma sen olmadığın yerde öteki de yapar o işi 

diye bir değersileştirme çalışmalarında belki yapılanı da görmememiz 

bundandır. Uzmanlar küsüyor, vazgeçiyor, terk ediyor veya takip etmiyorlar o 

nedenle müracaatçının duygu ve düşüncesini keşfetmek empati kurmak bir 

hazır bulunmuşluk gerektiriyor" (SHA4). 

Sosyal hizmet akademisyenlerinden özellikle SHA1 ve SHA4ün  empatinin 

uygulanmasında dikkati sosyal hizmet politikasına ve sistemsel sorunlara çektiği 

görülmektedir. SHA1 ilk olarak sosyal hizmet ve sosyal yardım arasındaki bağlantıyı 

değerlendirmiĢ, mekanikleĢen bir sosyal hizmet politikası anlayıĢını eleĢtirmiĢtir. 

"Şu anda sistem diyor ki günde şu kadar vakayı göreceksin talebe 

ilişkin bir form dolduracaksın. Bu formla bunu uygun görüp görmediğini 

söyleyeceksin son kararı da ben vereceğim diyor. Sistem örnek söyleyeyim 

sosyal yardım 28 milyon liraya çıkmış kullanılan kaynak bu çok büyük son 
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kararı kim veriyor burada mütevelli heyetler son kararı veriyor. Bu heyetler 

yani bu konuda bir uzmanlık kurumumu? Hayır. Onlar kurumsal ya da politik 

gerekçelerle bakıyor ve karar veriyorlar" (SHA1). 

SHA1 ikinci olarak sosyal hizmet uzmanından beklenen hizmet modelini 

politikayla bağdaĢtırarak empatinin uygulamada ne kadar önemsendiğine ve empatiyi 

kullanacak bir müdahale türünün politika içinde ne kadar yer aldığına değinmiĢtir. 

"Şimdi bir sosyal hizmet uzmanı düşünelim siz çok haklı olarak ve 

önemseyerek diyorsunuz ki sosyal hizmet uzmanı empati kurmalı. Kurdu 

diyelim dedi ki bu kadınla ilgili bu vakayla ilgili bu çocuk yaşıyla ilgili sosyal 

yardım yetmez, önemlidir sosyal yardım ama ben bunun için artı şunlar 

şunları yapmalıyım diyor peki bunu gerçekleştirme şansı var mı kurumun 

böyle bir talebi var mı sizden yok. Örneğin gittiği evde okula gönderilmeyen 

çocuk var ne bekliyorsunuz siz normal olarak bu çocukla ilgili başvuru yok 

aile sosyal yardım başvurusunda bulunmuş sadece. Mesela mülteciler 

sorununa biz nasıl yaklaşıyoruz insan hakları, çocuk hakları temelli bir 

yaklaşımda mı bulunuyoruz yoksa sürdürülebilir bir yoksulluk ve ilişki 

temelinde yardımı yapalım başımıza çok sorun çıkartmasınlar gibi mi 

bakıyoruz?" (SHA1). 

SHA1 son olarak politikaya yönelik değerlendirmesinde sosyal hizmet 

vakalarında mağdur ve faili anlamak ve onlara-onların çevresine yönelik hizmet 

modelleri geliĢtirebilmenin de empatik bir yaklaĢımla mümkün olabileceğini 

belirtmiĢ, ayrıca sosyal hizmeti "yangın söndüren ama çıkmasını engellemeye 

uğraşmayan" bir meslek olarak nitelendirmiĢtir. 

"Bir suçun faili olarak görünen bir kişiye nasıl yaklaşıyoruz. Hukuk 

ceza kısmı ile ilgileniyor ceza evindeki kısım vaka düzeyinde bakabildiği kadar 

bakıyor geride kalan ailesinin bir müracaatı olmazsa bununla çalışma sosyal 

hizmet sisteminin içinde var mı? Yok. Halbuki hem fail için hem de mağdur 

için doğrudan bireyin kendisi kadar ailesi ve geride kalanlara da hizmet 

götürmek lazım ya da uyuşturucu sorunu var en ön planda en önemli politik 

öneri ne kamuoyuna açıklanan narkopolis timleri. Narkopolis timleri tamam 

doğru bir öneri önlemek açısından, ama polisiye açıdan ama şunu konuşuyor 

muyuz empati kurarak söylüyorum o çocuğu ya da genci o sürece iten koşullar 

ne, empati eğer bunu içeriyorsa düşünmemiz yetmez bununla ilgili kurumsal 

modellerimizle çocuk merkezimizle gençlik merkezimizle ya da kapatılan 

toplum merkezleri 6 ayda bir ismi değişen merkezler bunu yapmadığınız 

zaman bunun tersine şu ortaya çıkıyor. Diyelim ki sosyal hizmet uzmanı A bu 

kadın erkek hizmet süresi şu çok iyi donanımlı yetişmiş ama bu konularda 

yapabilme gücü muktedir olma açısından köreltilmiş, yapamıyor. Sistem onu 

sürekli sayıya zorluyor skora zorluyor yani yangın söndürmeye zorluyor bir 

müddet sonra o empati duygusunun ve düşüncesinin neye evrileceğini 

görmemiz gerek sonra da ortaya çıkıp "e canım bunlarda hep böyle yapıyor" 

yaklaşımı bu acaba kimden kaynaklanıyor sorusunu iyi sorgulamak" (SHA1). 

SHA4'ün sosyal politika değerlendirmesi ilk olarak sosyal yardım odaklı bir 

sosyal hizmet sisteminin var olduğu bu noktada empatinin lüks kaçtığına yöneliktir. 

"Temel ihtiyaçlara yönelik bir sosyal hizmet var zaten ülkede toplum 

merkezleri, aile danışma merkezlerini kapatan sosyal hizmet anlayışıyla karşı 
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karşıyayız amaç SED yapıp göndermek, yardım değerlendirmesi yapmak bu 

kadar. Temel yoksulluk mekanikleşmiş sistemle. İşin budur hatta sosyal 

çalışma görevlisi yapar moduyla yapıldığı zaman empatiyi konuşamayız, çok 

lüks kaçar. Sosyal hizmetin temel işlevlerine bakın koruyucu önleyici sosyal 

hizmetler, geliştirici sosyal hizmetler bu işlevlerin hangisini 

gerçekleştirebiliyoruz. Sosyal hizmet kendi misyonunu varlığını ne kadar 

ortaya koyabiliyor. Yok sen aileyi gör, sorunu gör, yardım bağla bu kadar. 

Gidişat biraz siyasi anlamda da tercihler merkezi yönetimim hantallığıyla da 

beraber 4-5 yıldır çok daha kötüye gitti. Mesela  çocuklarla çalışacak bugün 

spesifik kurumlarınız yok.  Herkesi tek bir kuruma attığınızda müracaatçının 

bulunduğu yeri keşfetmek anca genel yardımlar düzeyinde olur. Belki hala 

yapabilen vardır duygu ve düşünce alanıyla çalışan ama onların da 

motivasyonuna bakmak lazım. Çünkü insanlar ve çalışanların tükenmişliği 

ortada kurumlar, hükümetler ne kadar destekliyor bir taraftan da çok mekanik 

bir profil çiziyorsun bunu yap kardeşim ben ötesini beklemiyorum diyorsun 

uzmana. Çok fazla hareketlilik var o kurumdan bu kuruma şu kuruma giden 

müracaatçının takibi yok" (SHA4). 

SHA4'ün ikinci vurgusu sosyal hizmet uzmanlarının politika belirleme ve 

sosyal hizmet yönetimi açısından ne kadar ön planda olduğuna yöneliktir. 

"İl müdürlükleri ya da bakanlıkta taşra teşkilatında 3 ya da 4 tane 

sosyal hizmet uzmanının il müdürü olduğunu görüyoruz. Bunların çoğu da 

vekalet ile atanmış, il sağlık müdürü hekim, il milli eğitim müdürü öğretmen 

ama beni, benim mesleğimden olmayan biri yönetiyor" (SHA4). 

SHA4 son olarak becerinin geliĢiminin ve aktarımının sosyal politika ile 

bağlantısına değinmiĢtir. 

"Beceri gerçekten kolları sıvayıp hamur leğeninin başına oturmak 

gibidir. Ben bir hamurun nasıl yoğrulduğunu iyi bilirim ama yoğurabilmek 

gerçekten o kıvamı yapabilmek elimin mahareti orada koyduğum unun kalitesi 

suyu ya da sıcaklığı, tuzu bütün hepsi yaşayarak öğrenmem gereken bir süreç 

o anlamda mekanik halden çok fazla çıkamıyoruz ve yoksulluk gibi çok önemli 

bir sosyal sorunla da sadece yardım bağlayarak meslek olarak yoksullukla 

geçinen bir grup yaratıyoruz.  Çok öteye geçemiyoruz geçen uzmanlara da 

motive olamıyor onları besleyecek başka kaynaklar yok onları hayata doğru 

çekmeliyiz" (SHA4). 

Tek boyutlu hizmet teması altında sosyal hizmet akademisyenleri alandaki 

uygulamaların fiziksel ihtiyaçların ötesine geçemediği duygu ve düĢüncelerle ilgili 

çalıĢmaya odaklanılmadığını ifade etmiĢlerdir. SHA7 tamamen gözlemlerine 

dayanarak "müracaatçıyı anlayarak onun duygu durumuna, bilişsel durumuna inerek 

yaşadığı acıyı tartarak hissetmeye çalışarak bu doğrultuda çözüm önerileri ve 

mesleki müdahale yapılandıranın az olduğunu düşüyorum" ifadelerini kullanmıĢ, 

SHA8 de "duygu ve düşünce boyutuna çok geçilemiyor, yani temel gereksinimlerin 

karşılanması çok öncelikli oluyor ama o temel gereksinimlerin karşılanması 

noktasında duygu düşünce diyorsunuz ya müracaatçılar da daha çok düşüncelerini 

ifade ediyorlar" ifadesi ile tek boyutluluğun fiziksel ihtiyaçlar noktasında kaldığını 
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duygu ve düĢünce açısından ise müracaatçıların daha çok düĢüncelerini dile 

getirdiklerini vurgulamıĢtır. SHA10 ve SHA11 sosyal hizmetin tek boyutluluğunu 

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarĢisinden örneklendirerek sosyal hizmet müdahalesinin 

belirli basamaklarda tıkandığını Ģöyle ifade etmiĢtir. 

"Yani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi gibi kişinin hizmetten 

faydalanması için öncelikle temel ihtiyaçlara odaklanır sosyal hizmet. 

Ekonomik yoksunluk içinde olan biri için psiko-sosyal bir destek o kişinin 

yardım alabileceği bir destek değil. Karnı açken öncelikle temel ihtiyaçları 

giderip sonra kalan ihtiyaçları değerlendirmesi gerekiyor. Ama şöyle bir 

ikilem var; sosyal yardımları verirken ihtiyaçlar karşılandıktan sonra temel 

ihtiyaçlardan sonra müracaatçıları kendi haline bırakıyoruz bu sınırı geçen 

hizmet modelleri var yatılı kuruluşlarda çalışmalar yapılıyor ailesinin yanına 

döndürülmek için çalışmalar yapılıyor. Burada da şöyle bir şey var çocuk 

koruma altında olduğu için o çocuğa ilişkin hizmet yapılması zorunlu olduğu 

için yapılıyor orada takip ediliyor hesap verilecek diye dolayısıyla onunla 

ilgili çalışma yürütülüyor. Ama hesap vermenin, kontrolün olmadığı sosyal 

yardımda olay yardım ver geç mantığında yürüyor. 1. ve 2. dizey karşılanıyor 

detaya girilemiyor. Maslow'un 2. seviyesinden sonra ilgilenilmiyor bu 

ilgisizliğin sebebi sistemdeki yetersizlikler takip ve izleme yok . Form yok, 

teftiş kurulu yok bununla ilgili süreç müracaatçıya yardım ver o kendisi 

hayatını toplasın başka müracaatçıya geç gibi sistem"  (SHA10). 

"Duygusunu müracaatçı siz daha sormadan söyler gerginliğini 

korkusunu ifade eder belki doğru tanımlamıştır. Ama sosyal hizmetin bu hani 

bu Maslow'un hiyerarşi kuramı içerisinde barınmayı sağlar sosyal korumayı 

sağlar beslenmeyi karşılar temel ekonomik gereksinimlerini karşılar 

noktasındaki müdahalelerin ötesinde psiko-sosyal iyilik halini psikolojik 

duygusal bileşenlerini okuma ve buna yanıt verme noktasında Türkiye‟de 

özellikle etkin olduğunu söylemek güç. Araştırma kanıtları olmasa da sosyal 

hizmet uzmanının idari işlerle daha yoğun çalıştığını görüyoruz" (SHA11). 

ĠĢ yoğunluğu teması altında SHA5 iki ifadesi ile duygu ve düĢüncelerle 

çalıĢma açısından iĢ yoğunluğunun bir engel olarak görülmesi gerektiğini ifade 

etmiĢtir. "Yani hiçbir zaman sosyal hizmet uygulaması gelişmedi zaten ama son 

dönemdeki benim genel gözlemim sosyal hizmet uzmanlarının giderek daha fazla 

idari işlerin altında kaldığı" ifadeleri ile idari iĢ yükünün artıĢına dikkat çekmiĢ, 

bununla birlikte "çok sayıda uzman sosyal hizmet merkezlerinde, kuruluş 

ortamındaki uzman sayısı daha az ve idari iş yükü artıyor benim gördüğüm kadarıyla 

ama bakın bunun içinde kanıt veri yok" ifadeleri ile uzman yetersizliğinin de altını 

çizerek özellikle sosyal hizmet uzmanlarının iĢ yükleri ile ilgili bilimsel bilgi 

eksikliğine gönderme yapmıĢtır.  
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ġekil 3.3.4. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Empati Kurmakta YaĢadığı Sorunlar ve 

BaĢa Çıkma Yöntemleri. 

ġekil 3.3.4'de sosyal hizmet öğrencilerinin empati kurmakta yaĢadıkları 

sorunlar verilmiĢtir. BaĢa çıkma yöntemleri soruna paralel olarak alıntılar içinde 

katılımcılar tarafından ifade edilmiĢtir. ġekil 3.3.4'e göre sosyal hizmet öğrencileri 

sempatiye kaymayı empati yaparken en çok karĢılaĢtıkları sorun olarak ifade 

etmiĢlerdir. SHÖ3 ve SHÖ4 yaĢlı ve engelli birimindeki deneyimlerinden yola 

çıkarak sempatiye kaymanın yaĢlı ve engellilik alanında ön planda olduğunun altını 

çizmiĢtir 

"Şimdi mesela o insan geliyor size derdini anlatıyor derdi var onu 

düşünürken empati yapabiliyorum şunları şunları yaşamış şunları hissetmiş ki 

şu an böyle bir durumda. Ama ben o zaman şey diyebiliyorum mesela “hıı 

şöyle mi böyle mi” onun durumuna başta acımak gibiydi ama sonra 

hissizleştirdim kendimi başta çok etkileniyordum. 1. sınıfta vakalardan çok 

etkileniyordum, 'ben bu işi yapamam' falan dediğim oluyordu ama duya duya 

azıcık kanıksıyorsunuz alışıyorsunuz bunlara. Benim ki biraz sempatiye 

kayacak gibi geliyor o yüzden kendimi orada durduruyorum o yüzden net 

durmaya çalışıyorum" (SHÖ3). 

"Zaten okurken ben kesinlikle yaşlılık üzerine çalışamam engellilikle 

çalışamam hep bunu dedim yani yaşlı olsun, engelli olsun onları görünce ister 

istemez ben hassas olduğumu düşündüğüm için etkileniyorum o insanlardan. 

Hani bir çocukla, gençle, aileyle belki daha rahat bir işlem yürütebilirim daha 

rahat bir görüşme süreci geçirebilirim. Biraz korktum açıkçası yaşlılık 

alanından. Alanın çok etkisi var engellilik için de öyle şu an, çünkü bin bir 

türlü engelli gördüm bedensel zihinsel hem ruhsal olarak o insanları 

gördüğümde ben mesela duygulanıyorum bazen ağlamak bile istediğim oldu. 

Yani o yüzden zor ama ağlamadım hiç, o an aklıma başka bir şeyler getirdim 

bilmiyormuş gibi yapmaya çalıştım. Engellilik biraz daha zor yaşlılıktan 

çünkü o insan bir kişiye muhtaç bedensel olsun zihinsel olsun ruhsal olsun 

hani ailesinin de çevresinin de verdiği kararlarla şekilleniyor o bu şekilde 

dünyaya geldi bunu seçmedi ki, yaptığı bir şey de değil mesela ama bir yaşlı 

olsun onunla iletişim kuruyorsun sohbet ediyorsun ona yardımcı olmaya 

çalışıyorsun o biraz daha rahat. Galiba işte o engellerlilerle empati yaptığım 

için etkileniyorum o yüzden yapmıyorum galiba ben şunu diyerek çıkıyorum 

stajdan çok şükür her şeyim var sağlıklıyım başa çıktım. Empatiyi tamamen 

kaldırmadım, tamamen kaldırırsam o insanlarla iletişim kuramam onlara hiç 

yardımcı olamam hiç anlayamam onlarla empati yaptığımı düşünüyorum 

birde şu da var fazla empati yaptığınızda çok zor empatiyi sempatiye 

kaydırmadan gerçekten ona yardım etmek istiyorsan düzenli bir şekilde elbette 

onu anlamalısın yoksa hiç bir şey yapamazsın" (SHÖ3). 

Stajınız süresince müracaatçılarınızla empati kurmakta yaĢadığınız sorunlar nelerdir? Bu 

sorunlarla nasıl baĢa çıktınız?(Sosyal Hizmet Öğrencileri) (30 Ġfade)

Sempatiye 
Kayma (11)

Müracaatçı 
Niteliği (6)

Ġstismar (3) Cinsiyet (3) Korku (3) Psikiyatri (2) Önyargı(2)
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"Biz çok farklı engelli ve yaşlılarla çalışıyoruz çok zor bir müracaatçı 

grubu, mesela gittiğimiz vakalarda çok kötü şeyler de görüyoruz ama ben 

empati kurmuyorum mesela orada kuramam, kurarsam 2-3 gün aklımda 

kalabilir. Daha çok burada bu halde ne yapılabilir falan diyorum mesela gittik 

bir şizofren vakasında yukarı katta güvercin besliyor onun pislikleri tüyleri 

var hiçbir şey yok üzerinde sobası da yanmıyor ben şimdi onun yerine kendimi 

koyarsam nasıl dayanabilirim ki yani çok acı bir durum. Engellilik alanında 

empati sempati sınırı çok belli değil gibi hatta yok bence karşıdaki engellinin 

o halini anlayabilmek öyle çok profesyonellik gerektiriyor ki hem bunu 

anlayıp içinde bulunduğu kötü koşulu hem duygusal düşünsel olarak bir an 

için kendini onun yerine koyup hem de bunu karşıya aktarıp sonunda da 

bundan sağ çıkmak çok kolay bir şey değil ya da bu iş yükünün içinde mümkün 

değil, engellilik empati kurmanın zor olduğu ve empati sempati karışmasının 

kolayca olabileceği bir alan" (SHÖ4). 

Engelli alanında SHÖ1 de engelli bakım merkezindeki bir müracaatçının 

kendini derinden etkilediğini ifade etmiĢ orta yaĢlı müracaatçıyı ile babası arasında 

benzerlik kurmasının bu noktada etkili olduğunu belirtmiĢtir. 

"Mesela orada bir abi var normalmiş sonradan olmuş neden olduğunu 

bilmiyorum ama kızı var, çocuğu var, karısı var bakmadıkları için bakım evine 

getirmişler. Oradaki hastalardan çok daha düzgün temiz düzenli sakin eli yüzü 

düzgün yani karısı çocuğu varken niye burada bu insanlarla birlikte duruyor 

evinde dursa ailesi ile birlikte dursa daha iyi. Ama belli ki ailesi de bakamıyor 

mutlaka herkesin kendine göre sebepleri vardır o abiyi görünce orta yaşlı yani 

babam yaşında var ondan dolayı da etkileniyor olabilirim. Kır saçı babamı 

andırıyor benzetim yapmış olabilirim onu görünce direk böyle bir dediğim 

gibi yoğun merhamet duygusuyla o ağabey falan diye o şekilde oluyor yani" 

(SHÖ1). 

Müracaatçının durumunu kendi durumu ile karĢılaĢtırmanın sempatiye 

kaymada önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Aile mahkemesinde staj yapan 

SHÖ6 "bize gelen vakalar genelde boşanma vakaları ve kişiler hayatlarındaki 

sıkıntıları anlatıyorlar size ve öyle ailelere şahit oluyorsunuz ki bir an bir sevdiğiniz 

varsa ya da evliyseniz o kişinin sempatisine kapılıp o şekilde dinlerseniz sanki sizin 

hayatınızda da böyle problemler varmışcasına sizi etkiliyor ama empati kurmak o an 

o kişinin duygularını birebir yaşamak değil. O ayrımı yapabilmek önemli burada 

bence. Çünkü kendi durumumu düşündüm ben böyle mi yapıyorum diye bazı 

vakalarda sempati yaptım ve daha mesleğin başında olmama rağmen bu durumun 

beni çok yıprattığını fark ettim ama bunun farkına vardım" diyerek söz konusu 

durumu ifadelendirmiĢtir. 

Çocuk refahı alanında da öğrencilerin sempatiye kayma deneyimini yaĢadığı 

görülmektedir. SHÖ2 kendi ailevi süreçlerini de düĢünerek aile mahkemesindeki 

çocuklarla çalıĢırken sempatiye kaymıĢ, yoğun duygusal yükü günlük tutarak 

azaltmaya çalıĢmıĢtır. 
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"Bu konuda sıkıntı yaşadım daha önce aile mahkemesindeydim. Çocuk 

gelmişti görüşmeye ben düşündüm hani ben ya da kardeşim o durumda olsak 

anne babamız ayrıysa ne hissederiz diye o anda zaten gözlerim doldu 

sempatiye kaydım biraz duygusala bağladım. Hani daha profesyonel 

davranmam gerekirdi hani tamam empati duymam gerekiyordu o an kendimi o 

kişinin yerine koymam gerekiyordu ama sınırımı aşmadan dediğim gibi 

sempatiye kaymadan olması gerekiyordu o konuda ben de zorluk yaşadığımı 

söyleyebilirim. İlk ay çok kötüydüm çocuklar geliyordu 0-6 yaş çocuklar 

ağlamıştır, 6-12 yaş çocuklar da vardı. Ben çok kötü oldum erkek çocuktu 

benim de erkek kardeşim var o an direk olarak annem-babam geldi aklıma 

yani çok kötü oldum görüşmeyi ben yapıyordum gözüm doldu görüşmeyi 

yapamadım odadan çıkmak zorunda kaldım. Son çare günlük tutmaya 

başladım çünkü ben duygularını kimseye açan biri değilim çok paylaşmam 

anca anneme anlatabilirim duygu kısmını anlatamam annem de duygusaldır 

ağlar. O yüzden öyle bir yöntem seçtim çünkü daha önce de lisedeyken çeşitli 

sorunlar yaşadığımda bir şeyler karalıyordum. Eskiden yırtıyordum ama artık 

şimdi yırtmayacağım öyle kafamı dağıtıyorum diyeyim" (SHÖ2). 

 

"Ayrıca  cezaevinde grup çalışmasında bir çocuk vardı, ailesi ile kavga 

ettiği için sokakta yaşamak zorunda kalıyor bireysel görüşme yapmıştık bir 

sürekliğine sokakta aç kalıyor hırsızlık yapıyor yakalanıyor baba tarafından 

reddediliyor. O çocuğu ben geçen haftaya kadar kafaya takmıştım artık 

günlük tutmaya başladım kafam çok dağılmıştı o çocuktan dolayı olumsuz 

etkilendim. Bir de ben bir gün ben mektup okumuştum intihar mektubu 17 

yaşında bir çocuktu maddi sebeplerden dolayı çocuk intihara girişti o mektup 

beni çok etkilemişti duygusal olarak onu da mesela 2 hafta boyunca 

unutamamıştım onu da yazarak unuttum yoksa kafamda kaldı kimseye de 

anlatamadım duygularımı. Evden kaçan, suç işleyen çocuk hala aklımda 

babasıyla görüşmeye çalıştık çocuk gerçekten kötü ve 17 yaşında bir çocuk 

gururuna yedirip de yanınızda ağlamaz, o ağlamıştı bizim yanımızda babasını 

arayalım dedim uzmana babasını aradım ama görüşmeye geldi mi gelmedi mi 

bilmiyorum çocukla bu hafta grup çalışması yapamadık hala aklımda o 

çocuk" (SHÖ2). 

 

SHÖ2 ye benzer Ģekilde SHÖ5, SHÖ8 ve SHÖ10 da çocuklarla çalıĢırken zor 

vakalarda kendilerini kötü hissettiklerini belirtmiĢlerdir. 

"Koruyucu aile yanına 6-7 ay önce bir kız çocuğu yerleştirildi, 

izlemelere gittik 1-2 sefer. 1 hafta önce kızın evden kaçtığını söyledi uzman. 

Yani bir iki izlemesine gittim kızı tanıdım diye mi bilmiyorum ben de etkisi 

oldu netten tanıştığı biri ile buluşmak üzere kaçmış. Bu beni bayağı bir 

etkiledi 2-3 gün önce rüyamda gördüm rüyamda kızın olumsuz şeylerde 

bulunduğunu gördüm kötü yerlere çekildiğini gördüm. 13-14 yaşında bir kız 

çocuğu yani bende etkisi oldu. Süreç hala devam ediyor etkisi de hala geçmiş 

değil kız çocuğu Konya'da bulundu.  Çocuk kuruluşa geri alındı buna ben çok 

üzüldüm mesela aile de bundan çok olumsuz etkilendi ailenin kendi öz çocuğu 

da çok etkilendi bu durumdan bunlar ben olumsuz etkiledi sürecin 

sonlandırılmasına da ben üzüldüm nasıl sonuçlanacağı da belli değil" 

(SHÖ5). 

"Sevgi evlerinde ilgilendiğim çocuk benim uykularımı kaçırıyordu. Ne 

yapabilirim nasıl bir çözüm yolu bulabilirim diye bir de vakasını aile 

öyküsünü okuduğum zaman bir bağ kurmaya çalıştım aslında. Niye 

bilmiyorum belki profesyonel bir yaklaşım değil ama onunla bir bağ kurmaya 

çalıştım onun için neler yapabilirim okula devam edebilmesi için hangi 



157 
 

yöntemleri deneyebilirim diye uykularım kaçmıştı o zamanlar bir süre aklımda 

kaldı" (SHÖ8). 

"Küçük kız çocuğu ailesi tarafından terk edilmiş, teyzede kalan bir 

çocuk çocuğu almaya gittiğimiz de teyzesi falan vermek istemedi ama çocuğun 

dünyadan haberi yok çocuğu aldık götürüyoruz ben arabada falan ilgilendim 

çocukla o sırada başka vakalara da gidilecek hocalar falan indi bende 

ineceğim "sen gitme" diyor çocuk bana sarılıyor ben onla orada bir bağ 

oluşturmuşum onu fark ettim akşam işte 9 gibi falan döndük incelemeden 

çocuğu işte çocuk evine falan bıraktık geçici olarak orada mesele ayrılmak 

istemedi. Hani “ne hayatlar varmış” gibi bir şey kurdum kafamda kendimi bir 

tarafa koydum onları bir tarafa koydum o etkiledi beni çok fazla yine böyle 

çocuklar daha  çok etkiliyor, kadınlar çok etkilemiyor" (SHÖ10). 

Son olarak cezaevinde ilk görüĢmesinde müebbet ceza alan mahkumdan 

duygusal olarak çok etkilendiğini ifade eden SHÖ12 sempatiye kaymayı 

örneklemiĢtir. 

"Yani gerçekten unutamam çünkü mahkûmun hem psikiyatrik 

rahatsızlığı vardı müebbet ceza almış biriydi yargıtayda idi davası ve kişi 

konuştukça nasıl söyleyeyim o kadar durumunu kabullenmiş ailesi kendisi de 

ve hala umudu vardı. Yani yaşama sevinci vardı. Ben kafamda şöyle 

düşündüm müebbet ceza almış ailesi görmeye gelmiyordur. Bu adam daha ne 

isteyebilir ki dedim ama gördüğümde çok şaşardım ve o görüşmede gözlerimin 

dolduğunu hissettim belli etmemeye çalıştım elimden geldiğince ama 

yapamadım mahkumun anlattıkları karşısında heyecandan titredim, gözlerim 

doldu. Empatiden sempatiye kaydım orada" (SHÖ12). 

Müracaatçının niteliği de empati kurmakta sorun yaĢanmasına neden 

olmaktadır. Bu noktada alanda zor müracaatçılarla çalıĢma, iletiĢim kurma sorunları 

ve müracaatçıların sosyal hizmet sistemini kötüye kullanması öğrencilerin 

kabullenme noktasında sorunlar yaĢamasına neden olmaktadır. Maddi kaygıları ön 

planda olan müracaatçılara yönelik öğrencilerin olumsuz yaklaĢımlar sergilediği 

görülmektedir. SHÖ5 ve SHÖ8 koruyucu aileye para odaklı bakan müracaatçılara, 

SHÖ12 ise sosyal yardım sistemine bağımlı hale gelmiĢ ve yalan söyleyen 

müracaatçılara eleĢtirel yaklaĢmaktadır. 

"Koruyucu aileliğe sadece maddi açıdan bakan insanlar var mesela 

devletin maddi anlamda ufak bir desteği oluyor ama bu çocuğa harcanıyor mu 

harcanmıyor mu? Ailelere çok katkısı olduğunu sanmıyorum ve ailelerin ben 

parayla çocuk bakabilirim demesini anlayamıyorum" (SHÖ5). 

"Evlat edinmede koruyucu ailedeki aileleri de izliyordum aileler bir 

çocuğa hayat kurmaktan ziyade biraz ekonomik anlamda dışarıda 

çalışacağıma evde çocuk bakıp onun geliri ile geçinmeye çalışıyım o 

açısından olaya bakıyorlar. Bu mantıktaki aileleri bir süre sonra fark 

ediyorsunuz. Orada amacım çocuğa aile kazandırmak maddi odaklı bir 

bakışta sevgi merhamet şefkat açısından bunları verme konusunda bir eksiklik 

olur mu diyorum" (SHÖ8). 

"Mesela sosyo-ekonomik destek birimi ile gittiğimiz incelemelerde nasıl 

söyleyeyim yani nasıl düşünüyorum diye kendime söylüyorum ama 
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müracaatçıları anlayamadığım durumlar oluyor. Mesela bir kişinin çalışmaya 

yönelik eli kolu tutuyor sağlığı yerinde ve hatta nöroloji ile ilgili bir sorunu 

olduğunu söylüyor. 'Doktorum çalışamazsın dedi' diyor bahaneler söylüyor 

içimde sinir olduğumu hissettim yani o kişinin nasıl böyle bir düşünce içinde 

olduğunu hissettim. Sen ne yapıyorsun bu kişi ile nasıl iletişim kuracaksın diye 

eleştirdim kendimi. Ama özellikle sosyo-ekonomik destek birimine gittiğim 

incelemelerde kişilerin bu hazırcılığa alışmışlığı sürekli bir destek almak 

istemelerine de çok fazla tahammül edemedim içimden sinir oldum. Bu 

durumun farkındayım kızdığımın ama bilmiyorum nasıl yapamadığını bir de 

örneğin sosyo-ekonomik destekte yalan söyleme durumu. Söylüyor iki dakika 

sonra yalanı ortaya çıkınca çok kötü hissediyorum kendimi ve görüşen kişi 

uzman olsa da kişi ile yüz yüze gelmemeye çalıştım. Surat ifadem acaba ona 

sinirli olduğumu hissettirir mi, yanlış algı uyandırır mı diye başım eğik 

durdum. Benim gördüğüm kişi söyledi yalanı hemen ortaya çıktı somut olarak 

karşılaştığım için empati kuramadım ama bu kişi acaba yalan mı söylüyor 

diye düşünmedim diğer görüşmelerde. Önyargı tam olarak bilmiyorum ama 

bu yalan konusu uzmanda ve bende de oldu bir şüphe kalıyor içinde" 

(SHÖ12). 

Farklı bir örnek olarak SHÖ5 evlat edinme biriminde belirli etnik kimlikten 

çocuk istemeyen anne babaya karĢı yaĢadığı deneyimi Ģöyle aktarmıĢtır. 

"Bir iki talep oldu görüşmelerde istediğiniz çocuğun kriterleri ne olsun 

gibi bir soru sormuştuk "şu şu ırktan olmasın" demişti. Mesela "Kürt olmasın, 

alevi olmasın" gibisinden bir talebi olmuştu ben de bu anlamda empati 

kuramadım karşındakine karşı. Çünkü üç ya da dört yaşlarında bir çocuğun 

ırkının ya da ne bileyim görünüşü ne olacak ki yani ırkının ne olduğunun ne 

kadar önemi var. Empati kuramadım o anlamda bu nasıl düşünüyor 

gibisinden belki de biraz yani Kürt istemiyorum demişti ben de Kürt olduğum 

için de bende olumsuz bir etkisi olmuş olabilir. Bu onun doğal bir hakkı mı 

acaba ben çok mu abartıyorum dedim. Yani bilmiyorum hakkıdır şöyle mesela 

sağlıklı olsun, engelli olmasın bakamam çünkü bakmakta zorluk çekerim 

gibisinden bu bir hakkıdır söyler diye düşünüyorum ama ırk biraz daha orada 

söylerken yani hakkı olduğundan çok değil de biraz böyle kültürel mahalle 

baskısından söylediğini düşünüyorum. Çocuk yani sizin yetiştirdiğiniz şekilde 

yetişecek sonuçta bunu düşündüm, irdeledim ama görüşme sürecinde olumsuz 

bir şey yansıtmadım aileye 'bunu not alalım' dedim yani olumsuz anlamda bir 

şey yansıtmadım ama ne kadar böyle işiniz olduğunu bildiğiniz halde, yani 

elde olmayan bir şeyler de var. Müracaatçı da karşısındakinin Kürt 

olabileceğini bilerek hareket etmedi bu söylediğim karşıdakine dokunur gibi 

de hareket etmedi ama ben yansıtmadım yansıtmamam da gerekiyor. Şimdi 

şöyle de bir sıkıntı var biz öz aileden çocuğu alırken de ailevi misiniz diye mi 

soracağız çocuğun etnik kökenini mi soracağız bu da doğru değil" (SHÖ5). 

Sosyal hizmet öğrencilerinin özellikle kurumlarda müracaatçılarla stajın ilk 

baĢlarında bağlantı kurma noktasında sorunlar yaĢadığı görülmektedir. SHÖ7 

cezaevinde SHÖ8 ise sevgi evlerinde yaĢadıklarını Ģu Ģekilde aktarmıĢtır. 

"Ben cezaevindeyim mahkumlarla çalıştığımız için onları anlamak çok 

zor o cinayeti niye işledi hangi şartlarda işlediğini cinayet işlemediğimiz için 

anlayamıyoruz mahkumlarla çalışmak zor bence eroinden, cinayetten gelen 

var onları anlamakta, empati kurmakta sıkıntı çektim çünkü çok ağır suçlar 

işleyen mahkumlar da var ben kesinlikle öyle bir insan olamaz diye 
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düşünüyorum. Bağlantı kurmakta da sıkıntı çekiyorum çeşitli suçlardan 

gelenlerden, görüşme bittikten sonra anlayamadığım oluyor" (SHÖ7). 

"İlk alana çıktığım zaman herhalde çocuklarla iletişim kurarım, 

sorunlarını halledebilirim diyordum ve  kendimi yeterli görüyordum. İletişim 

kurarsam kim olduğumu anlatırsam yardımcı olurum diyordum ama çocuklar 

bana zıttılar, benimle iletişime geçmiyorlardı, sorunlarını çözmeye yönelik bir 

adım atamıyordum. O benim için büyük bir şok oldu. Bunu atlatmak biraz zor 

oldu, sonradan biraz daha anlamaya çalışıp biraz daha teknikler öğrenmeye 

çalıştım, biraz daha çocukların diliyle konuşmaya çalışınca bunu atlattım ama 

ilk önce bu çok kez olmuştu iletişime hiçbir dil ile geçemiyordum. Bunu aşmak 

için  çocuklarla mecaz yollarla oyunlar oynamaya başladım mesela bir çocuk 

vardı kazandığım orada bir çocuksa o çocuktur onda etki bıraktığımı 

düşünüyorum. 2 yıldır okula gitmiyordu grup hocaları ile de baya kötüydü 

hayal uçağı yapmaya başladım. Bir uçurtma yaptım odanın en köşesine 

götürüp bende en köşedeydin diğer köşede gözünü kapatıp istediğin bir şeyi 

hayal et ve bu uçurtmayı bana at. Ama istediğin hayali o kadar güzel kadar 

kur ve olduğunu hayal et onu bana at ki uçurtma direk bana gelsin gerçekten 

istediğin şeyi hayal edebiliyorsan uçurtman bana gelecektir. Sonra ben hayal 

uçağı attım çocuk daha sonra konuşmalarında biraz daha açık olmaya 

başladı. Derslerine yardımcı olmaya başladım uçurtmalara imza attık günün 

tarihini yazdık ismimizi yazdık hediye olarak verdim bu çalışmalarda biraz 

daha okula gitmeye başladı, krizler geçirmemeye başladı bu benim için bir 

artıydı" (SHÖ8). 

Nicel araĢtırma bulguları ile uyumlu bir Ģekilde öğrencilerin istismar 

vakalarında empati kurmakta sorun yaĢadıkları görülmektedir. SHÖ1  istismara 

uğrayan bir çocuk vakasında empati kuramadığını ifade etmektedir. 

"İstismara uğramış bir çocukla, bir ensest vakasıyla yani ben 

kuramıyorum. Abisi tarafından istismara uğramış bir müracaatçıyla görüşme 

de yaptım ama hani hiç bir şekilde oturmadı benim kafamda ben ona ne 

söyleyeceğimi bile bilemedim ne diyeyim de ben onu iyileştireyim ki rehabilite 

anlamında empati şart rehabilite için ama ben onu kurmadım mesela yani işte 

her alanda olmuyor dediğim gibi. Çok, hani oturup da onunla bir 

ağlamıyorum tabi o kadar da değil ama sonuçta iyileştirmek adına da bir şey 

yapamadım. Bu vaka beni duygusal olarak da aşırı etkiledi. Stajdan çıktım 

görüşmemi bitirdim zaten saat 17:30 gibiydi. Otobüse bindim indim ve 

ağlamaya başladım istem dışı birden geldi öyle olunca bir kere sonra zaten 

odaklanamıyorsun. Yaptığım görüşmeyi rapora da dökmem gerekiyor rapora 

dökerken de ayrı bir sıkıntı zaten yani bir haftaya mal oldu o vaka. Nasıl 

mücadele ettim yani çok da edemedim aklıma geldikçe hala kendimi kötü 

hissediyorum. O kızın yerine kendimi koyamıyorum bile hani öyle bir şey 

düşünüyorum. Hani böyle bir şey ama yani yok benim aklımın alacağı bir şey 

değil yani kesinlikle zaten baş edemiyorsunuz ki sadece duyarsızlaşıyorsunuz 

gün geçtikçe" (SHÖ1). 

SHÖ9 ve SHÖ10 da istismar vakalarında zorlandıklarını belirtmiĢlerdir. 

SHÖ9 ensest vakasında baba figürünün kendini olumsuz etkilediğini ifade ederken, 

SHÖ10 ise istismar vakalarında bazen Ģüphenin de önemli olduğunu belirtmiĢtir. 

"İstismar ve ensest vakalarında çok zorlandım bir baba mesela 4 kızına 

da istismarda bulunmuş, bu kıza nasıl empati yapacağım bilmiyorum ben 

sonuçta o anki durum o anki psikolojik durum çok zorlandım kızla hoca 
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görüştü kız kitlendi kaldı ellerini sıkıyor sürekli kafasını sallıyor buna ne 

yapacağımı bilemedim ben bu vakalarda çok zorlanıyorum. Bir de baba figürü 

olunca çok farklı bir şekilde kızın elini tuttum sakinleştirmeye çalıştım ama 

telkin edici bir şey söylemek çok zor bu alanda çalışmak çok zor. Bir de 1 tane 

mental retardasyonu olan bir kıza dayısı tecavüz etmiş mahalleden bir kaç kişi 

de tecavüz etmiş beni en çok üzen o  oldu oradaki adalet sistemi tecavüz 

edileni sadece barodan atanan biri savundu karşı tarafı ise 3 avukat savundu 

o kişi konuşmaya söylemeye çalışıyor ama mental retardasyon olduğu için tam 

anlatamıyor ne olduğunu da bilmiyor. O sıralar bir de ayağı kırıktı herhalde 

yani sürekli olarak kendini ifade etmeye çalıştı ama hiç bir şekilde karşı tarafı 

savunanlar yalan söylediğini ifade ediyor kızın, annesi desen olayın bir an 

önce kapanmasını istiyor onu savunamıyor böyle örtbas edilmesi durumunda 

kötü hissettim kendimi insan hayatı bu kadar ucuz mu ya paranın olmaması 

babası da yoktu zaten" (SHÖ9). 

"Bir de adliyeye gittik iki kız çocuğu babası tarafından taciz edilmişti 

bu beni hiddetlendirdi ama doğruluğu ne derece az çok anlıyorsun ama 

olmaya dabilir diyorsun ben adamın tavırlarını inceleyemedim o tür şeyler 

biraz istismar vakalarında zorlanıyorum" (SHÖ10). 

Kadın öğrencilerin  cinsiyet açısından empati kurmakta sorun yaĢadıkları 

görülmektedir. Burada karĢı cinsle birlikte hemcinslerine karĢı da sorunların olması 

dikkat çekicidir. Bir vakada SHÖ1 müracaatçının zor durumunu anlamakla birlikte 

kendisini aĢırı etkilediğini ifade etmektedir. 

"Mesela bipolar bozukluğu var staj yaptığım yerde bir kadının o da 

kocası tarafından sürekli aşağılanmış aldatılmış ve bunun sonucunda ruhsal 

dengesizliği olmuş. Yani normal bir insanken yani birinin sana yaptığı 

hakaretler nasıl ağır şeylerse onu artık hastalığa kadar sürüklemiş bu da beni 

etkiledi mesela 2 gün kendime gelemedim. Bunu düşündükçe yani ne demiş 

olabilir ki yani neden bir insan bir insanın üzerine bu kadar gider yani 

sevmiyorsan boşan. Yani niye aşağılama boyutuna gidip de insanların 

sağlığını bozuyorsun. Demek ki baş edememiş baş edemediği için bazı 

şeylerden dolayı ruhsal dengesizlik yaşıyorsun. Bunu hala atlatamadım ama 

gördükçe yani böyle hani her gittiğimde görüyorum zaten doğal olarak direk 

aklıma geliyor hani sadece böyle izliyorum yani benim için kötü" (SHÖ1). 

SHÖ10 kadına yönelik Ģiddet vakasında farklı düĢüncelerini ifade etmiĢtir. 

Bir vakada kadına Ģiddet uygulayan erkek müracaatçıyı kabullenemezken diğer bir 

vakada da çocuğunu önemsemeyen bir anneye olumsuz bir yaklaĢım belirtmiĢtir. 

"Sosyal hizmet merkezinde genelde erkeklerin tavırlarına olumsuz 

yaklaşıyorum bazen şiddet vari yaklaşasım geliyor. Karşı taraftaki uzmana bir 

müracaatçı geldi bir yandan onu dinliyorum adam eşine şiddet uyguluyormuş 

eşiyle problemli olduğunu söyledi ayrılma aşamasında olduğunu söyledi 

ezilerek söyledi bir taraftan da etrafı izleyerek söylüyordu çekiniyordu birkaç 

defa da göz göze geldik. Uzman biraz gaz veriyor erkeklere onu fark ettim 

ama çok gaz verdi “ya evet şimdi diyor” bir de karşı taraftaydı "şimdi" diyor 

"sen eşin için ne yaptın" diyor. "Kadın dediğin" diyor "erkeğin dizinin dibinde 

oturacak dinleyecek onu" diyor bu tür şeyler söylerken baktım adam 

kasılmaya başladı oturuş şekli değişti kolları falan gerdi adam sonra bana 

baktı. O an mesela adama şiddet uygulayasım geldi "az önceki tavrın ne 

şimdiki tavrın ne" diyesim geldi hiddetlendim adama. Karşı cinsle özellikle 
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şiddet vakalarında empati kurmakta zorlandığımı söyleyebilirim ben olsaydım 

problemi iki taraflı ele alırdım sen ona ne yaptın o ne yaptı diyerek 

tartışmanın ana sebebini bulmaya çalışırdım iki tarafın hatalarını göstermeye 

çalışırdım bu vakada uzman tek tarafı yükseltti bir dengesizlik oluştu yani" 

(SHÖ10). 

"Kadınlar da geliyor bazen kadınlarda dayak yemekte bazen haklılar. 

Bir kadını aldık evinden daha doğrusu çocuk için gittik ondan sonra çocuğu 

vermedi sonra zorluk çıkardı ama kendi de eşinden dayak yiyor eşi madde 

bağımlısı falan kadını zor şekilde ikna ettik ondan sonra gidiyoruz yolda kadın 

bir yandan halen ikna etmeye çalışıyoruz "bak işte eşin biraz anlasın da bak 

sana şiddet uyguluyor hayatın tehlikede" diyoruz kadın diğer gün 

konukevinden çıkmış gitmiş. "Ben" diyor "eşimi bırakamam, onun evini 

bırakamam" bu tür düşüncelere giriyor sonra çocuğu da alıp kadın 

konukevinden çıkmış mı sonra bize ihbar geldi çocuğu öldüresiye baba ve 

anne dövmüşler ikisi beraber. O an kadına hiddetlendim "oh" dedim "sana iyi 

oluyor dedim ye dayağını  otur" dedim içimden" (SHÖ10). 

Sosyal hizmet öğrencileri müracaatçıdan korkmayı empati kurmaya engel bir 

unsur olarak belirtmiĢ, müracaatçı ile iletiĢime geçmede olumsuz bir faktör olarak 

ifade etmiĢlerdir. Bu noktada kurumun müracaatçı profilinin de önemli olduğu 

belirtilmelidir. Nitekim denetimli serbestlikte staj yapan SHÖ9 ve engelli bakım 

merkezinde staj yapan  SHÖ11 zamanla geçen korku deneyimini Ģöyle 

aktarmaktadır. 

"Staja ilk çıktığımda fiziksel olarak rahatsızlandım sürekli mide 

bulantısı sürekli korkarak geziyordum yani çünkü denetimli serbestlik adliyede 

güvenlik yok can güvenliğiniz yok. Şu an 2. dönem rahatım başta zorlandım 

ama çok cesur olduğumu düşünüyordum ben ama hiç öyle değilmişim çünkü 

her türlü vaka ile karşılaşıyorsun denetimli serbestliği isteyerek yazmama 

rağmen bence bazı olumsuz etkileri oldu. Kafamda kurduğumla gördüğüm 

farklıydı kafamda kurduklarım mesela gireceğiz görüşme yapıp çıkacağız yani 

ilgilendiğimiz müracaatçı kitlesi orta halli olacak diye düşündüm. Maddi 

durumu çok kötü insanlar geldi uzmanımız derisi kokan insanlarla 

görüştüğümüzü söyledi. Bu insanlarla sokakta da karşılaşıyoruz bu beni çok 

korkutuyor. Kesinlikle karşılaşıyorum bazen korkuyorum bazıları ismimle 

hitap ediyor korkuyorum. Çünkü erkek kadın ilişkilerini tam bilmiyorlar 

cezaevi geçmişi var, ama şimdi rahatım korkmuyorum ilk başta şok yaşadım 

sonra alıştım geçti" (SHÖ9). 

"İlk stajımda engelli bakım merkezinde korku yaşadım, 2-3 gün sonra 

geçti korktuğumdan onları anlayamadım ilk başta arkama bakıyordum bir şey 

yaparlar mı diye sonra oradaki insanları tanımaya başladım uzman şu bir şey 

yapmaz şuna dikkat et diyor bir ön bilgin oluyor tanışıyorsun oturuyorsun 

konuşuyorsun gerçekten hayat hikayelerini de okuyunca nasıl bir insan 

olduğunu anlıyorsun zaten" (SHÖ11). 

Öğrencilerin psikiyatri vakalarında müracaatçıyı anlamakta sıkıntı yaĢadıkları 

görülmektedir. SHÖ4 ve SHÖ10 psikiyatri kliniğinde yaptıkları stajda yaĢadıklarını 

Ģöyle ifade etmiĢlerdir. 
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"Klinikte depresyon hastaları ile empati kurma becerimin çok zayıf 

olduğunu gördüm psikiyatri kliniğindeki stajımda ben biraz daha öğrendiğim 

şekilde onlara yaklaşmaya çalıştım ama her şeye olumsuz bakıyorlar negatif 

düşünüyorlar veya bir yerden sonra transferans falan oluştu. Mesela bir 

bipolar bozukluk hastası vardı o şeydi ben ona diyorum ki "ne güzel Anadolu 

lisesinde okuyorsun" diye güçlendirmeye çalışıyordum. Bir de depresyonda, 

bipolarda manik döneminde bu güçlendirme yaklaşımının artık yapamamış da 

olabilirim işe yaramadığını gördüm ben yani çünkü "ben kazanmadım ki" 

orayı diyor. "Hep annem yapardı ödevleri diyor öyle kazandım diyor" dedim 

"sınava girdin yaptın bu bir başarı" diyorum "ben dershaneye gittim o yüzden 

yaptım" diyor "gidip de yapamayanlar var" diyorum gene de kabul etmiyor bir 

meydan okumaya döndürüyor" (SHÖ4). 

"Psikiyatride çok fazla empati kurulamıyor bence ben öyle 

düşünüyorum çünkü onların çok farklı, çok ağırlar için söylemiyorum ama 

mesela depresyonda falan artık normal karşılıyorum daha hafif depresyon 

takıntı hastalıkları bunları biraz normal karşılıyorum ama bir şizofrenin ilaç 

ile önüne geçebiliyorsun ama onun dışında hiç bir şey yok. Hani diyorum ki 

geçen gün de bir şizofren vaka vardı mesela. Diyorum yani ne yapacak bu 

insanın elinde hiçbir şey yok genetik bir şey bir anda ortaya çıkıyor bu 

insanlar neler düşünüyor nasıl bir dünyası var. Empati kurma noktasında çok 

fazla başarı kat edemedim anlayamıyorum anlam veremiyorum. Karşı tarafı 

konuşturuyorum ama hastalık tarafında anlayamıyorum şizofrenin yerine 

kendimi koyamıyorum ya da koyuyorum ama koydum diyemiyorum. İletişim 

kuruyorum ama empati kuramıyorum tam olarak idrak edemiyorum onun 

durumunu. Ama merak ediyorum acaba nasıl bir durumu var" (SHÖ10). 

SHÖ10 sosyal hizmet merkezindeki stajında da bir inceleme sırasında 

Ģizofren müracaatçı ile karĢılaĢmıĢ bu vaka da korkuyla karıĢık bir anlama sorunu 

yaĢamıĢtır. 

"Geçen bir vakaya gittik şiddet uygulamıştı jandarma tarafından ihbar 

geliyor şimdi üst tarafta bir adam var kadın aşağıya indi adam böyle yukarıda 

kafası falan saçları falan baya şey sanki ormandan kaçmış gibi ben o adamı 

gözüme kestirdim zaten  dedim "nasıl bir adam" görüntüden sadece ondan 

sonra kadın geldi kadının gözler falan mor bildiğin dayak yemiş ortada çok 

açık sonra kadına gerekli imkanları sunduk şöyle yapabiliriz falan dedik kadın 

ben dedi "burayı bırakıp gidemem" dedi ama dedi "beni her gün dövüyor" 

falan dedi o sırada bir baktık üstten adam geliyor "eyvah dedi arkadaş" 

"adam geliyor" dedi eyvah dedim ben şoföre bakıyorum iri yarı bir şoförümüz 

vardı çıksın adam bir şey yapsın olur ya bir ters hareket yapar. Çay falan 

istedi adam geldi dengesizce konuşmalara girdi alakasız bir şekilde adamın 

şizofren olduğunu sonradan öğrendik uzman söylüyor "sen eşine şiddet 

uyguluyormuşsun onun için geldik" dedi. Bir de öyle deyince uzman kahkaha 

atmaya başladı "sen bizim arabayı gıda arabası falan mı sandın "dedi 

geçiştirdi mesela adam biraz sustu o arada ama adamın sağı solu belli 

olmayacak biri dedi ki sen dedi "bu kadına şiddet uygulamışsın bak bu kadın 

kötü durumda ihbar üzerine geldik" falan dedi adam kasıldı kasıldı dedi ki 

baktı "neyi varmış dedi ben sana şiddet mi uyguladım" dedi kadının yanında 

baskı uyguladı kadına hocam sen biliyor musun ben "ülkücüyüm baktı kadını 

süzdü böyle dedi aile arasında olur böyle şeyler dedi" ülkücülüğüne bağladı 

ülkücüler böyle şeyler yapar tarzı bir konuşma yaptı o adamı da 

anlayamamıştım ama sonradan onun şizofren olduğunu öğrenince zihinsel bir 

geriliği olduğunu düşündük adamın hareketlerinden sonrada şizofren 

olduğunu öğrendik" (SHÖ10). 
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Katılımcılar müracaatçıya karĢı önyargılarını empati kurmayı olumsuz 

etkileyen bir faktör olarak belirtmiĢlerdir. Bu noktada kurumun niteliği ve müracaatçı 

kesimi hakkında bilgi eksikliği ve müracaatçıların niteliklerini tanımama da etkili 

olmuĢtur. Örneğin SHÖ7 cezaevindeki staj deneyimi ile ilgili Ģunları aktarmaktadır.  

"Özellikle mahkûm olmalarından ötürü çok büyük bir önyargı vardı. Bir 

de ilk görüştüğüm kişi cinayetten gelen bir kişi idi suçunu inkâr ediyordu ama 

20-25 sene hüküm girmişti bir önyargı vardı cinayetten gelen birisi ile 

görüştüğüm için. Şimdi eskiye göre çok daha iyi diyebilirim artık mahkûmları 

da anlamaya çalışıyorum eskiye oranla" (SHÖ7). 

SHÖ6 aile mahkemesindeki stajında müracaatçı ile çalıĢma yapmadan önce 

ön bilgi toplama sırasında dosya okumanın kendisinde bir önyargı yarattığını ve 

bunun da müracaatçıyı kabullenmede soruna yol açtığını belirtmektedir. 

"Mesela biz aile mahkemesinde müracaatçıyla görüşmeden önce 

dosyalarını inceleriz kişiler taraflar birbiri hakkında iddialar yazar dosyada 

dosyaları incelerken özellikle eşlerin birbirlerine karşı o kadar değişik 

iddialar var ki bazen insan yaşam tarzı itibariyle kabullenmekte zorlanıyor. 

Mesela bir bayan kocasına karşı hiç ağza alınmayacak iddialarda bulunuyor 

veya erkek eşiyle ilgili bir erkeğin söylemeyeceği ya da başka birisi ile ilişkisi 

var diyor bu bana çok ters gelen bir şey o anlamda karşımdaki kişi ile empati 

kurmak çok zorlaşıyordu. Ama gelip kişiler müracaatçılar görüşmeye 

geldiklerinde her iki tarafı da dinlediğimizde birebir görüşmede fikirlerimin 

biraz daha sağlam temellere oturduğunu fark ediyorum. Dosyaları okurken 

bir önyargı oluşuyor fakat iki tarafı dinleyip görüşme sürecinde yani şöyle 

diyebiliyorsunuz. Mesela dosya okurken diyorsunuz "vay be bu kadın nasıl bir 

kadınmış diyorsunuz iş yapmamış ev ile ilgili akşam hep dışarıdaymış evden 

haberi yok" diyorsunuz. İnsan ister istemez kötü düşünüyor ne acayip kadın 

diyorsunuz ama kadını dinlediğinizde "ben akşam o saatlerde çalışıyorum 

nöbete kalıyorum" diyor aslında iddiaların asılsız olduğunu anlayınca baştaki 

önyargılarınız değişiyor. Yine bazı durumlar da oluyor halen ama baştaki gibi 

değil artık bir gelsin bakalım bu iddialar var diyorsun hemen bir kanıya 

varmıyorsun daha sağlam düşünebilirim görüşürsem diyorsun. Baştaki gibi 

fevri bir tavır takınmıyorsun" (SHÖ6). 

 

ġekil 3.3.5. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empati Kurmakta YaĢadığı Sorunlar ve 

BaĢa Çıkma Yöntemleri. 

ġekil 3.3.5. sosyal hizmet uzmanlarının empati kurmakta yaĢadıkları sorunlar 

ve baĢa çıkma yöntemleri verilmiĢtir. BaĢa çıkma yöntemleri ayrıca soruna paralel 

olarak alıntılar içinde katılımcılar tarafından ifade edilmiĢtir. ġekil 3.3.5'e göre sosyal 

hizmet uzmanları sempatiye kaymayı empati yaparken en çok karĢılaĢtıkları sorun 

Müracaatçılarınızla empati kurmakta yaĢadığınız sorunlar nelerdir? Bu sorunlarla nasıl baĢa 

çıktınız?  (Sosyal Hizmet Uzmanları) (21 Ġfade)

Sempatiye Kayma (7) Müracaatçı Niteliği (4) Deneyim (6) ĠĢ Yoğunluğu (4)
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olarak ifade etmiĢlerdir. Sempatiye kaymayı mesleğe yeni baĢlama ile de bağlantılı 

gören uzmanlar mevcuttur. SHU2 kendi deneyimini "müracaatçıdan tarafa geçme" 

olarak özetlemiĢ ve bir uzman arkadaĢının yaĢadıklarını Ģöyle ifade etmiĢtir. 

"Sorunları daha çok mesleğe yeni başladığımda yaşıyordum. 

Müracaatçıdan tarafa geçiyordum. Vakayı dinliyorsun "aman Allah'ım!" 

diyorsun üzülüyorsun günlerce etkisinde kalıyorsun. Kültürümüzden gelen bir 

etki var eğitimin de etkisi var bence. Bizim kültürel kodlarımızda acıyı, sevinci 

paylaşma olgusu var. İnsanlarımızın bir tarafında sosyal hizmet uzmanlığı 

var. Sosyal hizmet uzmanları biraz farklı olmalı burada o da kapılıp gidince 

fark olmuyor"(SHU2). 

"Bir bayan arkadaşımızı biliyorum psikiyatride çalışmış yıllarca il 

müdürlüğüne atandı. Sosyo-ekonomik destek vakalarına bakıyordu baktım 

hüngür hüngür ağlıyor, evde de ağlıyor ailenin durumuna müracaatçı ya 

bakıp içi sıkılıyor eve de yansıtıyor. Eşi demiş artık istifa et. Bunu biraz 

eğitimle daha doğrusu alana çıkmadan anlatmak gerekiyor. Vaka ile yüz yüze 

geldikçe pekişecek. Bakın arkadaşlar alanda şu tip vakalarla karışlaşacağız 

sen onlarla oturup ağlayacaksın belki yerine göre ağlayacaksın ama sonra 

silkinip kendine geleceksin. Etkilenmenin kaçınılmaz bir tarafı var. Bu 

sorunlar zamanla aşılıyor. İlk ameliyata giren doktor gibi düşünmek lazım eli 

titrer önce ama sonra alışır" (SHU2). 

SHU3 kendi sempatiye kayma deneyimini eğitimle ve alana çıkınca 

karĢılaĢtığı Ģokla bağlantılandırmıĢ  ve çözüm arama sürecini Ģöyle ifade etmiĢtir. 

"Biz alana dokunduğumuzda bunla karşılaştım, kitaptan okuduk 

hocalar anlattı ama canlı bir örneğimiz yoktu. Müracaatçıyı görünce de 

“Allah'ım! çok zor bir durum ne yapılabilir ben de böyle yaparım” dediğim 

zamanlar  oldu. Ama bunlar mesleğin ilk aşamalarındaydı daha sonra dedim 

ki çok yalın bir eğitimimiz var. Daha sonra kendim de araştırmaya başladım 

bana gelenlerle birlikte bunu nasıl atlatabilirim dedim psikolog, psikiyatr 

meslektaşlarımı gözlemleyerek bunu nasıl aşabilirim çabasına giriştim ve 

zamanla aştım. Ama insan mesleğe ilk atıldığında, ilk zamanlarda bu tür bir 

durum yaşıyor. Ama kötüye gidişi müracaatçıdan aldığın geribildirimlerden 

anlıyorsun. Çünkü ilerleyemiyorsun onlarla beraber. Dedim ki bu yanlış, daha 

sonra aslında biraz da kendimi dışarıya alarak çalışmaya başladım tabi 

iletişimle empati ile ilgili literatüre baktım. Sakladığım lisans notlarıma 

baktım. Çünkü öğrenci psikolojisi ile onu okumak çok farklı, okuyup 

geçiyorsun daha çok sınav odaklı" (SHU3). 

SHU9 da sempatiye kayma noktasında mesleğe yeni baĢlamaya dikkat 

çekmekle birlikte ek olarak vakaların kafada eve gitmesini ve uzmanın vaka ile ilgili 

yoğun karar verme sürecini gündeme getirmiĢtir. Aynı durumu SHU10'un da 

gündeme getirmesi vakaların üzerine yoğun düĢünme süreci ve emeğin ön plana 

çıkmasını vurgulamaktadır. 

"Empati yaparken kendini korumaya almalısın empati sempati 

olmamalı, bizi yıpratmamalı, önce etkileniyorsun içselleştiriyorsun. Yıllar 

önce ilk defa ensest vakalarıyla karşılaşınca çok etkilendim. İnsan eşine karşı 

güven duymuyor ama sonra dedim ki bu senin mesleğin kendini koruma altına 

alacaksın senin de bir hayatın var diye. Müracaatçıyı anlarken uzman kendini 
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korumalı. İhtiyaç çok fazla, çok vaka görüyorsun, çok şey görüyorsun ve 

tamam işimi yaptım geldim değil o aileye yardımcı olmak için sürekli bir 

arayış içindesin ve kendini sorguluyorsun hata yaptım mı diye. İnsanla 

çalışmanın riski çok. Vakaları kafada eve götürüyoruz her ne kadar şu 

kapıdan çıkınca benim de bir ailem hayatım var desen de olmuyor. Bu 

kaçınılmaz bir durum. Ama bir psikiyatrik destek olsa çok iyi olur bazı 

ülkelerde ücretli tatil bile yaptırılıyor. Bizim de deşarj olacağımız bir ortam 

olmalı" (SHU9). 

"Öyle günler oluyor ki  yattığımda bile vakayı düşündüğüm günler 

oluyor sıkıntılı vakaların etkisinde kaldığım oluyor. 2 yaşında çocuk 

balkondan düşmüş mahkeme kasıt, kusur var mı diye rapor istiyor. O raporu 

ben 2 ayda yazdım ve bir çok meslek elemanına sordum. Çünkü sizin 

vereceğiniz kasıt kelimesi o annenin ceza almasına sebep oluyor. Adliyede 

raporlar çok önemli işin içine vicdan giriyor bence. Beşten sonra masa başı 

uzmansan unutursun ama çok yoğunsan o rahatsız ediyor çünkü beynin 

yorulduğunu hissediyorsun" (SHU10). 

Son olarak SHU6 da sempatiye kayma tehlikesinin zamanla vaka gördükçe 

azaldığını ama asla yok olmadığını dile getirmekte, görüĢme ve değerlendirme 

sürecini uzun tutmanın ve hemen karar vermemenin önemli bir faktör olduğunu ifade 

etmektedir. 

"İlk yıllarda daha çabuk düşünüp etkilenirken şimdi görüşme sürecini 

daha uzun tutup daha fazla değerlendiriyoruz. Mesleğe ilk başladığımızda 

vakalardan çok etkileniyorsunuz hemen karar vermeye çalışıyorsunuz. Hala 

etkileyen vakalar oluyor ama sık karşılaştığımız vakaları doğal karşılıyoruz 

ama çok zor durumlardaki vakalarda çocuk ve ergen vakalarında hala 

etkileniyorum. İlk başlarda günlerce ne yaparım diye düşünüyorken şimdi 1-2 

günde kafada çözüyorsunuz işi. Elimden geleni yaptım yapmaya çalıştım 

diyebiliyorsunuz en azından.  Ama karmaşık, farklı vakalar etkiliyor halen" 

(SHU6). 

Müracaatçının niteliği de empati kurmakta sorun yaĢanmasına neden 

olmaktadır. Bu noktada vurgu hem alanda zor müracaatçılarla çalıĢmaya hem de 

sosyal hizmet sisteminin etkinliğindeki sorunlara yöneliktir. Denetimli serbestlik 

alanında çalıĢan SHU10 "bize gelenler anti sosyal kişilikler, empati kuramayan biri 

ile empati kurmaya çalışıyoruz. Bu insanların cezaevi geçmişi var. Anti sosyaller 

"biz toplumdan soyutuz" diyorlar zaten. En basitinden herhangi bir olaydan örnek 

verdiğinizde takmıyorlar. "Hocam karşıma geçmişsin grand tuvalet sen benim 

bulunduğum şartları ne anlarsın?" dedi mesela müracaatçı. Bu yüzden gerekirse 

onların tarzında konuşmak aynı telden çalmak, gerekirse argo kullanmak mesleğe 

uymasa da empati için güven lazım güven de böyle kazanılabilir. Mesleki terimleri 

kullanmamak  önemli, anlamaz çünkü küçümsemiyorum ama bu insanlar zaten 

kendini ifade edemeyen insanlar" ifadesi ile denetimli serbestlik alanında 
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müracaatçıların iletiĢimden kopuk yapısına vurgu yapmıĢtır SHU10 bu sorunu 

resmiyeti azaltarak çözmeye çalıĢmıĢtır. 

"Mesela 1 haftadır kravatsız geliyorum grup oturumlarına çok fark 

ediyor. Bu insanlar adliyeye gelene kadar resmiyet görüyor, mahkeme polis 

savcı görüyor hep resmiyet hep oralarda yalan söylüyor. O insanın mevcut 

şartlarında doğru söylemesi için daha samimi bir karakter lazım genelde şu 

masayı bile kullanmamaya çalışıyoruz o bile onu geriyor" (SHU10). 

SHU4 müracaatçının niteliği açısından sorumsuzluğa vurgu yapmıĢtır. 

Hastane ortamında yaptığı gözlemleri Ģöyle aktarmıĢtır. 

"Hizmet ettiğimiz kesim sorumluluk değerinden uzak bu büyük bir 

değer, müracaatçılar sorumluluk almaktan kaçınıyor huzurevinde yaşlısı diyor 

ki nereye yerleştirirsen yerleştir gibi yani geliyor bakıma muhtaç bir engelli 

geliyor yakını geliyor, biz yapacağımızı yaptık siz nereye yerleştirirseniz 

yerleştirin diyor. Hasta veya çevresindeki insanların yaklaşımı sorumluluktan 

uzak bir yaklaşım, ya da müracaatçılarımız öyle ki birleri onların adına karar 

versin istiyor gibi. Şimdiki sistemde de hep sosyal hizmet uzmanı karar veriyor 

birlikte karar verilmiyor. Bunun da empati kurmaya engel olduğunu 

düşünüyorum" (SHU4). 

Genel olarak müracaatçı niteliğinin farklı kurumlardaki farklı müracaatçı 

özelliklerini yansıttığı görülmektedir. Bu noktada SHU6 kadın konukevindeki 

kadınlarla yaĢadığı tecrübelerin müracaatçıyı kabullenmeye ve empati kurma 

motivasyonuna olumsuz etkileri olduğunu ifade etmektedir. 

"Kadın konukevinde çok sorun yaşadığım söylenemez nadir olarak 

yaşadım genelde empati kuruyordum genel vakalar benzer  müracaatçı kitlesi 

birbirine benzer konukevinde. Ben de kadınım kadın konukevine gelirken 

insan şey düşünüyor gerçekten kadın konuk evine ezilen kişilerin geldiğini 

düşünüyor ama kendinden kaynaklanan sebeplerle o noktaya gelen kadınlar 

da çok gördüğüm için aldatma gibi çocukları bırakma gibi bunları görünce 

eşi ile sorun yaşayabilir ama çocuklarını bırakan kadınları kabullenmekte 

zorlandığım oldu" (SHU6). 

"Hizmetlerin düzgün yürümesi için kadın konukevi yönetmeliği var 

"bunu alışkanlık haline getiren sürekli alınmaz" diyor ama alınıyor bu 

kadınlar. Bir kadın defalarca geliyor orada kadına da zarar hizmete de zarar 

hiç bir faydamız olmayacak bir kadına hizmet vermek zorunda kalıyoruz. 

Sistem suiistimal ediyor. Yönlendirsen de alışkanlık haline gelmiş "boş verin 

kalmaya devam etsin" diyor. Bir süre sonra antipati oluyor. Saatlerce 

günlerce konuşup mesleki çalışma yaptığınız kişide hiç bir değişim olmuyor ve 

öyle ki "siz burada bizim için varsınız valiye bir dilekçe veririm gününüzü 

görürüsünüz diyor" böyle diyor "siz yapmayın ben üstten hallederim diyor " 

bu tür müracaatçılarla çok karşılaştık. Bu aslında sosyal hizmet sisteminde 

her alanda var Türkiye'de " (SHU6). 

Sosyal hizmet uzmanları deneyim temasını empati kurmakta sorun yaĢama ve 

aĢırı duygusal tepkiler verme ile mücadelede en büyük faktör olarak ifade 

etmiĢlerdir. Genel olarak mesleğin ilk yıllarında vakaların kendilerini etkilediği fakat 
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zamanla kazanılan tecrübenin doğru empati kurmayı sağladığı görülmektedir. SHU5 

ve SHU8 tecrübenin doğru empati kurmadaki önemine değinmiĢlerdir. 

"Açıkçası ben sorun yaşamıyorum çünkü ben empatiyi kendi içimde 

içselleştirdiğimi düşünüyorum sadece müracaatçı değil farklı insanlarla farklı 

gruplarla bile daha farklı pencerelerden bakabildiğimi düşünüyorum" 

(SHU5). 

"Uzun yılların deneyimi olduğu için sorun yaşamıyorum. Benim 

çalıştığım alanda ailelerin ağlaması çok kolay kendilerini 2. sınıf vatandaş 

olarak görüyor toplumda çocuğu olmuyor diye. Eğer uzmandan olumlu bir 

geri bildirim alırsa uzmana bir bağlılık geliştiriyor. Bu kişilerle görüşme 

süreci çok hassas bence.  Yoğun duyguların yaşandığı bir alan özellikle evlat 

edinmeye çocuğunu veren aile üzüntüden ağlıyor alan anne sevinçten ağlıyor. 

Ailelerin çocuğu olmamasından duydukları dışlanmışlık da bir duygu 

yoğunluğu oluşturuyor" (SHU8). 

SHU8 yılların deneyimini bir etken olarak gösterse de özellikle çalıĢtığı birim 

olan evlat edinme biriminin duygusal yoğunluğuna dikkat çekmiĢ ve profesyonellik-

duygusallık-tecrübe-empati iliĢkisini değerlendirmiĢ ve sosyal hizmet açısından 

"gözyaşlarını içine akıtma" kavramına dikkat çekmiĢtir. 

"İlk göreve başladığım yıllar bir annenin kucağından bebeğini aldım 

öbür odada başka bir anneye verdim ama bebeği verirken anne yarım saat 

ağladı kokladı öptü. Kim bilir hangi koşullarda o kararı verdi zor bir karar. 

Ama sonuçta bir sonu vardı vedalaştı ve ondan sonra kucağıma verdi. Ben de 

arkada bir kapı olan yere geçtim bebek bekleyen anneye verdim biri 

üzüntüden biri sevinçten ağlıyor, yarım saat de o ağladı. Tutanakları 

imzalatıp şehir merkezine çıktım, uzun bir yolculuk yaptım gözyaşımı 

göstermeden. Şimdi 20 yıl önce verdiğim o çocuğun büyümüş halini görmek, 

delikanlı halini görmek orda da gözyaşımı içime akıttım. Mesleğin içinde 

duygusallık ve merhamet var fakat profesyonel bakış açımızı kaybetmemeliyiz. 

Elbette yıllar geçtikçe insan profesyonelleşiyor fakat afette yakınını kaybeden 

bir kişiyi teselli ederken onun o duygusal sürecine duygularına ortak olup siz 

de ağlayabiliyorsunuz ama bu süreç görevinizin gereklerini yapmamızı 

engellememeli. Profesyonelleştim mi? Profesyonelleşme aslında bizim 

meslekte yanlış bir kelime. Çünkü çok profesyonelleştiğimiz zaman 

müracaatçıyla aramızdaki büyü bozuluyor bizde bence biraz daha amatör 

boyut yani insancıl boyutun az önce dediğim boyutun olması lazım çünkü biz 

sadece insanların o anki maddi sorunlarını kuruma yerleştirmek sorununu 

çözmek değil o insanların duygularını da yükleniyoruz, çünkü paylaşıyor 

birisine anlatmak istiyor. Bir meslek elemanı ile paylaşması kadar da doğal 

bir şeyi yok. Çünkü güven önemli, mesleki süreçte güven bağı kuruluyor bu 

güven bağında da onun duygularını alıp dinleyip bu süreçte boşalmasını 

sağlayıp birkaç defa görüşmeler yapılıyor ve bu süreçte o müracaatçı 

gözündeki yeriniz bir başka oluyor sorun çözüm sürecinde" (SHU8). 

Senelerin verdiği deneyim noktasında SHU9 doktor-ameliyat benzetmesiyle 

deneyimin vakalardan etkilenmeyi azalttığını ama tamamen yok etmediğini, 

vakalardan etkilendiği zaman bunu meslektaĢlarıyla paylaĢarak rahatladığını, ayrıca 



168 
 

görülen vakaların bir önyargı yarattığını bununla da incelemelere tek baĢına 

çıkmayarak mücadele ettiğini ileri sürmüĢtür. 

"İlk karşılaşılan vakada etkileniyorsun vakaları gördükçe nasıl bir 

doktor ilk ameliyatında farklı olur ama yıllarca ameliyata gire gire bir 

soğukkanlılık kazanır ya da ilk hastasını kaybettiği hasta gibi sonraki 

vakalarda etkiliyor ama sen de kendini korumaya alıyorsun ama etkiliyor. 

Mutlaka etkiler ayrıca 25 sene de bir doluluk oluyor bu önyargı yaratabiliyor 

ama bunun farkındayım. Çünkü yaşanan kötü tecrübeler etki ediyor" (SHU9). 

"Bu sene 25. yılım etkileniyoruz ama eskisi gibi ilk baştaki gibi değilim. 

Zamanla artık kafanda beliriyor bir çok şey. Etkileniyorsun ama bizim de bir 

hayatımız var kendini de korumak zorundasın. Kendimi korumak için 

olabildiğince arkadaşlarımla, meslektaşlarımla paylaşıyorum yalnız 

gitmemeye çalışıyorum incelemelere çünkü önyargı da oluşturuyor 25 sene 

sonunda 2 kişi gitmek daha objektif yaklaşım oluşturuyor" (SHU9). 

Son olarak SHU2 deneyim ile birlikte gelen duyarsızlaĢmaya dikkat çekmiĢ 

sosyal hizmet politikalarının da buna etki ettiğinin altını çizmiĢtir. 

"Duyarsızlaşma da oluyor. Belli bir süre sonra müracaatçılardan 

aldatıla aldatıla çok vaka oluyor. Aldatıldığınızda o aldanmayı yaşayınca 

opsiyonel bakmak durumunda kalıyorsun, ayrıca görüşme ve inceleme 

sürecinde her bilgiye karşı kuşku oluyor çünkü önceki vakalarla 

karşılaştırıyorsun. Biricik bakmak, ayrı ayrı bakmak gerekiyor ama mekanik 

bir şey değiliz biz, geçmişteki vakalar etkiliyor. Makul şüphenin bizim 

mesleğimizde olması gerekiyor. 6284 çıktıktan bu yana mesela sosyal hizmet 

sistemi istismar ediliyor ne kadar ağlayan babalar var "bir şey yapmadım" 

diye. Kadın “ben adamın burnunu sürteceğim diyor” beni kullanıyor, kanunu 

kullanıyor, devleti kullanıyor. Bu yüzden “kocam beni dövdü" diye gelen 

müracaatçıya sen bir kuşku ile bakmaya başlıyorsun bu sefer gerçekten 

hizmeti alması gereken de sıkıntı yaşayabiliyor" (SHU2). 

Sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçılarla empati kurmakta iĢ yoğunluğu 

nedeniyle sorunlar yaĢadıkları görülmektedir. ĠĢ yoğunluğu temasında yapılan vurgu 

personel yetersizliği, nitelik olarak hem fiziksel hem duygusal yoğunluktaki iĢ yükü , 

ve müracaatçıya odaklanma ihtiyacı yönündedir. Huzurevindeki deneyimlerini ifade 

eden SHU1 "325 kişi kapasiteli kurum tek uzman vardı çalışan, bu koşullarda empati 

lüks zorunlu ihtiyaçları karşılamak bile zor Genel olarak iş yükü azaltılmalıdır 

demiyorum 10 kişi gelse de anlayabilir sosyal hizmet uzmanı 1 yada 10 fark etmez 

bir yerde durur sosyal hizmet uzmanı ara verir mola verir. Ben öyle yapıyorum iş 

yükü ile çok alakalı değil yeter ki ara verebilelim" ifadeleriyle iĢ yükünün önemli bir 

sorun olduğunu ara verebilmenin çalıĢma motivasyonunu yükselten bir unsur 

olduğunun altını çizmiĢtir. Benzer Ģekilde SHU4 de motivasyonun politik çerçeve ile 

de alakalı olduğunun altını "çoğumuz o an işimiz olsun bitirelim işi bir şekilde 

noktalayalım derdindeyiz. Çünkü bize dayatılan bu, yani bir an evvel sorunu çözmek 

ama çözümsüzlüğün devam etmesi. Yukarıdan politika belirleyicileri mesela 100 
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hastaya bakarken ne kadar empati 20 hastaya ne kadar empati. Bizdeki sosyal hizmet 

örgütleri politika yaparken yukarıdaki kişilere bunu anlatması istenir. Yukardan hep 

sayı istenir ama içerik hiç sorulmuyor?" ifadeleri ile çizmiĢtir. SHU7 ise ilk olarak 

müracaatçı ile görüĢmenin ayaküstü Ģekilde değil dikkat ve odaklanma ile olması 

gerektiğine vurgu yapmıĢtır. Ġkinci olarak ise sosyal hizmet alanında iĢ yükünün 

nicelikle birlikte nitelik olarak da ele alınması gerektiğin, idarecilerin bu noktaya 

dikkat etmesi gerektiğini ifade etmiĢtir. 

"Şimdi iş yoğunluğu olursa yani müracaatçı ile “pata küte” görüşürsem 

ayaküstü müracaatçı gelince bir gerilim yaşanabiliyor. Müracaatçı ile sakin 

dingin bir kafa ile karşılaşırsak zaten insanların en son aşaması biziz mesela 

evlatlık açısından her şeyi denemiştir, eşini ikna etmiştir. En son sosyal 

hizmete geliyor burada ben ailenin bu yaşadığı evreleri düşünmeden hareket 

edersem önyargılı yaklaşırsam. Eğer ona empatik yaklaşmazsam aile “bu da 

beni anlamıyor” der" (SHU7). 

"Sosyal hizmette 1 sene çalışmak diğer kurumlarda 5 seneye bedel 

bence duygusal yıpranmışlık var. Vakalar yenilir yutulur değil bir günde 4-5 

farklı ortama gidiyoruz otopsi olsun, istismar olsun, ensest olsun aynı günde 

farklı ortamlara girince insanlar bizim ne yaşadığımızı bilmezler amirlerimiz 

dâhil. Bu arkadaşlarımızın sosyal inceleme raporları neticesinde resmiyete 

geçirirler bir inceleme yapar bir de raporlaştırır. Bu da bizim iş güvenliğimizi 

gündeme getiriyor. Raporumuz olmalı resmi olarak bu işlemi yaparken 

uzmanlar daha çok yoruluyor. Evrak işleri bizi yoruyor bir de bu kadar işle 

uğraştıktan sonra hala bir şey yapılmıyormuş gibi yaklaşılırsa o zaman sosyal 

hizmet uzmanlarının moral ve motivasyonu bozuluyor bence,  hayal kırıklığı 

oluşuyor. İdareciler önce sosyal hizmet uzmanları ile empati kurmalı, uzman 

işinden tatmin olmuyor sosyal incelemeden  gelince daha fazla iş yükü ile 

karşılaşıyor" (SHU7). 

 

ġekil 3.3.6. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empati Becerilerinin GeliĢtirilmesine 

Yönelik Önerileri. 

ġekil 3.3.6'da Sosyal hizmet uzmanlarının empatilerinin geliĢtirilmesine 

yönelik önerilerden birinci sırayı eğitim teması almaktadır. Uzmanların genel eğilimi 

nitelikli hizmet içi eğitimlerin yapılmasına yöneliktir. SHU1 "yaratışla alakalı 

bence, eğitim empatiyi bir parça pekiştirir ama çok ileri götürmez diyorum" ifadeleri 

ile bir taraftan empatinin doğuĢtan olduğuna dikkat çekerken diğer taraftan da 

"akademisyenler kendilerini çok geliştiriyor bu konuda biz okuldan mezun olunca 

kopuyoruz arada uçurum oluyor bir kopukluk oluyor zayıflıyor  'ben bu işi biliyorum' 

Sosyal hizmet uzmanlarının empati becerilerinin geliĢtirilmesine yönelik önerileriniz nedir? 

(Sosyal Hizmet Uzmanları) (16 Ġfade)

Eğitim (10) Özveri (2) Zaman (2) Hobi(2)
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hatasına düşüyoruz. Akademisyenler takip ediyor uzmanlaşıyor. O yüzden empati 

konusunda akademisyenlerden okul bitse bile destek almakta fayda görüyorum" 

ifadeleri ile de sosyal hizmet uzmanı ve sosyal hizmet akademisyeni arasındaki 

kopukluğa dikkat çekmiĢtir. SHU3 ise "kesinlikle ara ara eğitimler çok güzel oluyor. 

Yormadan belirli konulara odaklanmış eğitimler çok yararlı oluyor. Bütün sosyal 

hizmet uzmanlarının katıldığı tazeleme eğitimleri verilebilir" ifadeleri ile hizmet içi 

eğitimin önemine değinmiĢtir. 

Hizmet içi eğitimlerde empati eğitiminin eksikliğine sosyal hizmet uzmanları 

özellikle dikkat çekmektedir. SHU9 alanın geniĢliği ile alakalı olarak herkesi 

anlayabilmenin eğitimle alakalı olduğunu Ģöyle ifade etmektedir. 

"En büyük eksiğimiz hizmet içi eğitim yok. Müracaatçı grubunun 

genişliğine göre çocuk, yaşlı, ergen. Bir aileye girdiğiniz zaman bütün 

alanları bilmemiz gerekiyor ki o ailenin problemini çözelim bakanlığın da öyle 

bir şeyi yok. Yurtdışında branşlaşma var bence branşlaşmaya gidilmeli çocuk 

alanında olabilir, yaşlı olabilir her konuda uzman olamazsın. Yeri geliyor 

psikolog  kadar psikoloji, hukukçu kadar hukuk bilmek lazım yani çok geniş 

bir alan var uzmanlaşma bence uzman müracaatçı etkileşiminin niteliğini 

arttırır" (SHU9). 

SHU9'a benzer bir Ģekilde SHU2 de eğitim ile birlikte alandaki deneyimin 

önemine dikkat çekmektedir. 

"Empatik yaklaşımla ilgili mesela 3-5 günlük bir eğitim yok, SED ile 

ilgili müdahalede eğitirsiniz bütün uzmanları, engelli konusu bu aralar 

gündemde engelli ile ilgili eğitirsiniz. Böyle bir rutin ya da ihtiyaç duyulduğu 

anda bir hizmet içi eğitim sistemimiz yok. İlk atanan uzmanlara rotasyonda 

işlenmeli aday memurluk eğitimleri tamamen kağıt üzerinde geçiyor.  Sosyal 

hizmet uzmanını hazırlayıcı bir eğitim lazım. Bir önerim de şu sosyal hizmet 

uzmanı olarak atanırsınız ama 3 yıl sonra uzman olur yani 3 yıl uzman 

yardımcısı olur projeler hazırlar sonra bir kurul onun uzmanlığını verir bu da 

bir yöntem olabilir. Bu süreçte de aday, bir uzmanın yanında durur. Yeni 

mezun mesela 1 hafta sonra atandı direk engelli servisine verdiler çocuk 

dosyalarla boğuşacak belki de olumsuz bir deneyim olacak"(SHU2). 

Empatinin geliĢiminde önemli bir vurgu da eğitimlerin niteliği ile ilgilidir. Bu 

noktada SHU5 "hizmet içi eğitimler arttırılabilir ama bunlar 'lay lay lom' değil de 

düzenli aralıklara dolgun içerikli olmalı. Geçen Antalya‟da oldu alandan uzman 

kişiler geldi 1 hafta boyunca sıkı bir eğitim oldu memnun kaldık. Bu tür hizmet içi 

eğitimlere ağırlık verilirse güzel olur" ifadelerini kullanırken SHU6 "empati 

noktasında eğitim gerekli, bir de okuldan mezun olalı neler değişti hepsinden uzak 

kalıyoruz hizmet içi eğitimler yasa ve yönetmelikle alakalı oluyor, uygulama-teori 

ilişkisine yönelik eğitim az oluyor. Bence bu konulara yönelik eğitimler olmalı. 
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psikoloji eğitimlerine önem verilebilir. Farklı alanlar görerek uzmanlar deneyim 

kazanmalı hizmet içi eğitimler daha çok çalışılan konularla ilgili oluyor" ifadeleri ile 

eğitimin içeriğine odaklanmıĢtır. Denetimli serbestlik alanında SHU10 hizmet içi 

eğitim sürecini "sene içinde bir çok eğitim oluyor ama etkili değil en basitinden 

madde bağımlılığı ile ilgili Kültegin ÖGEL sundu bakanlığa ama eğitimi onlara 

verdi onlar bize verdi. Bu bence Türkçe bilen bir İngilizce öğretmeninin İngilizce 

dersine girmesi gibi. Alanda uzman kişilerin doğrudan vermesi lazım eğitimleri. 

Adalet bakanlığında zaten alandaki uzmanlar veriyor eğitimi bu da etkili olmuyor" 

ifadeleri ile eleĢtirmiĢtir. Son olarak SHU4 hizmet içi eğitimlerde değiĢen bir anlayıĢ 

olduğunu Ģöyle ifade etmiĢtir. 

"2000 yılından sonra elle tutulur bir şey yapılmadı bence, 

hatırlamıyorum en son 2 ay önce Antalya'da yapıldı ama bunlar SED ile 

alakalı yapılıyor ama bütün sosyal hizmet uzmanlarını toplayıp eleştirel bir 

şey yapılmadı her il kendi içinde el yordamıyla bir şeyler yapıyor. Aile eğitimi 

alanına kayıyorlar mesela. Bence gerek yok hep formatörler yetiştirildi alana 

inenlerin sorunlarına yönelik bir soru cevap etkinliği olmuyor. Bu konularda 

hizmet içi eğitim yok, ben duymadım" (SHU4). 

Özveri temasında iki sosyal hizmet uzmanı empatinin geliĢiminin uzmanın 

iĢini sevmesi ve kendinden bir Ģeyler katabilmesi ile bağlantılı olduğuna dikkat 

çekmiĢtir. Bu noktada SHU6 "biraz da kişilik ile de bağlantılı, istekli bilerek 

isteyerek gelenlerin çoğu etkili oluyor ama bu kişiliğe bağlı bence, empati kurmak 

bence mesleği sevmek ve isteklilikle bağlantılı" ifadelerini kullanırken SHU10 masa 

başı uzman kavramını gündeme getirerek "Masa başı" uzman olmayacak. "Masa 

başı uzman" olmak şu demek görüşmeyi alır görüşme standart bir şekilde yapar 

görüşme sürecinde karşı tarafın çok fazla bir şeyden bahsetmez ve görüşmenin 

dışında hükümlü ile ilgilenmez masa başı budur sadece görüşme günü ilgilenir yani 

yaptım mı yaptım bunun için ne yapmalı mesela bir çok müracaatçı da benim cep 

telefonum vardır. Mesela başka bir hat olmalı adam akşamın 8 inde krize girince sizi 

arayabilmeli. İşini mesleğini sevmekle alakalı. Sokak çocuğuna mesela yanıma 

çağırıp konuşuyorum oysa 1 lira veren masa başı uzmandır" ifadesi ile müracaatçıya 

yakınlığın anlamadaki önemine değinmiĢtir. 

Zaman temasında sosyal hizmet uzmanları müracaatçıyı anlamanın bir zaman 

meselesi olduğunu uzun soluklu bir çalıĢmanın ürünü olduğunu belirtmiĢlerdir. 

SHU1 ara verebilecek zamana dikkat çekerek "İş yükü azaltılmalıdır demiyorum 10 

kişi gelse de anlayabilir bir sosyal hizmet uzmanı 1 yada 10 fark etmez bir yerde 
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durur bir sosyal hizmet uzmanı ara verir mola verir. Ben öyle yapıyorum iş yükü ile 

çok alakalı değil yeter ki ara verebilelim" ifadeleri ile daha sakin bir ortamın olumlu 

etkisini  vurgulamıĢtır. SHU7 ise müracaatçıyı anlamanın zaman isteyen bir süreç 

olduğunu Ģöyle ifade etmiĢtir. 

"Verdiğimiz kararlar masa başı gibi görünür ama incelemeye gidince 

ailenin neye ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor bu 5-10 dakikada olmuyor. Aileler 

biraz daha gözlenmeli ailenin bize anlatmadığı şeyler olabilir. Aileleri tam 

olarak tanımıyoruz aileler tam olarak tanınmalı 5-10 dakikada olmaz. 

Gittiğim zaman sabah 8 akşam 5 olmaz mesela aileyi akşam yemekten sonra 

görebilmeliyim bütün ebeveynler olmalı toplum destekli polis yapıyor mesela 

bunu mesai saati dışında da gidebilmeliyiz. Diğer aile bireyleri ile de 

karşılaşılmadık hep kadınlarla karşılaşıyoruz. Erkeklerle karşılaşmıyoruz" 

(SHU7). 

Empatiyi geliĢtirme açısından iki uzman iĢ dıĢında aktivitelere dikkat 

çekmiĢtir. SHU4 "kişisel önemli şeyleri kısa kısa yazarım onları biraz irdelerim 

yazmak ve değerlendirmek empatiyi daha çok geliştiriyor. Vakaları yazmak empatiyi 

geliştiriyor. Uzmanın bir enformel bir vaka değerlendirme günlüğü olsa yararlı olur" 

ifadeleri ile günlük tutmanın empatiyi geliĢtirdiğine vurgu yaparken, SHU8 "sosyal 

hizmet uzmanın iş dışında uğraştığı bir uğraş bir hobisi olmalı hobisi sayesinde iş 

ortamının stresinden kendini koparabilir rahatlayabilir  ve kafasını boşaltabilir 

bence bunca yoğunlukta nitelikli bir hizmet verebilmek için spor, kültürel aktiviteleri 

olan iş dışında bir uğraşı olmalı sosyal hizmet uzmanının" ifadelerini kullanmıĢtır. 

3.4. Empatinin Ölçülmesi 

 AraĢtırmanın empatinin ölçülmesi bölümünde nicel araĢtırma bulgularına yer 

verilmektedir. Bu amaçla sosyal hizmet uzmanlarının ve sosyal hizmet öğrencilerinin 

empatik eğilim ölçeği puan ortalamalarının bağımsız değiĢkenlere göre farklılaĢıp 

farklılaĢmadığına yönelik bulgular verilecektir.  
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Çizelge 3.4.1. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Empatik Eğilim Ölçeği Puan 

Ortalamaları Ġle Sosyo-Demografik DeğiĢkenlerin ĠliĢkisi. 

 Empatik Eğilim Ölçeği 

Cinsiyet x±sd 

Erkek  64,9±5,4 

Kadın 65,7±5,2 

t değeri 

p değeri 

-,633 

0,529 

Anne Eğitim Durumu  x±sd 

Okur yazar değil/Okur yazar 64,3±5,4 

Ġlkokul/Ortaokul 65,7±5,4 

Lise/Üniversite 66,4±4,44 

F değeri 0,857 

p değeri 0,429 

Baba Eğitim Durumu  x±sd 

Okur yazar değil/Okur yazar 62±4,73 

Ġlkokul/Ortaokul 66,7±5,24 

Lise/Üniversite 6,45±5,13 

F değeri 3,125 

p değeri 0,50 

Akademik Not Ortalaması x±sd 

1-3 65,7± 5,4 

3 ve üstü 65,1± 5,1 

t değeri 0,461 

p değeri 0,646 

YaĢamın Çoğununun Geçirildiği Yer x±sd 

Köy/Kasaba 64,5±5,9 

ġehir 65,6±5,1 

t değeri -0,800 

p değeri 0,426 

KardeĢ Sayısı x±sd 

1-3 65,3±6,0 

4 ve üzeri 65,4±4,5 

t değeri -0,072 

p değeri 0,943 

Mezun Olunan Lise Türü x±sd 

Düz Lise 65,07±5,8 

Anadolu Lisesi 65,6±5,2 

Diğer (Açık Lise, Özel Lise, Meslek Lisesi,) 66,2±2,5 

F değeri 0,199 

p değeri 0,820 

Çizelge 3.4.1'e göre sosyal hizmet öğrencilerinin empatik eğilim ölçeği puan 

ortalamaları ile sosyo-demografik değiĢkenlerin iliĢkisine yönelik bulgulara 

bakıldığında EEÖ puan ortalamasının cinsiyete, anne-baba eğitim durumuna 

akademik not ortalamasına, yaĢamın çoğunu geçirildiği yere kardeĢ sayısına ve 
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mezun olunan lise türüne göre istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

görülmektedir. 

Çizelge 3.4.2. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Empatik ve Sempatik Tepkileri Ayırt 

Etme Bulgularına Göre Empatik Eğilim Ölçeği Puanları. 

  x±sd 

1.Diyalog 

Sempatik Yanıt 

Doğru Yanıt 64,8±5 

YanlıĢ Yanıt 67,0±5,7 

 t değeri -1,695 

P değeri 0,094 

2.Diyalog 

Empatik Yanıt 

Doğru Yanıt 65,2±5,3 

YanlıĢ Yanıt 66,1±5,2 

 t değeri 0,565 

P değeri 0,574 

3.Diyalog 

Empatik Yanıt 

Doğru Yanıt 65,3±5,2 

YanlıĢ Yanıt 65,7±6 

 t değeri -0,197 

P değeri 0,844 

Çizelge 3.4.2.'ye göre sosyal hizmet öğrencilerinin empatik ve sempatik tepkileri 

ayırt etme bulgularına göre empatik eğilim ölçeği puanlarına bakıldığında EEÖ puan 

ortalamasının 3 diyaloga göre de farklılaĢmadığı görülmektedir. 
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Çizelge 3.4.3. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik Eğilim Ölçeği Puan 

Ortalamaları Ġle Sosyo-Demografik DeğiĢkenlerin ĠliĢkisi. 

 Empatik Eğilim Ölçeği 

YaĢ x±sd 

0-31 72,7±,51 

32 ve üstü 74,1±,67 

t değeri 

p değeri 

-1,645 

0,101 

Cinsiyet x±sd 

Erkek  72,8±8,0 

Kadın 73,7±6,9 

t değeri 

p değeri 

-1,179 

0,239 

Medeni Durum  x±sd 

Bekar 71,9±,54 

Evli 74,8±,59 

t değeri -3,510 

p değeri 0,001 

Gelir x±sd 

0-3763 72,5±,53 

3764 ve üstü 74,4±,62 

t değeri -2,204 

p değeri ,028 

YaĢamın Çoğununun Geçirildiği Yer x±sd 

Köy/Kasaba 71,9±6,6 

ġehir 73,4±,7,5 

t değeri -,1,136 

p değeri 0,257 

Çocuk Sayısı  

Çocuğum yok 72,4±7,1 

1-2 75±7,9 

3-4 78,8±5,4 

F değeri 6,834 

p değeri 0,001 

Çizelge 3.4.3'e göre sosyal hizmet uzmanlarının empatik eğilim ölçeği (EEÖ) 

puan ortalamaları ile sosyo-demografik değiĢkenlerin iliĢkisine bakıldığında 

cinsiyete, yaĢa, yaĢamın çoğunun geçirildiği yere göre EEÖ puan ortalamasının 

istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı görülmektedir. Medeni duruma 

göre EEÖ puan ortalamasına bakıldığında evli sosyal hizmet uzmanlarının EEÖ puan 

ortalamasının bekar olan sosyal hizmet uzmanlarından yüksek olduğu ve bu farkın 

istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Gelir durumu aritmetik ortalamadan 

iki ayrıldığında da 3764 ve üstü gelire sahip sosyal hizmet uzmanlarının EEÖ puan 

ortalaması 3764 altı gelire sahip sosyal hizmet uzmanlarından yüksektir ve bu fark 

istatiksel olarak anlamlıdır. Çocuk sayısına göre EEÖ puan ortalamasına 

bakıldığında ise üç grup arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir. Yapılan 



176 
 

Tukey testi değerlendirilmesine göre farklılığın bütün gruplar arasında olduğu çocuk 

sahibi olma ve çocuk sayısı arttıkça EEÖ puan ortalamasının istatiksel olarak anlamlı 

bir Ģekilde arttığı görülmektedir. 

Çizelge 3.4.4. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik Eğilim Ölçeği Puan 

Ortalamaları Ġle Mesleki DeğiĢkenlerin ĠliĢkisi. 

 Empatik Eğilim 

Ölçeği 

  

ġu An ÇalıĢılan Kurum x±sd 

Aile ve Sosyal politikalar Bakanlığı 71,6±7,6 

Sağlık Bakanlığı 74,8±7,1 

Adalet Bakanlığı 75,9±5,7 

Özel/Diğer 74,0±7,8 

F değeri 6,519 

p değeri 0,000 

En Uzun Süre Hizmet Yapılan Birim ya da Alan x±sd 

Korunmaya Muhtaç Çocuk 72,4±7,2 

YaĢlılık Alanı 72±8,7 

Engelli Alanı 70,5±6,9 

Sosyal yardım Alanı 72,6±7,9 

Adli Sosyal Hizmet 75,5±6,4 

Tıbbi Psikiyatrik Sosyal Hizmet  75,5±7,4 

Kadın Refahı 71,9±7,2 

Diğer 76,2±5,6  

F değeri 2,977 

p değeri 0,005 

ÇalıĢma Yılı x±sd 

0-6,84 72,6±7,40 

6,85 ve üstü 74,4±7,55 

t değeri -2,182 

p değeri 0,030 

Haftada Yapılan GörüĢme Sayısı x±sd 

0-19,33 73,3±,52 

19,34 ve üstü 73,2±,64 

t değeri 0,066 

p değeri 0,948 

Yapılan GörüĢmelerin Ortalama Süresi x±sd 

0-19,33 73,0±,49 

19,34 ve üstü 73,9±,70 

t değeri -1,027 

p değeri 0,305 

Görev Yapılan Kurumda Müracaatçılarla GörüĢmek Ġçin 

AyrılmıĢ Bir GörüĢme Odası 

x±sd 

Var 73,5±7,6 

Yok 72,8±7,3 

t değeri 0,847 

p değeri 0,398 
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Çizelge 3.4.4.  Devam. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik Eğilim Ölçeği Puan 

Ortalamaları Ġle Mesleki DeğiĢkenlerin ĠliĢkisi. 

Kurumunuzda GörüĢme Odası Mevcut Ġse Bu Odayı Kullanma 

Sıklığı 

x±sd 

Her Zaman/Sık Sık 74,1±7,7 

Bazen 73,9±6,8 

Nadiren/Hiçbir Zaman 70±6,9 

F değeri 3,329 

p değeri 0,041 

Müracaatçılarla Ġlgili MeslektaĢlardan Destek-Öneri Alma 

Sıklığı 

 

Her Zaman/Sık Sık 72,8±7,3 

Bazen 74,4±7,2 

Nadiren/Hiçbir Zaman 72,1±8,3 

F değeri 2,393 

p değeri 0,093 

Empati Kurmayı Ġçeren Ya Da Empati Ġle Ġlgili Herhangi Bir 

Eğitim Faaliyetine Katılma Durumu 

x±sd 

Evet 74,8±7,2 

Hayır 72,3±7,4 

t değeri 3,082 

p değeri 0,002 

Çizelge 3.4.4'e göre sosyal hizmet uzmanlarının EEÖ puan ortalamaları ile 

mesleki değiĢkenlerin iliĢkisine bakıldığında haftalık yapılan görüĢme sayısı, 

görüĢmelerin ortalama süresi, kurumda görüĢme odasının olup olmaması, 

müracaatçılarla ilgili meslektaĢlardan destek-öneri alma sıklığı ve empati kurmayı 

içeren ya da empati ile ilgili herhangi bir eğitim faaliyetine katılma durumuna göre 

EEÖ puan ortalamasının istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

görülmektedir. ÇalıĢma yılı aritmetik ortalamaya göre iki gruba ayrıldığında 6,85 ve 

üstü yıl çalıĢan sosyal hizmet uzmanlarının EEÖ puan ortalamalarının 6,84 ve altı yıl 

çalıĢan uzmanlara göre yüksek olduğu ve bu farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. ġu an çalıĢılan kuruluĢun bağlı olduğu kuruma göre EEÖ puan 

ortalamasına bakıldığında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Yapılan Tukey 

testi değerlendirilmesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık 

Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında 

farklılaĢma vardır. En uzun süre hizmet yapılan birim ya da alana göre EEÖ puan 

ortalamasına bakıldığında gruplar arası farklılaĢma olduğu ve bunun istatiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmektedir. Yapılan Tukey testi değerlendirilmesine göre engellik 

alanı ile adli sosyal hizmet alanı ve tıbbi psikiyatrik sosyal hizmet alanı arasında 

anlamlı fark vardır. Kurumdaki görüĢme odasını kullanma sıklığına göre EEÖ puan 

ortalamasının farklılaĢtığı ve bu farklılaĢmanın da istatiksel olarak anlamlı olduğu 
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görülmektedir. Yapılan Tukey testi değerlendirilmesine göre görüĢme odasını her 

zaman/sık sık kullananların EEÖ puan ortalaması göre görüĢme odasını 

nadiren/hiçbir zaman kullananlara göre yüksektir. 

Çizelge 3.4.5. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik Eğilim Ölçeği Puan 

Ortalamaları Ġle Empati KavramsallaĢtırması ve Uygulaması Anketi Bulguları 

iliĢkisi. 

ĠĢ yükümün yoğunluğu veya müracaatçı çokluğu nedeniyle 

müracaatçılarıma gerekli ilgiyi gösteremediğimi düĢünürüm. 
x±sd 

Her Zaman/Sık Sık 71±7,8 

Bazen 73±7,4 

Nadiren/Hiçbir Zaman 74,6±7,0 

F değeri 6,165 

p değeri 0,002 

Ġdarecilerle iliĢkilerim nedeniyle müracaatçılarıma gerekli 

hassasiyeti gösteremediğimi düĢünürüm. 

x±sd 

Her Zaman/Sık Sık 72,7±8,3 

Bazen 70,5±7,3 

Nadiren/Hiçbir Zaman 74,5±7,0 

F değeri 9,123 

p değeri 0,000 

Bürokratik süreçler nedeniyle müracaatçılarıma gerekli 

hassasiyeti gösteremediğimi düĢünürüm. 

 

Her Zaman/Sık Sık 72,4±7,6 

Bazen 72,5±7,0 

Nadiren/Hiçbir Zaman 74,6±7,5 

F değeri 3,433 

p değeri 0,033 

Müracaatçılarımla ilgili geçmiĢte yaĢadığım olumsuz 

deneyimlerin onları anlamamı etkilediğini düĢünürüm. 

 

Her Zaman/Sık Sık 69,4±7,8 

Bazen 73,3±7,3 

Nadiren/Hiçbir Zaman 73,9±7,3 

F değeri 6,087 

p değeri 0,003 

Müracaatçıların yaĢadıkları acı verici olayları sanki ben de 

yaĢıyormuĢum hissine kapılırım. 

 

Her Zaman/Sık Sık 72,3±7,3 

Bazen 73±6,44 

Nadiren/Hiçbir Zaman 73,5±7,9 

F değeri 0,506 

p değeri 0,603 

Empati, müracaatçılarımla çalıĢırken bana rehberlik eder.  

Her Zaman/Sık Sık 74,1±7,1 

Bazen 70,4±8,2 

Nadiren/Hiçbir Zaman 70±7,32 

F değeri 7,975 

p değeri 0,000 
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Çizelge 3.4.5. Devam. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik Eğilim Ölçeği Puan 

Ortalamaları Ġle Empati KavramsallaĢtırması ve Uygulaması Anketi Bulguları iliĢkisi. 

Müracaatçımın ağlamasından elimde olmaksızın etkilenirim.  

Her Zaman/Sık Sık 73,9±7,2 

Bazen 73,2±6,1 

Nadiren/Hiçbir Zaman 73,1±8,2 

F değeri 0,225 

p değeri 0,798 

Müracaatçım olumsuz bir durum içinde bulunduğunda ona 

acırım. 

 

Her Zaman/Sık Sık 74,3±7,5 

Bazen 73,1±7,0 

Nadiren/Hiçbir Zaman 73,1±7,6 

F değeri 0,560 

p değeri 0,572 

Empatiyi müracaatçılarım için karar vermede kullanırım.  

Her Zaman/Sık Sık 74,1±7,6 

Bazen 72±6,4 

Nadiren/Hiçbir Zaman 72,5±7,9 

F değeri 2,876 

p değeri 0,058 

Müracaatçılarımın yaĢadıklarını onların bakıĢ açısından 

bakarak kafamda canlandırırım. 

 

Her Zaman/Sık Sık 74±7,5 

Bazen 71,5±6,9 

Nadiren/Hiçbir Zaman 70,6±7,4 

F değeri 4,789 

p değeri 0,009 

Kendi duygusal durumumun müracaatçımı nasıl etkilediğinin 

farkındayımdır. 

 

Her Zaman/Sık Sık 73,8±7,5 

Bazen 72,9±7,0 

Nadiren/Hiçbir Zaman 70±7,7 

F değeri 2,942 

p değeri ,054 

Din, dil, ırk, etnik aidiyet hususlarında benden farklı olan bir 

müracaatçıyla empati kurmakta zorlanırım. 

 

Her Zaman/Sık Sık 72,7±2,2 

Bazen 72,3±7,8 

Nadiren/Hiçbir Zaman 73,4±7,5 

F değeri 0,354 

p değeri 0,702 

Müracaatçılarımın duygusal paylaĢımlarının benim üzerimdeki 

etkisini kontrol edebilirim. 

 

Her Zaman/Sık Sık 73,4±7,3 

Bazen 72,7±8,2 

Nadiren/Hiçbir Zaman 67,7±7,6 

F değeri 2,111 

p değeri 0,123 
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Çizelge 3.4.5. Devam. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik Eğilim Ölçeği Puan 

Ortalamaları Ġle Empati KavramsallaĢtırması ve Uygulaması Anketi Bulguları iliĢkisi. 

Vakalara yaklaĢırken aĢırı duygusallaĢtığım olur.  

Her Zaman/Sık Sık 73,5±10,2 

Bazen 73,3±6,0 

Nadiren/Hiçbir Zaman 73,2±7,6 

F değeri 0,013 

p değeri 0,987 

Zor durumda kalmıĢ bir müracaatçı gördüğümde içim sıkılır.  

Her Zaman/Sık Sık 72,3±6,8 

Bazen 73,1±7,5 

Nadiren/Hiçbir Zaman 74±7,7 

F değeri 1,552 

p değeri 0,213 

Müracaatçılarla görüĢme yaparken sağlıklı ve güçlü bir kiĢilik 

yapısına sahip olduğumu düĢünürüm. 

 

Her Zaman/Sık Sık 74±7,35 

Bazen 69,3±6,9 

Nadiren/Hiçbir Zaman(burada 4 kiĢi var bağımsız t olabilir) 77,7±7,8 

F değeri 10,032 

p değeri 0,000 

Çizelge 3.4.5'e göre sosyal hizmet uzmanlarının empatik eğilim ölçeği puan 

ortalamaları ile empati kavramsallaĢtırması ve uygulaması anketi bulguları iliĢkisine 

bakıldığında EEÖ puan ortalamalarının müracaatçıların yaĢadıkları acı verici olayları 

yaĢamaya, müracaatçının ağlamasından elinde olmaksızın etkilenmeye, müracaatçı 

olumsuz bir durumda bulunduğunda ona acımaya ve empatiyi karar vermede 

kullanmaya göre istatistiksel açıdan anlamla bir Ģekilde farklılaĢmadığı 

görülmektedir. Ayrıca, din, dil ve etnik aidiyet açısından farklı müracaatçı ile empati 

kurma, müracaatçının duygusal paylaĢımlarının etkisini kontrol etme, vakalara 

yaklaĢırken aĢırı duygusallaĢma, zor durumda müracaatçı gördüğünde sıkıntı duyma 

değiĢkenlerine göre de EEÖ puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmamaktadır. EEÖ puan ortalamaları iĢ yükü yoğunluğu ve müracaatçı 

çokluğu nedeniyle müracaatçıya gerekli ilgiyi gösteremediğini düĢünmeye göre 

istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Yapılan Tukey testi 

değerlendirilmesine göre Gerekli ilgiyi nadiren/hiçbir zaman gösteremediğini 

düĢünenlerin puan ortalaması her zaman/sık sık gösteremediğini düĢünenlerin puan 

ortalamasına göre yüksektir. Benzer Ģekilde idarecilerle olan iliĢkiler nedeniyle 

müracaatçıya hassasiyet gösterememe değiĢkenine göre de EEÖ puan ortalaması 

istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Yapılan Tukey testi 

değerlendirilmesine göre nadiren/ hiçbir zaman gerekli hassasiyeti gösteremediğini 

düĢünenler katılımcıların EEÖ puan ortalaması bazen gerekli hassasiyeti 
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gösteremediğini düĢünen katılımcıların EEÖ puan ortalamasından yüksektir. 

Hassasiyet boyutunda bürokratik süreçler nedeniyle gerekli hassasiyeti 

gösterememeye göre de EEÖ puan ortalamalarının olarak anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢtığı görülmektedir. Bürokratik süreçler nedeniyle müracaatçılarıma gerekli 

hassasiyeti gösteremediğimi düĢünürüm değiĢkenine LSD testi değerlendirmesi ile 

bakıldığında nadiren/hiçbir zaman ile her zaman/sık sık arasında ve nadiren/hiçbir 

zaman ile bazen arasında farklılaĢma olduğu görülmektedir. Müracaatçılarla ilgili 

geçmiĢte yaĢanan olumsuz deneyimlerin anlamaya olan etkisine göre EEÖ puan 

ortalamasına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢma 

bulunmuĢtur. Yapılan Tukey değerlendirmesinde her zaman/sık sık ile bazen 

arasında ve her zaman/sık sık ile nadiren/hiçbir zaman arasında farklılaĢma olduğu 

görülmektedir. Empati, müracaatçılarımla çalıĢırken bana rehberlik eder değiĢkenine 

göre EEÖ puan ortalamasına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢma bulunmuĢtur. Yapılan Tukey değerlendirmesinde her zaman/sık sık ile 

bazen arasında ve her zaman/sık sık ile nadiren/hiçbir zaman arasında farklılaĢma 

olduğu görülmektedir. Müracaatçılarımın yaĢadıklarını onların bakıĢ açısından bakarak 

kafamda canlandırırım değiĢkenine göre EEÖ puan ortalamasına bakıldığında istatiksel 

olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢma bulunmuĢtur. Yapılan Tukey 

değerlendirmesinde her zaman/sık sık ile bazen arasında farklılaĢma olduğu 

görülmektedir. Kendi duygusal durumunun müracaatçıyı nasıl etkilediğinin farkında 

olmaya göre EEÖ puan ortalamasına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢma bulunmuĢtur. Yapılan Tukey değerlendirmesinde her zaman/sık sık ile 

nadiren/hiçbir zaman arasında farklılaĢma olduğu görülmektedir. Son olarak 

müracaatçılarla görüĢme yaparken sağlıklı ve güçlü bir kiĢilik yapısına sahip olduğumu 

düĢünürüm değiĢkenine göre EEÖ puan ortalamasına bakıldığında istatiksel olarak 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢma bulunmuĢtur. Yapılan Tukey değerlendirmesinde her 

zaman/sık sık ile bazen arasında farklılaĢma olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 



182 
 

Çizelge 3.4.6. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empatik ve Sempatik Tepkileri Ayırt 

etme Bulgularına göre Empatik Eğilim Ölçeği Puanları. 

  x±sd 

1.Diyalog 

Sempatik Yanıt 

Doğru Yanıt 73,7±7,8 

YanlıĢ Yanıt 72,5±6,7 

 t değeri 1,506 

 P değeri 0,133 

2.Diyalog 

Empatik Yanıt 

Doğru Yanıt 73,6±5,8 

YanlıĢ Yanıt 71,4±5,8 

 t değeri -2,446 

 P değeri 0,016 

3.Diyalog 

Empatik Yanıt 

Doğru Yanıt 73,5±7,5 

YanlıĢ Yanıt 71,4±6,86 

 t değeri 1,796 

 P değeri 0,073 

Çizelge 3.4.6'ya göre sosyal hizmet uzmanlarının empatik ve sempatik 

tepkileri ayırt etme bulgularına göre EEÖ puanlarına bakıldığında EEÖ puan 

ortalamasının sempatik yanıtın sorulduğu 1. diyalog ve empatik yanıtın sorulduğu 3. 

diyalogda EEÖ puan ortalamasının istatiksel açıdan anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmadığı görülmektedir. Empatik yanıtın sorulduğu 2. diyaloga göre ise EEÖ 

puan ortalamasının istatiksel açıdan anlamlı bir Ģekilde farklılaĢtığı görülmektedir. 

Doğru yanıt verenlerin EEÖ puan ortalamaları yanlıĢ yanıt verenlerin puan 

ortalamalarından yüksektir. 

Çizelge 3.4.7. Sosyal Hizmet Uzmanları ve Öğrencilerinin Empatik Eğilim Ölçeği 

Puanlarının KarĢılaĢtırılmasına Yönelik Bulgular. 

  x±sd 

EEÖ Puan Ortalaması Sosyal Hizmet Uzmanı 73,3±7,49 

Sosyal Hizmet Öğrencisi 65,4±5,3 

 t değeri -10,989 

 P değeri 0,000 

Çizelge 3.4.7'ye göre  sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet 

öğrencilerinin EEÖ puan ortalaması karĢılaĢtırıldığında istatistiksel olarak anlamlı 

farklılaĢma görülmektedir. Sosyal hizmet uzmanlarının empatik eğilim puan 

ortalaması sosyal hizmet öğrencilerinden yüksektir. 

3.5. Empatinin Eğitimi 

Sosyal hizmette empatinin eğitimine odaklanan bu bölümde nitel araĢtırma 

bulguları bulunmaktadır. Sosyal hizmet akademisyenlerinin, uzmanlarının ve 

öğrencilerinin Türkiye'deki sosyal hizmet eğitimine yönelik değerlendirmelerine yer 
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verilecektir. Bu çerçevede sosyal hizmet akademisyenlerinin, uzmanlarının ve 

öğrencilerinin sosyal hizmet eğitiminde empati becerisinin geliĢiminde teori ve 

uygulama açısından gördükleri sorunlara ve çözüm önerilerine, ayrıca sosyal hizmet 

eğitiminin sosyal hizmet öğrencilerinin empati becerisine ne gibi etkileri olduğuna 

yönelik bulgular verilmiĢtir. 

 

ġekil 3.5.1. Sosyal Akademisyenlerinin Eğitim Sürecinde Empatinin 

Kazandırılmasına Yönelik DüĢünceleri 

ġekil 3.5.1'e göre sosyal hizmet akademisyenlerinin empati eğitiminde en çok 

değindikleri tema sosyal hizmet eğitiminde beceri eğitiminin eksikliğidir. SHA5 ve 

SHA7 bu noktada Türkiye'deki sosyal hizmet eğitiminin emekleme döneminde 

olduğunu ve aĢırı bilgi temelli bir oryantasyona sahip olduğunu Ģöyle ifade 

etmektedir. 

"Türkiye'de çok fazla bilgi oryantasyonlu eğitim var.  Yurtdışından 

temel eksiğimiz bu. Beceri geliştirme yurtdışında daha ön planda sosyal 

hizmet eğitiminde. Beceri geliştirmek için yeterli araç gerecimiz, zamanımız, 

ve insan gücümüz yok. Bilgi odaklı olduğumuzdan beceri oryantasyonumuz 

yok. Süpervizyon önemli, uygulamaya giden öğrencinin geri bildirim alması 

lazım. Biz şanslıyız burada 40 öğrencimiz var ve 8 kişiyiz, 3-4 öğrenci ile 

çalışıyorum. Bir öğrenciye söyledim bu iletişim becerisiyle sorun 

yaşayacağını. Derler ya sosyal hizmet uzmanının en önemli aracı kendisidir. 

Şimdi bu nasıl olacak? İletişim becerisiyle olacak sadece sözel beceriden 

bahsetmiyorum empati, dinleme ve anlama kabiliyetinin artması lazım ama 

bazılarında da olmuyor yani 4 senede de sonuçta elinde hamur yok yani bu da 

önemli" (SHA5). 

"Bu eğitimden başlıyor bence biz eğitimde ne kadar mikro-mezzo-makro 

beceriler kazandırabiliyoruz, bir müracaatçıya çalışmada ne tür becerileri 

kazandırabiliyoruz. nasıl bir çalışma becerisi kazandırabiliyoruz bu tartışmalı 

bir konu" (SHA7). 

SHA8 beceri kazanma noktasında kendi gözlemlerini öğrencilerin staja 

çıktığında yaĢadıkları Ģok deneyimi ile aktarmıĢtır. Bununla birlikte duygu ve 

düĢünce ifadesi noktasında da beceri eksikliğine vurgu yapmıĢtır. 

"Yani çok kazanamıyorlar galiba çünkü özellikle bizim uygulamalarımız 

4. sınıfta ilk dönem 3 gün ikinci dönem 5 gün. İlk dönem öğrenci bir şoka 

uğruyor zaten sanki o hani o 3 yıllık aldığı bilgi ve birikim çok işe yaramıyor 

Sosyal hizmet eğitiminde teorik ve uygulamalı dersler bağlamında empati becerisinin yeterli 
düzeyde öğrencilere kazandırıldığını düĢünüyor musunuz? Bu noktada ne gibi zoruluklar 

yaĢıyorsunuz? (Sosyal Hizmet Akademisyenleri) (30 Ġfade)

Beceri Eğitimi 
Eksikliği (6)

Fiziksel 
Sorunlar (5)

Eğitimin 
Sınırları (5)

Kültürel    Arka  

Plan (5)

Sosyal Hizmet 
AnlayıĢı  (5)

Akademisyenin 
Niteliği (4)
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ve çok ciddi depresyona girenler oluyor mesela çünkü aynı anda bir çok 

sorunu deneyimleyen bir müracaatçıyla karşılaşıyor. Bu çok sarsıcı oluyor ve 

çok inanılmaz buluyorlar durumu hayret ediyorlar işte hem istismar hem 

yoksulluk hem parçalanmış aile hocam en az 3-5 sorun var ve hala kendime 

gelemedim deniyor demek ki teorik eğitim de mesela 3 yıl boyunca verilen bu 

anlamda yeterince bir hazırlık yaptırılamamış yani beceriyi kazanmakla ilgili 

süreç tırnak içinde çok yetersiz oluyor" (SHA8). 

"Duygu ve düşüncelerin ifadesi noktasında biz öğrencilerimizde 

görüyoruz bu sana ne hissettirdi sorusu noktasında duygu değil düşünceyi 

ifade ediyor bize. Duygu eğitimi sosyal hizmet eğitiminde verilmediği için hem 

bence öğrenciyken de buna ilişkin bir farkındalığı olmuyor aslında mümkün 

olduğunca geliştirmeye çalışıyoruz ama bu odakta dersler olmadığı için 

donanım açısından ben o kısmın eksik kaldığını düşünüyorum dolaysısıyla 

müracaatçıya bunu yansıtamıyor. Duygularla ilgili alan daha öznel, daha 

sübjektif,  güvenilmez ama davranışlar üzerinden gittiğinde ya da temel işte 

somut temel gereksinimlerin karşılanması noktasında gitmek o an herhalde 

daha kolaylaştırıcı bir şey çünkü diğer alan daha donanımsız olunan bir alan 

yani buna ilişkin bir derinleşme olmadığı için ondan dolayı da hani biraz 

ihmal ediliyor olabilir" (SHA8). 

Beceri eksikliğinde önemli bir vurgu da kuramlar ile uygulamayı 

birleĢtirebilmeye yöneliktir. SHA4 ve SHA11 bu noktada eleĢtirel 

değerlendirmelerde bulunmuĢlardır, SHA4 teori aktarımı noktasında da eğitimin 

istenen seviyede olmadığını belirtirken SHA11 açık öğretim sorununa dikkat 

çekmiĢtir. 

"Kuramları çok genel öğretiyoruz kuramları göstermiyoruz çoğu 

akademisyenin de kuramları uygulamaya aktardığını düşünmüyorum. 

Yaklaşımların tekniklerini bilmiyoruz gösteremiyoruz eklektik bilgi diyoruz 

genelci bakarız diyoruz ama bir açıdan bakarsın yardım edersin bu konularda 

ekstra eğitimlere ihtiyacımız var. Ben bir kursa yazıldım ne gerek var diye 

meslektaşlarım oldu ihtiyaç her zaman var bilgi doygunluk yok ki her 

yaklaşımı bilemem sizi anlıyorum klişe bir laf eklektik bilgi temeli ama ne. 

Müracaatçı ile karşılaştığından itibaren bu yaklaşımları kullanacaksın sadece 

müracaatçı değil ailesi arkadaşları alt sistemler kapalı sistemler bir gencin 

geçiş dönemi güçlü yönleri bize gelmiş olması yardım istemesi sorunu 

keşfetmeden itibaren kullanıyoruz. Yaklaşımı her aşamada kullanmalıyız bu 

konuda yeterli donatılarla gelmediğimizi düşünüyorum sadece teori pratik 

kopukluğu değil teoride de istenen noktada da değiliz" (SHA4). 

"Empati kazandıramıyoruz yani empati öğretilir mi öğretilmesinden 

bahsetmiyoruz zaten empatiyi teorik olarak gösterisin ama kazandırmak başka 

bir şey egzersiz yapmadan olmaz. Tabi bizim dersleri sadece kitabı yapmamız 

mümkün değil açık öğretim bu konuda çok eksiktir eli ayağı yoktur olsa da 

protezdir biz mümkün miktarda teorik derslerin içine çok miktarda rol oynama 

tekniklerini mahremiyeti korunmuş olmakla birlikte kişisel bilgiler korunarak 

gerçek vaka örnekleri uygulama deneyimlerini aktarmak uzaktan  da olsa o 

yaşantıları izleme dinlemeye kavramaya ihtiyacımız var dolayısıyla sosyal 

hizmet öğrencilerine sadece teknik öğreten teorik tartışmaların ötesinde 

bunları ekleyeceğiz" (SHA11). 

Fiziksel sorunlar temasında akademisyenler öğrenci fazlalığını, sınıfların 

yoğunluğunu ve fakülte içinde uygulama yapacak mekan sorunlarını gündeme 
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getirmiĢlerdir. SHA7, SHA10 VE SHA12 öğrenciye sayısının fazlalığına dikkat 

çekerken  SHA11 ve SHA5 uygulama için mekan yokluğunu belirtmektedir. 

"Ben de işin içerisindeyim. Ben savunuyorum kendimi mesela şimdi 77 

kişi var tek hocayım sistemsel sorunlar var" (SHA7). 

"Fiziksel olarak sorunlarımız da var sınıflar çok kalabalık sınıfta 

devamsızlık yapan öğrenci de çok oluyor. 70 den 50 kişi geliyor devam eden 

fayda sağlıyor devam etmeyen dersi geçiyor ama kendini yetiştirmiyor. 

Kalabalık bir sorun. Bir aynalı oda da yok mesela bizim bölümde çok basit bir 

şey" (SHA10). 

"Mesela benim bireyle sosyal hizmet dersimde şu an 92 öğrenci var. 

Mevcudumuz 75 ama alttan, dikey ve yatay farklı yerlerden gelenlerle bu 90'ı 

buluyor.  Dolayısıyla bir sınıf ortamı ile 90 kişiye empati becerisinin 

ayırdığım zamanın miktarı öğrenci başına düşen 1 dakika bile değil yani bu 

tür becerilerin kazandırılması için öğrenci  ve öğrenci sayısındaki yükseklik 

bir engel"  (SHA12). 

"Fiili olarak bu teorik tartışmaların üzerine vaka çalışmaları ve 

kurgusal videolar, grup çalışmaları gibi uygulamaların sınırlandırılması söz 

konusu bu da derslik ortamlarının uygun olmaması öğrenci sayısının yüksek 

olmasından dolayı eğitim daha teorik kalıyor"  (SHA11). 

"Bir kaç ay önce bir arkadaş sunum yaptı İngiltere'de bir üniversitede 

sosyal hizmet bölümü kampusun içine prefabrik ev yapmış ve bütün 

uygulamalarını orada yapıyor. Örneğin öğrenci ev ziyareti yaparmış gibi 

kapıyı çalıyor hocalar izliyor uçak simülatörü gibi düşün bu tür örnekleri 

artık konuşmalıyız" (SHA5). 

Akademisyenlerin empatinin eğitimle geliĢmesi noktasındaki görüĢü eğitimin 

de sınırları olduğu eğitim dıĢında faktörlerin de empatinin geliĢiminde etkili olduğu 

yönündedir. SHA10 "geliştirir mi herkes kendi gelişim potansiyeli kadar. Ama bir 

ders insanı empatik yapmaz, sadece kuramsal bir bilgi aktarımı ile empatiyi 

kazandıramayız. Eğitim ile empatiye yönelik farkındalık kazandırılır ama bu bence 

kişinin çabalaması ve merhameti ile alakalıdır. Burada önemli olan da öğrencinin 

kendi kişisel nitelikleri ama bir öğrenci hayatı boyunca empatik olmamış, ben 

merkezci, yardım etmeyen, anlamayan bir insansa kendi çıkarlarını düşünmüşse 

sosyal hizmet eğitimi onu empatik yapmaz. Sadece farkındalığını arttırır o 

farkındalıkla harekete geçmek onun elinde" ifadeleri ile empatinin uzun bir geliĢim 

sürecinin ürünü olduğunu ve kiĢisel potansiyelin önemli olduğunu belirtmiĢtir. SHA3 

ve SHA9 empati eğitiminde içselleĢtirmenin önemine değinmiĢ, SHA1 de süreç 

içinde öğrencinin empatisinin geliĢimine yönelik gözlemini aktarmıĢtır. 

"Bu noktada şunu sorgulamak lazım bence. Sosyal hizmet eğitimi bu 

beceriyi kazandırabilir mi? Bir eğitim süreci bunu ne denli başarabilir? Daha 

önce yürüttüğüm “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Atılganlık Becerileri” adlı 

araştırmamda eğitimin atılganlık becerisini arttıramadığı görüldü. Tabi bu 

sadece bizim bölüm örneği.  En son yaptığım “Sosyal Hizmet Öğrencilerinin 
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Farklılığa Bakışı” araştırmamda yurtdışı hakem farklılıklara saygı konusunda 

“eğitim bunu nasıl başarabilir?” diye not düşmüş. Diğer yandan empati 

becerisi kazanılması çok zor bir beceri. Karşındaki müracaatçının yaşadığı 

duyguları ne derece içselleştirebilirsin ya da içselleştirmeli misin? Hiç 

tanımadığın bir kişinin duygularını ne derece kendin yaşamış gibi 

hissedebilirsin? Bence bunun yanıtı şu: yüzde yüz bir empatinin 

olamayacağını ama uygulamada mümkün olan en üst düzeyde kullanmaya 

çalışmak gerekli" (SHA3). 

"Derslerde öğrencilere empati becerisinin yeterince 

kazandırılabildiğini düşünmüyorum. Empati becerisi kolaylıkla 

kazanılabilecek ve geliştirilebilecek bir beceri değil. Öğrencinin kendi kimliği 

de bu becerinin gelişmesinde önemli rol oynamakta. Derslerde teorik açıdan 

empatinin ne olduğu ya da ne olmadığı, nasıl yapılacağı anlatılıyor olsa da bu 

davranış doğrudan öğretilemeyebilir. Çünkü bu süreci öğrencinin 

deneyimlemesi ve hissetmesi gerekiyor. Öğrencinin bunu içselleştirmesi için 

de uzun bir deneyim süreci gerekiyor. Derslerde yaptığımız daha çok 

öğrencilerin öz farkındalıklarını geliştirmek, iletişim engellerini ortadan 

kaldırmak ve bu sayede karşısındaki bireyi kendi kişisel değerlerinden 

farklılaştırarak anlamasını sağlamaya çalışmaktır" (SHA9). 

"Gözlemlerimden biri şu süreç içinde şöyle oluyor öğrenci yoğrula 

yoğrula bir müddet sonra bunu kendi davranış biçimleri haline getiriyor bu 

istenen bir şey tabii ki öğrencinin geri beslemesi önceki koşullar kendi yaşam 

koşulları geçmişi bu duygunun gelişimi açsından katkıda bulunuyor ama bizim 

beklediğimizi belirli bir standartta eğitimde bütün öğrencilere bunun 

aktarılabilmesi" (SHA1). 

SHA12 empatinin geliĢimi açısından  eğitiminin yetersizliğine Ģu ifadelerle 

dikkat çekmektedir: 

"Yani aslında empati bir beceri, beceri de sonradan kazandırılabiliyor.  

Bu becerinin ne kadar kazandırılabildiği konusunda benim de hep 

belirsizliklerim var buna yönelik olarak şimdiye kadar yürüttüğüm bir 

araştırma da  var  uygulama dersinin öğrencilerin empati düzeyine etkisi diye 

ön test son test çalışması. Yani bunun düzeyinin iyiye doğru gittiğini 

yükseldiğini görüyoruz ama bunun en üst düzeyde empatik beceri kazanma 

sürecinin lisans, yüksek lisans ve doktora da yeterince sağlayamadığımızı 

düşünüyorum" (SHA12). 

Eğitim sürecinde öğrencinin kiĢilik özellikleri ve önyargıları kültürel arka 

plan temasında önemli bir nitelik olarak değerlendirilmiĢtir. SHA5 "bir kere öğrenci 

profilini iyi tanımıyoruz bu konuda bilgimiz yok. Ama sosyal hizmette öğrenci profili 

genelde benzer. Bize kentli öğrenci az geliyor mesela küçük şehirlerden geliyor 

eskiden de öyleydi. Muhafazakar değerlerle kavrulmuş bir öğrenci profili var. 

Buradaki temel nokta şu 4 yıl içinde sosyal hizmet bakış açısını verebilmek empati 

için önemlidir diyorum. Böylece bakış açısı genelden farklılaşıyorsa zaten empatik 

iletişimi de becerebilecektir bence ama herkes olmaz tabi öğrencilerden almak 

isteyen alır" ifadeleri ile öğrenci profilinin önemine dikkat çekmektedir. SHA3 



187 
 

"Öğrenciler bölümlere kendi kültürleri ve kalıp yargıları ile geliyor" Ģeklinde 

durumu özetlerken SHA9 ise konuyu Ģöyle detaylandırmıĢtır: 

"Öğrencilerin kültürel kimliği, etnik özelliği, mensubu olduğu grubun 

görüşleri gibi birtakım kişisel değerleri empati geliştirmesini zorlaştırabiliyor. 

Özellikle bazı öğrenciler bazı müracaatçı gruplarıyla, -örneğin çocuklarını 

cinsel istismar edenlerle- empati geliştirmek konusunda direnç 

gösterebilmektedirler. Dolayısıyla öğrencilerin bireysel özellikleri empati 

becerisi kazandırmada etkili olabiliyor. Etkili dinleyebilen, iletişimi güçlü, 

kültürel farklılıklara duyarlı, öz farkındalığı gelişmiş bir öğrencinin empati 

geliştirmesi daha kolay olabiliyor. Bu zorluklarla mücadele ederken yine 

sosyal hizmet mesleğinin temel felsefesinde yer alan sosyal adalet ve insan 

hakları çerçevesinde yaklaşmamız gerektiği ve hizmet ihtiyacı olan her bireyin 

bu ihtiyaçlarının karşılanması gerektiği vurgulanıyor. Bir başka mücadele ise 

öğrencilerin kendi kimlikleri ve kültürel deneyimleri ile yapılıyor. Bu tür 

öğrencilerin öz farkındalıkları geliştirilerek daha nesnel bakmaları 

sağlanabilir" (SHA9). 

Kültürel arka plan noktasında bir vurgu da toplumsal cinsiyet açısından 

olmuĢtur. Bu noktada SHA8 duygu ifadesinin ve duygusallığın toplumsal bilinçte 

cinsiyetçi hale geldiğini bunun da empatiyi etkilediği yönünde değerlendirmede 

bulunmuĢtur. 

"Duygular toplumsal cinsiyetle çok ilişkili özellikle erkeklik-kadınlık 

konuları, erkeklerin tırnak içinde duygularını ifade etmemesi rasyonel kendine 

yeten bir güçlü bir erkek imajı için çok önemli bir kriter. Duygusallık daha 

çok kadınlar için uygun görünen kadınlar daha duygusal şefkatli anaç 

merhametli gibi ama bir erkeğin örneğin duyguları ile ilgili konuşması konusu 

herhalde erkeklerin sosyalleşmesi ile sosyalizasyon süreci ile ilgili yani 

toplumsal cinsiyet o açıdan bence çok temel bir fark yaratıyor. Kadınlar 

mesela duyguları ile ilgili daha fazla konuşabilirler açabilirler kendilerini 

ama erkeklik zaten duygusallıktan çok arınmış bir konumla ilgili daha çok 

hegemonik erkeklik daha doğrusu duyguların açılması o anlamda daha çok 

kadınsı feminen daha düşük değer atfedilen bir konumla belirlendiği için 

erkekler boyutunda bu daha çok sakınılan bir şey" (SHA8). 

Önemli bir vurgu da sosyal hizmetin mevcut siyasi kültürdeki yerine 

yöneliktir. SHA4 "gelen jenerasyondaki fırsatçı fikirler ve siyasi kalıplar. Bu 

profilde sosyal hizmet öğretmeye çalışıyorum sosyal hizmet sistemi olmamasına 

rağmen ülkede çabalıyorsun ama sistem ne kadar destekliyor kurum ne kadar hazır" 

ifadeleriyle yaĢadığı zorlukları belirtmiĢtir. 

Empatinin eğitimi noktasında iki sosyal hizmet akademisyeni sosyal hizmet 

paradigmasındaki sorunlara dikkat çekmiĢtir. Bu noktada  SHA2 ilk olarak eleĢtirel 

bir bakıĢla Türkiye'deki sosyal hizmet anlayıĢının bürokratik-profesyonel bir 

paradigma içinde yer aldığını, bunun da uzman-müracaatçı iliĢkisini hiyerarĢik 

olarak oluĢturduğunu belirtmekte, ikinci olarak SHA8 ile de aynı görüĢü paylaĢarak 
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teori-pratik açısından Türkiye'deki sosyal hizmet anlayıĢının insan farklılığına 

odaklanmadığını bunun da empati eğitiminde bir engel olduğu yönünde eleĢtiride 

bulunmuĢtur: 

"Sosyal hizmet Türkiye‟de profesyonel bir alan ve bu profesyonalizm 

bizim başımızın belası, profesyonellik bence empatinin önündeki en büyük 

engel, merhametin de önünde ki engel. Hatta merhamete düşman bir mesleki 

uygulamanın baş sorumlusu profesyonalizm. Bunu artık aşmak lazım bununla 

insanı anlayamadığımız aşikâr sosyal hizmet eğer bu toplumun dertlerine 

deva olmak için bir çaba ortaya koyacaksa öncelikle profesyonel iktidarından 

vazgeçecek muktedir pozisyonunu yıkacak müracaatçının bulunduğu yerden 

başlamak diyip duruyorlar ya başlamayacak bulunduğu yerde onunla beraber 

yaşayacak. Başka türlü sosyal hizmetin Türkiye‟de gelişmesine imkân yok" 

(SHA2). 

"Müracaatçı Türkiye‟de sadece bir prototip ben müracaatçıyı 

derslerimde anlatırken M harfi ile sosyal hizmet uzmanını da SHU harfleri ile 

sembolize ediyorum. Çünkü ikisi de türdeş ikisi de homojen ikisi de 

farklılıklarla beraber var olmuyor ikisi de prototip müracaatçıyı bir prototip 

olarak kurarsanız zaten uygulamaya ihtiyacınız kalmaz uygulamada o 

prototipe dair çözümlersiniz zaten. Avrupa merkezli bir biçimde üretilenin 

ötesine geçemezsiniz. Ötesine geçmek istiyorsanız Türkiye‟de müracaatçıyı 

öznelliğiyle kimliğiyle kültürel farklılıklarıyla inançsal farklılıklarıyla bu 

farklılıkların sosyal sorunları anlamada birincil araç olması suretiyle 

görmekten başka çareniz yok" (SHA2). 

"Çok temel bir yanılgı bütün müracaatçı grubunu aynıymış gibi 

varsaymak ve hani mesela yoksullar çok homojen grup ve neye gereksinimi üç 

aşağı beş yukarı belli gibi bir algı var çok önemli bir sorun ve bizim 

müracaatçı gruplarına ilişkin yaklaşımımız da daha çok hani eşitlikçi değil de 

daha çok paternalist onu koruyan kollayan ve onlar için en iyi çözümler sunan 

yani bu homojen gibi varsayım bence çok tehlikeli aslında çok farklılıklar var 

orada" (SHA8). 

Sosyal hizmet anlayıĢı ile ilgili bir baĢka vurgu da özellikle sosyal hizmet 

uzmanlarının rolüne yöneliktir. SHA11 "sosyal hizmet uzmanının yetkilerinin 

kısıtlandığı makro bir etkiye maruz kalıyoruz. Yani şu kadar rapor yazması isteniyor 

ama bu vakanın içinde “ne yaptığını” isteyen bir yönerge yok" ifadeleri ile sürecin 

mekanikliğini dile getirmiĢtir. SHA8 sosyal hizmet anlayıĢı açısından bir baĢka 

makro vurgusunu da sosyal refah anlayıĢının dönüĢümüne yönelik yapmıĢtır. 

"Genelde sosyal refah hizmetlerinin sunumu ile ilgili bir dönüşüm var. 

Daha çok yardıma yönelen bir hizmet sunumu var. Danışmanlık mesela uzman 

müracaatçı ilişkisi açısından mesleki çalışma pratiği açısından bir çok 

kuruluşta yapılıyor mu? Öğrencinin bunu görme şansı yok sosyal hizmet 

merkezine gidiyor ağırlıklı bu yıl öğrenci grubumuz oralarda sosyal 

yardımlaşma ve dayanışmanın yaptığı gibi ona çok benzer bir biçimde 

yardımla ilgili sadece değerlendirmeleri yapıyorlar yani çok orda göremiyor 

zaten bir uzman müracaatçı diyalogunu. Görebiliyorsa çok şans eseri falan 

çünkü daha çok SED  ve yardım devam edecek mi bununla ilgili 

değerlendirmeler. Maalesef bir yandan uzmanların evrak işleri olarak 

adlandırdığı rapor yazma tedbir kararlarının devamı ile ilgili bürokratik 
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işlemler mesleki çalışma yapmaları noktasında bir engel olarak ortaya 

çıkıyor, dolayısıyla hangi noktalarda bunu nasıl öğrenecekler nasıl 

geliştirecekler hakikaten uygulama yapacak ortamlar açıkçası sorunlu" 

(SHA8). 

Öğretim elemanları empati eğitimi noktasında sosyal hizmet 

akademisyenlerinin niteliği açısından da değerlendirmede bulunmuĢlardır. Bu 

değerlendirmelerin odak noktası öğretim elemanının empati becerisi, alan deneyimi 

ve bilgi-beceri bağlantısını kurabilmesi yönündedir. SHA12 "öğretim üyelerinin 

empatik becerilerinin ne düzeyde olduğunu da bilmiyoruz, bunu 

değerlendirdiğimizde ben kendi açımdan dikkate alırsak bazen çok alt düzeyde 

empati kurabildiğimi de görüyorum ve üzülüyorum bazen de çok derin anlayışlarım 

olabiliyor bunu dikkate aldığımızda akademisyenin kendi empati becerileri ve empati 

kurma düzeylerinin de bence bir sorun olduğunu düşünüyorum" ifadeleri ile 

akademisyenin kendi empati becerisini sorgulamıĢtır. Eğitim noktasında aĢağıdaki 

ifadelerde SHA7 yeni açılan sosyal hizmet bölümlerinde sosyal hizmet kökenli 

akademik personel eksikliğine dikkat çekmiĢ, SHA5 ve SHA10 ise akademik 

personelin alan deneyiminin önemini vurgulamıĢtır.  

"Şimdi arkada bir teorik çerçeve var. Sosyal hizmette bu dersleri 

kimleri veriyor hangi kapsam da ne içerikte veriyor ve işin uygulamasını ne 

kadar yapıyor, kim yapıyor, kime yaptırıyor, öğrenci uygulamanın neresinde. 

İşin teorisi en az sorun yaşanan yer 60 sosyal hizmet bölümü var 15 tanesinde 

sosyal hizmet kökenli hoca var bu hocaların hepsi mikro derslere girmiyorsa 

ancak 7-10 mikro derse giriyor. Bence sorun bu empati ancak daha çok 

müdahale ve uygulama derslerinde kazandırılır bu açık. Bu yapısal bir durum 

burada diğer klinik mesleklerden istifade edebiliriz diye düşünüyorum" 

(SHA7). 

"Sadece İngiltere'yi ele alsak mesela oradaki  hocaların önemli bir 

kısmı saha deneyiminin üzerine akademiye giriyorlar. Dolayısıyla bizdeki ben 

dahil olmak üzere çok az hoca var %5 geçmez yani aynı anda uygulama yapıp 

akademide kalan kişi az. İnsan gücümüz yok" (SHA5). 

"Çok kazandırabildiğimizi düşünmüyorum biraz biraz artı. Bu da 

alanda uygulama yapmamakla alakalı hoca olup da hocaların alanda 

uygulama yapmayan kesimden olduğu derslerde çok mekanik teorik bir 

düzeyde kalıyor. Uygulamadan gelmese de sürekli alanla iletişim halinde 

olduğu zaman örneklendirebileceği vakalarla dersi işlemesi mümkün. 

örneklerse vakalarla bu konularda ne düşünülüp hissedebileceğine zemin 

hazırlar bu durum" (SHA10). 
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ġekil 3.5.2. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Eğitimin Empati Becerisini GeliĢtirmesine 

Yönelik DüĢünceleri 

ġekil 3.5.2'ye göre sosyal hizmet eğitiminde empatinin geliĢimi noktasında 

öğrenciler teori-pratik iliĢkisine farklı noktalardan değinmiĢlerdir. SHÖ3 

uygulamanın geliĢime etkisini teori ile de bağlantılandırarak "açıkçası ben şöyle 

düşünüyordum bu staja başlayana kadar biz bir sürü dersler gördük hepsi kuramsal 

kaldı, makaleleri okuduk geçtik, bunu şurada anlıyorum. Dışarıdan bir insanla bir 

olaya bakış açımın farklı olduğunu görüyorum. Herkes yapabilir herkes yardım 

edebilir dışarıdan bir kişinin merhameti ile sizin merhametiniz aynı olmuyor. 

1.sınıfta diyordum “aa çok güzel herkese yardım ediyoruz herkesi kurtarıyoruz” ama 

hani bu vakalarla karşılaşa karşılaşa o da çok geliştirdi mesela. Kuram görmek değil 

de alanı görmek biraz daha geliştirdi. Ama şu da var diyoruz ki güçlendirme 

yaklaşımı empatik yaklaşma ben bunları bilimsel olarak bilmeseydim bu işi 

yapamazdım. Teori de bence önemli o zaman kendi düşüncelerimle yapardım iç 

sesim ne derse ona göre o kişiye davranırdım ama şimdi diyorum "ha şunun şöyle 

olması lazım bu kişi mesela şu savunma mekanizmasını kullanıyor" mesela ya da 

normal  bir hayatta bile biri bir şey söylediğinde bile onu böyle gördüğümüz 

kuramlara bağlayabiliyorum o noktada etkisi oldu" Ģeklinde ifade etmiĢtir.  SHÖ11 

de  herkese  yardım etme anlayıĢının uygulama ile birlikte değiĢtiğini ve 

profesyonelliği oluĢturduğunu "1. sınıfta böyle daha kahraman yapabilirim-

edebilirim havası vardı. Şimdi hani birazcık daha sönük durumda önceliklerimin acil 

olanlar ve gerçekten yardıma muhtaç olanlar olduğunu düşünüyorum. Kahraman 

olmadığımızı düşünüyorum ama hala içimde bir şeyleri başarabilme isteği var" 

cümleleri ile belirtmiĢtir.   

Eğitim sürecinde öğrencilerin önemli bir vurgusu da teori-pratik 

uyumsuzluğu ile ilgilidir. SHÖ5 öğrendiklerini uygulamaya aktarma noktasında 

yaĢadığı sorunları ve zamanla alıĢma sürecini Ģöyle ifade etmiĢtir: 

"Ders döneminde soyut olarak bir şeyler öğrendik ama bunları pratiğe 

aktaramadık ya da çok zorlandım bunu hissettim illa ki empati konusunda 

AlmıĢ olduğunuz sosyal hizmet eğitiminin empati becerinizi geliĢtirdiğini düĢünüyor musunuz? 
Evet ise sizin becerinize ne tür etkileri oldu? (Sosyal Hizmet Öğrencileri) (13 Ġfade)

Teori-Pratik(4)
Duygu 

Düzenlemesi (3)
Yargılama (3) ĠletiĢim(3)
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bilgimiz olmuştur derslerden ama bunu pratiğe dökme anlamında çok da etkili 

olduğumu sanmıyorum. Genel olarak eğitimin de staja yeterli bir şekilde 

hazırlayamadığımı düşünüyorum. Sudan çıkmış balık tabiri vardır ilk 1-3 

hafta ne yapayım ne edeyim şok geçiriyorduk yani. Müracaatçı geliyor 

bununla biz nasıl iletişime geçeceğiz nasıl soru soracağız nasıl görüşürüz 

bildiğiniz sudan çıkmış balık gibiydik. Acaba şu söylediğimizi yanlış mı görür 

şunu sorsak mı söylesek mi zamanla onu göre göre artık şu sonlara doğru 

mesela uzman artık bizimle görüşmeye girmeye de gerek görmüyor artık biraz 

daha işi anladığımızdan rahatlığımızı gördüğünden şu an çok daha rahat 

geçiyor yani o anlamda pratiğin etkisi oldu. Kendi gözlemim sonlara doğru 

daha çok rahattım" (SHÖ5). 

SHÖ6 ise kültürel farkındalık açısından empatinin eğitim sürecinde 

kazandırılamadığı, teorinin uygulamaya geçemediği noktasındaki görüĢlerini Ģöyle 

belirtmiĢtir. 

"Ben özellikle küreselleşme dersinin sonunda çok kültürlülük konusu 

işlendikten sonra farklılıklara yaklaşım konusundaki yapılan anketi 

unutamıyorum. Bu beni derinden etkilemiş ve üzmüştü. Kağıtlara arkadaşımın 

yanımdaki kişinin LGBT, alevi, Kürt olması noktasında boşluk doldurmuştuk. 

Arkadaşınız alevi olsa ne hissederdiniz arkadaşınız Hıristiyan olsa ne 

hissederdiniz veya birisi yanınızda Kürtçe konuşsa ne hissedersiniz diye. O 

uygulamanın sonuçları beni üzdü o kâğıtların büyük çoğunluğunda nefret ve 

lanet söylemleri vardı ve bu insanlar sınıfın %50 sinin bu dili konuştuğunu 

biliyor. Demek ki buradaki insanların %50 si benim gözümde o mesleği 

gerçekten kavrayamamış kültürel farkındalık noktasında. Çünkü yani daha 

kendi içinde bir şeyleri hazmedemeyen insan yarın belki o bölgelere atansa 

nasıl hizmet edecek mesela eğer böyle devam ederse bu bence çok mümkün 

görünmüyor" (SHÖ6). 

Duygu düzenlemesi temasında öğrenciler 1. sınıftan 4. sınıfa kadar olan 

süreçlerinde vakalara olan yaklaĢımlarını ve vakalardan etkilenme süreçlerini 

değerlendirmiĢlerdir. SHÖ1, SHÖ4 ve SHÖ11 geliĢim süreçlerini aĢağıdaki Ģekilde 

belirtmiĢlerdir. Her ne kadar vakaları göre göre alıĢma sürecine girdiklerini ifade 

etseler de halen etkilenmeleri özellikle dikkat çekicidir. 

"1. sınıfta direk olsa daha travmatik olurdu ama şimdi bile alışmışken 

örseleniyorum ama 1. sınıf gibi değil ensest diyince soru işareti olmuyor 

bilginin eğitimin verdiği katkılar var çok fark var bence.  Bence daha erken 

başlamak daha basit vakalar olursa olumlu etkiler. 1. sınıfta bir şeyler 

görüyorsun ama temel dersler 1. sınıfın sosyal hizmet ile alakası yok aslında 

sonrasında biraz daha aktif oluyorsun. Ben 1 ya da 2 de yabancıyken 

konulara bu kadar etkilenmiyordum. Duyuyordum ama duyuyordum sadece 

ama etki olmuyordu içimde duygusal anlamda örselenme yaşamıyordum 

yabancıyken öğrendikçe temas kurunca daha çok yaşamaya başladım bence 

yavaş yavaş gösterilmeli vakalar hafiften başlamalı" (SHÖ1). 

"Benim genel olarak da mizacım duygusaldır ilk geldiğim sene mesela 

bize hiç vakalar anlatılmıyordu alıştırmak için birinci sınıfta biz hiç vaka 

görmedik. 2. sınıfta hocalarımız anlatmaya başladığı zaman 1. Sınıfta 

anlatmamaları bence iyi ilk başta bir ön çalışma bir ön bilgi aktarımı olması 

gerekiyor nelerle karşılaşabilecek onu bilmesi gerekiyor ki insan bir alışsın 
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bir giriş olması lazım. Önbilgilerden sonra daha normal karşılıyoruz ama onu 

daha normal daha karşılamıştım şimdi daha normal karşılıyorum 4 yıllık 

yeterli değil sosyal hizmet için bir yüksek lisans gerekiyor bence" (SHÖ4). 

"Bir de müracaatçıya yaklaşımım daha farklı oldu hoca bir şey 

anlatınca 1. Sınıfta gözlerim dolardı hayatımda daha önce böyle şeylerle 

karşılaşmadım ama 4 sınıfta o kadar vaka görünce “aa biz bunu gördük zaten 

normal” diyebiliyorum. Bu da doğru bir şey değil aslında insanın 

hissizleşmesi ama bir zamandan sonra artık şey oluyorsun “bu mu yani ne ki 

be daha kötülerini gördüm diyorsun” (SHÖ11). 

Eğitimin empatiye etkisi açısından üç öğrenci ifadesinde yargılayıcı kiĢilik 

özelliklerinin sosyal hizmet eğitimi ile törpülendiğini ifade etmiĢtir. SHÖ8 "eskiden 

biraz da önyargılı bir insandım, önyargılarımı kırdım mesela benimle aynı fikirde 

olmayan hem dini hem siyasi hem çoğu şeyde de aynı olmayan insanlara karşı biraz 

daha tepkiliydim ama zamanla bunları aştım. Artık insana sadece insan olduğu için 

değer veriyorum dini siyasi görüşü veya düşünceleri açısından değil" Ģeklinde 

kendini ifade ederken SHÖ7 "ilk sene çok daha katı idim insanlara karşı hani mesela 

hata yapan birini gördüğüm zaman ya da bir arıza çıkaran, sorun yaratan birini 

gördüğüm zaman acayip tepki veriyordum o insanı kötülüyordum uyarmaya 

çalışıyordum şu anda o insanı önce anlamaya çalışıyorum empati kurarak o 

insanların fikirlerini içinde bulunduğu ruh durumunu göz önünde bulundurarak ona 

yaklaşmaya çalışıyorum kesinlikle sosyal hizmetin bende bu anlamda çok fazla 

yararı oldu. O insanlara karşı düşüncem, tavrım kesinlikle değişti diyebilirim 

aldığım eğitimden sonra artık o insanları önce anlamaya, dinleyerek sıkıntısını 

anladıktan sonra tepkimi göstermeye çalışıyorum eskiden öyle değildi direk 

anlamadan dinlemeden sonuca varıyordum" ifadelerini kullanmıĢtır. Sosyal hizmet 

eğitimi ve yargılayıcı tutumun azalması açısından SHU9 stajın olumlu etkisini Ģöyle 

özetlemektedir: 

"1. sınıfta daha katı ve olumsuz düşünürdüm. Şimdi ise eğitimde dönüm 

noktasının staj olduğunu düşünüyorum denetimli serbestlikte staj yaptım ve 

müracaatçı kitlem çok genişti görmediğim vaka kalmadı hümanist yaklaştığımı 

düşünüyorum. Eskiden baktığım zaman insanları yargılayan bir yapım 

olduğunu düşünüyorum 1. sınıftasın çünkü hiçbir şey bilmiyorsun bir de 

sınıfımızdaki kişilerin çok farklı ailelerinden gelmesinden dolayı bir düşünce 

yapısına sahipsin özgür düşünemiyorsun. Şu an bir birey olduğumu 

düşünüyorum yani istediğimi yapabiliyorum düşüncelerimi rahatlıkla ifade 

edebiliyorum burada stajın çok etkisi olduğunu düşünüyorum insana insan 

olduğu için değer veren bir anlayış kazandığımı düşünüyorum" (SHU9). 

Empati ile ilgili olarak iki öğrenci iletiĢim açısından sosyal hizmet eğitiminin 

olumlu etkisine değinmiĢlerdir. SHÖ2, SHÖ12 ve SHÖ10 hem mesleki hem kiĢisel 
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hem de ailevi açıdan iletiĢim kurma noktasında sosyal hizmet eğitiminin kendisine 

kazandırdıklarını Ģöyle ifade etmektedir. 

"İletişim noktasında ben bayağı yol kat etiğimi düşünüyorum eskiden 

ben sinirlenince bu aileme karşı da olurdu duygu ve düşüncelerimi 

söyleyemezdim onlar fark etsinler ben sinirlendim diye düşünürdüm biraz da 

onların anlamalarını istiyordum. Kesinlikle konuşmazdım hani ya da ne 

bileyim farklı bir olay olurdu ben gidip de karşıma alıp anne ben şu olaydan 

dolayı sinirlendim demezdim biraz ketumluk vardı bende. Ama şimdi öyle 

değil mesela en ufak bir şeyde mesela annem bir şey dedi ben ona sinirlendim 

hemen o an ki duygu ve düşüncem neyse açıklıyorum artık eskiden 

arkadaşlarıma karşı da böyleydim. Kimseyi kırmamak adına bir şey demezdim 

arkadaşlarımla çok sıkıntı çekerdim kırmayayım diye sinirlendiğimi 

öfkelendiğimi söylemezdim mesela ya da yapmak istemediğim şeyleri 

yapardım ama şu anda öyle değilim aldığım eğitim bu noktada baya faydalı 

oldu" (SHÖ2). 

"Kesinlikle etkilediğini düşünüyorum hatta hep eğer bu meslekle ilgili 

örneğin ilerde çalışma hayatına atanamasam bile bu 4 yılın bana öğrettiği 

şeyler kişisel hayatımda aile hayatımda çok büyük etkisi oldu. Bana olan 

katkısı çok fazla, meslek boyutundan öte hem empati konusunda hem 

gerçekten dediğim gibi kendimi ifade etme açısından ailemle iletişimim 

konusunda çok büyük etkisi olduğunu gördüm bunun da müracaatçı ile 

etkileşime çok yansıdığını görüyorum biraz daha geleneksel Türk ailesinde 

büyüdüm, kendimi çok fazla ifade edemezdim örneğin hayır deme konusunda 

çok başarısızdım. Çok geliştirdim kendimi 4 yıl benim için çok güzeldi 

mesleğin dışında kişisel gelişim de okudum" (SHÖ12). 

"Çok fark var 1. Sınıftaki halimle hani biraz daha karşıt tarafı 

anlayabiliyorum o da şu noktada hani içsel konuşmamamı geliştirdim bence 

mesela grup dersleri çok faydalıydı bence. Sinirlendiğim anda mesela Aliye 

hoca şey derdi hani içten konuşun “sakinleş sakinleş” bak hani bu bir an 

geçecek ondan sonrasında konuşmaya çalış çünkü o anda doğru karar 

veremeyeceksin tarzında ve de hiçbir şeyi içsel konuşma diyorum ama bunu 

şey yapmak için bir empati kurmak için karşı tarafı anlayabilmek o anda 

sakinleşmek adına bunun dışında da bir problem varsa ortada bunu kendi 

kendime önceden şey yapardım karşı tarafa söylemezdim sanki karşı taraf 

benim zihnimi okuyacak anlayacak öyle bir şey beklerdim. Ya da benim 

hareketlerimden anlasın diye beklerdim ama çok çok yanlış bir durum bunu 

mesela bir problem olduğunda direk söylüyorum kırılmaması için biraz uygun 

bir dil kullanıyorum. Kırılsa da başka türlü çözülmeyecek diye düşünüyorum 

bir sorun olduğunda artık direk söylüyorum böyle böyle bir şey var çözülmesi 

gerek karşı tarafla uygun bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Duygu ve 

düşüncelerimi uygun bir şekilde aktarma becerisi kazandım" (SHÖ10). 

ġekil 3.5.3. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Empati Becerisini GeliĢtiren Derslere 

Yönelik DüĢünceleri 

Sosyal hizmet eğitiminde empati becerisinin geliĢiminde hangi derslerin etkili olduğunu 

düĢünüyorsunuz? O derslerle ilgili önerileriniz nelerdir? (Sosyal Hizmet Öğrencileri) (31 Ġfade)

Grup 
ÇalıĢmaları(9)

Alana Özel 
Dersler(8)

Uygulamalı 
Eğitim (7)

Mülakat 
Teknikleri(5)

Etik (2)
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ġekil 3.5.3'e göre grup çalıĢmaları empati eğitimi sürecinde ön planda olan 

bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Öğrenciler grup çalıĢmalarını duygu ve 

düĢünce paylaĢımı, farkındalık, kendini tanıma ve kendini ifade etme açısından 

faydalı bulmuĢlardır. SHÖ1 "sonuçta başkalarını dinliyorsun onları anlamak 

açısından katkısı oluyordu o konuda faydalı olduğuna inanıyorum kendimi daha iyi 

fark ediyordum" ifadeleri ile dinleme ve kendini fark etme boyutuna dikkat çekerken,  

SHÖ2 "bu çalışmalarda bir arkadaşımız mesela kardeşinin vefat ettiğini anlatmıştı. 

O anda mesela herkes empati kurdu bence çünkü herkes çok kötü oldu o arkadaşının 

yerine kendini koydu. Biz de dahil o olayı anlatırken ben de biraz kötü oldum, bence 

bu grup çalışmalarının sayısı arttırılmalı" ve SHÖ4 "grup dersi de güzeldi 

konuşuyorduk orada rahatlatıyordu. İnsanları anlamada onların yaşam öykülerini 

dinlemek önemli bir katkıdır"  ifadeleri ile duygu paylaĢımının önemini belirtmiĢtir. 

SHÖ8 aĢağıdaki ifadelerinde kendini ifade etme boyutuna dikkat çekmiĢtir: 

"Kendini ifade edebilme yeteneğini kazandırdı grup çalışmaları ben 

duygularını daha kapatan bir insanım saklı yaşardım duygularımı dışarıdan 

içimde yaşadıklarımı dışarıya pek yansıtmamaya dikkat ederdim ama orada 

mesela biraz daha rahat olabilmeyi ne yaşıyorsam o anda mesela dışarıya 

vurmam gerekiyorsa vurmayı öğrenebildim" (SHÖ8). 

Derslerle ilgili önerilere bakıldığında  SHU9 "bence arttırılmalı grup dersleri, 

sosyal hizmet eğitiminde teori ve uygulama bir arada gitmeli" önerisinde bulunurken 

SHÖ12 "grup çalışması yapılan derslerde sayının kalabalık olması olumsuz 

etkiliyordu sayı az olsa daha verimli olur" ifadeleri ile eğitimde nicelik-nitelik 

ayrımına dikkat çekmiĢtir. 

Alana özel dersler temasında öğrenciler belirli müracaatçı grubuna özel 

derslerin (ruh sağlığı, yaĢlılık, engellilik) o müracaatçı grubuna yönelik empatiyi 

arttırdığını, bilgi sahibi olmanın anlamaya katkı sağladığını belirtmiĢlerdir. YaĢlılık 

dersi özellikle uygulamalı olarak iĢlenmesinden dolayı ön planda yer almıĢtır. 

YaĢlılık dersi müracaatçı ile ders sırasında temasa geçebilme imkanının, 

müracaatçının yaĢam öyküsüne tanık olmanın ve müracaatçı hakkında bilgi sahibi 

olmanın onu anlamaya olumlu etkisine yönelik bir örnek ders olarak 

değerlendirilebilir. YaĢlılık dersine yapılan vurgular aĢağıda belirtilmiĢtir: 

"Yaşlılık dersinde yaşlılığın bütün evrelerini işliyorduk ister istemez 

insan empati açısından kendini geliştiriyor o alanda. Yaşlıların yaşadığı 

mesela demanstı, alzheimerdı, onları bilmek bile yaşlıyla karşılaştığında 

dersinki bu böyle ona göre dersin anlamaya yardımcı olur empati kurabilirsin 

o konuda faydalı açıkçası" (SHÖ1). 
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"Mesela yaşlılık ve sosyal hizmet dersimizde hocamız mesela bizim 

düşüncelerimizi değiştirdi ilk başta ben yaşlılık alanında çalışmak 

istemiyordum. Dersten sonra yaşlılığın sevilecek bir alan olduğunu öğrendim 

çocukları seviyordum yaşlıları da sevemeye başladım yaşlılarda bir yerden 

sonra çocuk gibi onları da sevmeye başladım. Yaşlıların yaşam öyküleri 

paylaşıldı yorumlar paylaşıldı" (SHÖ4). 

"Yaşlılarla sosyal hizmet vardı o derste bir yaşlı ile görüşüyorduk, 

belirli sorular soruyorduk hayat hikayesini öğretiyorduk ve bunu sınıfta gelip 

sanki onun yerine geçmiş gibi sanki yaşayan benim o yaşlı benim gibi 

anlatıyorduk bunla beraber empati duygumuz da gelişti" (SHÖ8). 

"Yaşlılık dersi benim için çok etkiliydi sebepte bence uygulama. Yaşlılık 

dersinde herkes kendine bir yaşlı seçecekti bu yaşlıyı burada canlandıracaktı. 

Sanki kendi gibi kendi diliyle işte “ben 65 yaşındayım eşim şöyle şu yılda vefat 

etmiştir” falan hep kendinmiş gibi bir müddet sonra eğer kişi de benimsemişse 

sanki onun yerine geçmiş gibi oluyordu ve yaşlılıkta birtakım sıkıntılar vardır. 

Mesela saklama hastalığı, unutkanlık, demans gibi bu tür sıkıntıları daha iyi 

anlayabiliyorsunuz çünkü kişinin yerine geçtikten sonra tabi çok fazla 

hissedemezsin ama kendi yaşlıların aklına geliyor. Anneanne dede gibi demek 

ki bu yaşlılığın getirdiği bir şeymiş aslında kişiden kaynaklı bir şey değilmiş 

diyorsun normal olan bir süreçmiş diyorsun bu şekilde bir empatik yaklaşım 

kurabiliyorsun. Bir yaşlının bir takım dönemlerden geçtiği aynı ergenlik gibi 

ergenlikte de kişi bir takım evrelerden geçer bu olması gerekendir. Yaşlılıkta 

da bu şekilde olması gereken bir takım özellikler olduğunu görüyorsun 

yaşayarak çevrendeki yaşlıları izleyerek görüyorsun. Uygulama çok önemli 

anlatıp geçmek değil slâytların hiçbir önemli yok. Uyuyoruz derste çok açık 

bir de hocaların yaşadığı deneyimlerden örnek vermesi belki bunu işte 

canlandırarak anlatması. Sadece anlatmak da olmaz anlaşılamayabilir 4 sene 

boyunca ağır vakalar dinledik ilk başta şaşırdık belki ama gördüğümüz kadar 

belki etkilenmedik gördüğümüzdeki ya gerçekten sen bu insanlar aynı 

dünyada yaşıyorsun hani nasıl oluyor diye biraz sorguluyorsun" (SHÖ10). 

YaĢlılığa benzer Ģekilde engellilik ile ilgili dersin de empati için önemli 

olduğu görülmektedir. SHÖ1 "engellilikle ilgili dersimiz o da gayet aktifti" Ģeklinde 

kendini ifade etmiĢtir. Ruh sağlığı alanında da SHÖ12 "mesela bipolar bir 

müracaatçı geldiği zaman örneğin ruh sağlığı bozuklukları dersinde belirtilerini 

gördüğümüz,  bildiğimiz için temel bilgiye sahip olmam açısından tüm derslerden 

faydalandım bilgi açısından. Yani bu durumda empati geliştirmemin daha kolay 

olduğunu düşünüyorum bilgi sahibi olduğum bir konuda kişide var olan bir hastalık 

rahatsızlık. Örneğin gençlik dersinde öğrendiklerimle gelen müracaatçıyı  

gözlemliyorum, mesela işte sürekli tespih sallıyor elinde çakıyla geliyor işte diyorum 

dikkat çekmek için yapıyor buna odaklanmazsam bunun faydasız olduğunu 

anlayacak bırakacak" ifadesi ile teorik bilginin uygulamadaki önemine değinmiĢtir. 

Alana özel derslerde bir öğrenci "ben sosyoloji odaklı derslerin arttırılması 

taraftarıyım sadece bilgi olmasın ama uygulamada olsun toplumumuzu daha 
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yakından tanıma fırsatı bulalım derslerde uygulamaya daha fazla önem verilmeli" 

(SHÖ9) ifadeleri ile anlamanın toplumsal boyutuna odaklanmıĢtır. 

Ġstismar vakalarında anlama ve empatinin zorluğu daha önce dile getirilmiĢti. 

Bu duruma paralel bir Ģekilde  SHÖ1 ruh sağlığı alanındaki eğitimin de geliĢtirilmesi 

gerektiğini ifade ederek BSRM stajında yaĢadığı Ģoku ve bilgi-beceri eksikliğini Ģu 

Ģekilde belirtmiĢtir. 

"Yine istismara geleceğim o konuda çok yeterli değiliz bence ben stajda 

1. dönem pat diye gittim hemen istismar, o konuda hiçbir şey bilmiyordum. İlk 

bölüme geldiğimde ensesti burada öğrenmiş bir insanım o kadar uzak ve 

yabancıyım. İlk stajımı BSRM‟de yaptım hani zor oluyor yani o konuda daha 

detaylı konularda eğitim olmalı yaşlı engelli bitiyor mesela ruhsal alanda da 

çok yeterli olduğumuzu düşünmüyorum. Davranış bozuklukları gördük ama 

sadece şizofrenide şunlar oluyor bipolarda bunlar olur bu kadar ama 

detayları hakkında hiçbir fikrimiz yok. Bir hastayla karşılaştığımızda neyi 

nasıl yapmalıyız ne etmeliyiz diye bilmiyoruz açıkçası onlar biraz yüzeysel 

kalıyor. Bir engelli ile yaşlıyla zaten bir aradayız normal insani olarak bile 

bir şekilde halledebiliriz ama yani ruhsal bir istismar görmüş birini ben hiç 

görmedim ilk kez stajda gördüm. İlk gittiğimde acaba ben ne konuşsam dedim. 

Normalde konuşkan bir insanım her şeyden bahsedebilirim ama mesela 

istismar olunca ne desem şunu desem böyle mi olur dedim ne konuşsam diye 

düşünmekten hiçbir şey konuşamadım" (SHÖ1). 

Empatinin geliĢimine yönelik öğrencilerin bir vurgusu da derslerde 

uygulamanın önemine yöneliktir. SHÖ5 "sosyal hizmete hep eleştirel yaklaştım 

çünkü biz böyle çok soyut kalıyoruz, bize başvuranların seviyesine inebilecek bir 

eğitimi göremedim ben" ifadeleri ile soyut kalma kavramını ortaya atmıĢ iken SHÖ8 

ise "uygulamalı dersler olunca havada kalmıyor. Havada kalması birebir karşılıklı 

insan iletişime geçememek benim için havada kalmak oluyor. Bazen müracaatçının 

dosyaları ile uğraşırız vaka kapatırız. Çocuklar mesela çocuğun hayat hikâyesini 

okuyorum gerçek mi acaba diye düşünüyorum ama birkaç hafta sonra o çocuğun 

evine izlemeye gittim mesela o an havada kalmadığını hissettim artık çocuğun 

dosyasını hazırladım çocukla ve ailesiyle birebir iletişime geçtim bu yaşamın gerçek 

olduğuna inandım" ifadeleri ile eğitimde uygulamanın önemine dikkat çekmiĢtir. 

Derslerde uygulamanın önemi açısından alandan gelen sosyal hizmet 

uzmanlarının katkısı belirtilmiĢtir. SHÖ5 bu konuyu "sosyal hizmet açısından bence 

alandan gelip alandan tecrübelerini bizzat aktaran hocaların bize daha faydalı 

olduğunu düşünüyorum. Genel olarak öğrenci arkadaşlarla olan düşüncelerimizi de 

paylaştığımızda genel kanı bu. Ben akademisyenlerimizden şöyle bir ricada 

bulunmak istiyorum bize ders veren akademisyenlerin hepsi çok değerli ama bize 
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gelip de kitaptan bir şey okumasınlar ve yazdırmasınlar ben yani zaten kitabı açıp 

okuyabilirim. Yani bir akademisyen geldiğinde derse bana benim bilmediğim şeyleri 

bende merak uyandıracak şeyleri anlatsın. Alanımla ilgili bakın arkadaşlar şöyle bir 

kitap var, şu kitabı okuyun katkısı olacak demeli bir romanda olabilir bu. Dersi ders 

gibi değil de üniversitede de bence lisedeki gibi insanların oturup da hadi arkadaşlar 

yazıyoruz demesi değildir hoca anlatırken karşındaki taraf sanki bir seminere 

gelmişçesine ondan yeni bilgiler edinmeli her ders" ifadeleri ile aktarmıĢtır. 

Uygulama sırasında öğretim elemanın hassasiyeti öğrencilerin önemsediği bir konu 

olmuĢtur. Nitekim SHÖ8 "hocanın öğrencinin duygu ve düşüncelerini önemsemesi 

gerek, hoca öğrencinin düşüncelerini ifade etmesini derslerde motive etmeli çünkü 

heyecanını yeniyorsun ve ifade etmeyi öğreniyorsun" diyerek durumu özetlemiĢtir. 

SHÖ8'e ek olarak SHÖ12 de derse katılımın önemini "birçok ders aslında katılımla 

ve sunumla katkı sağladı. Sunum yapmak bence çok olumlu katkı sağlıyor örneğin 

kendini ifade etme, kalabalık karşısında konuşma. Şu an eğitim danışmanlık 

biriminde bu durumlarla çok sık yüz yüze geliyorum ki sosyal hizmet uzmanının 

yapacağı bir şey geniş kitleye hitap etme o açıdan faydası çok sunum yapmanın" 

Ģeklinde belirtmiĢtir. 

Uygulama açısından önemli bir vurgu da rol playinge yöneliktir  SHÖ7 "rol-

playing çalışmalarında uzman müracaatçı rolüne girmemizin çok faydası oldu bence 

bu tür dersler artırılmalı bence, teorik dersler her zaman alana yansıtılamıyor" 

ifadelerini kullanırken  SHÖ5 yaĢlılık dersi ile ilgili olarak "yaşlılık dersinde 

kitabımız da vardı ama derste biz mesela gruplar halinde hepimiz bir yaşlı ile 

görüşmüştük ve o yaşlı ile olan izlenimlerimizi paylaşmıştık. Ayrıca ekipler halinde 

bununla ilgili tiyatro yapmıştık o bizim hayatımızda yaşlı nedir yaşlıya nasıl hitap 

edilir hiç olmazsa gözünüzde canlandırın 4 sene sonra mesela ben 4 seneyi 

bitirdikten sonra aklımda kalan derslerden biri olmuştur benim" Ģeklinde durumu 

değerlendirerek empati eğitiminde rol playingin önemine değinmiĢtir 

Beklendik bir Ģekilde öğrenciler empatinin geliĢiminde mülakat teknikleri 

dersinin katkısını ifade etmiĢlerdir. Bu noktada dersi iĢleniĢ biçiminin de önemli 

olduğu mülakatta teori-pratik birlikteliğinin önemli olduğu vurgulanmıĢtır. SHÖ3 

"mülakat teknikleri dersi vardı. Orada ben en çok o dersin etkili olduğunu 

düşünüyorum. Müracaatçıya şu cümleyi kurarsınız şunu kuramazsınız, o kişiyi nasıl 

karşılayabiliriz, nasıl iletişim kurarız. Bu noktada çok etkili olur diye düşünüyorum"  
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ifadeleri ile SHÖ8 "mülakat tekniklerinde vakaları örnek yapıp videolara çekiyorduk. 

Tahtaya çıkıp bunları anlatıyorduk" SHÖ11 ise "mülakat tekniklerinde hocamız bize 

küçük bir piyes gibi skeç hazırlatırdı hani sen uyuşturucu bağımlısı sen de uzman 

konumundasın nasıl davranırsın orada hissedebiliyorsun bir uyuşturucu bağımlısının 

nasıl hareket ettiğini, o yüzden mülakat teknikleri güzel bir dersti benim için, 

gerçekten birebir yaptığın öğrencinin derse katıldığı şeyler daha güzel oluyor. Ama 

bunun bir yere bağlanması gerekiyor hadi oynadınız geçin yerinize değil bir sonuca 

bağlanmalı" ifadeleri ile mülakat dersinde uygulamanın önemine dikkat 

çekmiĢlerdir. 

Etik alt temasında iki öğrenci etik dersinin empatinin geliĢimi açısından 

faydalı olduğunu ifade etmiĢtir. SHÖ3 "etik dersinin de etkili olduğunu düşünüyorum 

neyi yaparız neyi yapamayız onu değerlendiriyorduk hangi noktada duygusal 

düşüncelerimiz işin içine girmeli ya da girmemeli ne etik olur ne etik olmaz" ifadeleri 

ile duygu-değer-profesyonellik iliĢkisine dikkat çekerken SHÖ4 ise "etik dersi 

önemli bence çünkü etik de biraz daha uygulamalı idi okuyoruz tamam okuduğumuzu 

anlıyoruz teorik bilgi çok önemli ama özellikle empati gibi soyut kavramla da biz 

orada tiyatro falan yapıyorduk, müracaatçı uzman ilişkisi kurduk" ifadeleri ile etik 

dersinde etik çıkmazların uygulamalı bir Ģekilde iĢlenmesinin olumlu etkisine 

değinmiĢtir.  

 

ġekil 3.5.4. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empati Becerisini GeliĢtiren Derslere 

Yönelik DüĢünceleri 

ġekil 3.5.4'e göre empati eğitimine yönelik önerilerde özellikle psikoloji 

derslerinin yetersizliği ve arttırılması gerektiğinin altı çizilmektedir SHU5 

"hacettepe‟de sosyal grup çalışması-soysal kişisel çalışma derslerinde 

gösteriliyordu. Onun içeriğinde geçiyordu, sosyal grup terapisi, grup terapisi, 

bireysel terapi adı altında dersler konabilir bunun zararı olmaz faydası olur marjinal 

gruplar dezavantajlı gruplara dokunmasını bilmek lazım" ifadeleri ile terapiye 

yönelik derslerin gerekliliğini belirtmiĢ, SHU6 ise "sosyal psikolojide uygulamalar 

yapılabilir bence bizim öğrenciliğimizde uygulama sıkıntısı çektik" ifadeleri ile 

Sosyal hizmet eğitiminde empati becerisinin geliĢiminde hangi derslerin etkili olduğunu 

düĢünüyorsunuz? O derslerle ilgili önerileriniz nelerdir? (Sosyal Hizmet Uzmanı) (11 Ġfade)

Psikoloji (5) Teori-Pratik (3) ĠletiĢim (2) YaĢayarak 
Öğrenme (1)
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sosyal psikoloji dersinde uygulamanın gerekliliğini ifade etmiĢtir. SHU8 ise "sosyal 

hizmet bence çok yönlü bir meslek çok çeşitli dersler var. Bütün dersler sosyal hizmet 

uzmanını destekliyor. Bu yüzden de şu alanda beslenmesi gibi bir ayrım yapmak 

bence mümkün değil. Ama dediğim gibi drama dersleri lisansa eklenebilir" ifadeleri 

ile mesleğin çok yönlülüğü ile birlikte drama derslerini bir öneri olarak sunmuĢtur. 

Daha detaylı önerilere bakıldığında özellikle  SHU3 ve SHU5 sosyal hizmet 

müfredatındaki yetersizliklere dikkat çekmekte ve kendi öğrenciliklerinden 

edindikleri tecrübeleri alandaki tecrübeleri ile birlikte aktarmaktadırlar. 

"Sosyal hizmet öğrencisisin 1. Sınıfta böyle dönüyorsun gene aynı konu 

kendi arkadaşlarımızla görüştük bir ekolojik sistemi 1 den 4 e gördük Biz 

dönüp dolaşıp aynı şeylere odaklanıyoruz gibi geliyor. Bir şema terapiyi niye 

görmüyoruz bir MMPI-EMDR niye görmüyoruz. TAT niye görmüyoruz tamam 

psikologların aracı ama biz de müracaatçılarımızla görüşürken bunlardan 

faydalanabiliriz onu anlamak açısından katkı sağlar niye yönlendirilmiyoruz. 

Bence İngilizce bir sistem de yanlış ben birkaç İngilizce ders aldım ne kadar 

yeterli kendi kendime çok sorguladım eksikliklerim oldu tekrardan notlara 

baktım tekrar ettim" (SHU3). 

"Ben eğitimin yetersiz olduğunu düşünüyorum mesela ders içeriği ve 

sayısı bakımından yeterli donanımın olmadığını düşünüyorum, uygulama 

olması güzel derslerin teorik uygulamalı olması güzel ama içerik açısından 

ben daha farklı derslerin okutulmasını düşünüyorum. Mesela bir psikiyatri 

dersi konulmadı davranış bozukluğu deyince farklı şeyler anlaşılıyor. Tıbbi-

psikiyatrik sosyal hizmet dersi var orda farklı açıdan bakılıyor. Spesifik olarak 

sosyolojiye giriş gibi psikiyatri dersleri olmalı ayrıca bunun yanında terapiye 

yönelik dersler olmalı diye düşünüyorum. Öğrenci mezun olduğunda kendini 

yetersiz hissediyor, belki de ihtiyaçlara yönelmesinin bir sebebi de bu 

marjinal grupların işte barınma sorunları, giyim yemek sorunlarından 

bahsedildiği için alandaki kişilerde sadece o alanda kendinin yetkin olduğunu 

düşünüyor. Düşünsel ve duygusal arka plan ihmal ediliyor diye düşünüyorum" 

(SHU5). 

Empati eğitimine yönelik 3 sosyal hizmet uzmanı derslerde teori-pratik 

iliĢkisine dikkat çekmiĢtir. SHU10 "empati vaka görerek geliştirilebilir bir süreç. 

Uygulama çok olmalı bence orijinal vakalar görmeli, öğrencinin vaka görmesi 

lazım" ifadeleri ile vakalara  dikkat çekerken SHU9 ve SHU3 teori pratik uyumunda 

süpervizyona dikkat çekmiĢtir. 

"Teori ile pratiğin beraber gitmesi lazım. Okullarda bizden de 

faydalanılmalı, uzmanlarla vaka paylaşımı yapmıyoruz kaynaklarımız sınırlı, 

benim karşılaştığım bir vakayı diğer öğrencilere anlatılmalı kaynak oluşmalı. 

Yani ben benzer bir vaka ile karşılaştığımda benden önceki ne yapmış nasıl 

bir mesleki çalışma yürütmüş onu eksikliği var" (SHU9).  
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"Multi-disipliner diyoruz ama yetersiz geliyor bence müfredat bunu 

yansıtmıyor. Bir de bir yaklaşımı alıyoruz onu alanda görmeliyiz. Bunu da 

nasıl görebiliriz ya süper vizyonu mu iyi olacak ben teoride göreceğim ama 

pratikte hiçbir şey görmeyeceğim o zaman iyi bir süpervizörüm olacak bence, 

ya alanda gösterecekler ya da süpervizör olacak" (SHU3). 

Katılımcılardan iki kiĢi iletiĢim ile ilgili derslere yönelik önerilerde 

bulunmuĢlardır. SHU5 "ağırlıklı olarak psikoloji sosyal psikoloji ve iletişime yönelik 

derslerin önemli olduğunu düşünüyorum.  İnsan davranışı ve sosyal çevre ve tabii ki 

bunun için de iletişim dediğimiz zaman daha terapötik iletişime yönelik ders 

içerikleri olmalı" ifadeleri ile terapötik iletiĢimin eğitimdeki önemine odaklanmıĢken 

SHU5 ise aĢağıdaki ifadelerinde kötümser iletiĢim kavramını gündeme getirmiĢtir. 

"Biz savunmasız gruplarla uğraşıyoruz iletişim dersi alınıyor ama 

kötümser iletişimi görmüyoruz (mesela bir yaşlı ile bir engelli ile nasıl iletişim 

kurarsın) burada empati önemli. Kötü durumdaki kişilerle iletişimi 

kastediyorum. Şiddete uğrayan özel müracaatçı gruplarıyla nasıl iletişim 

kurulur. Bu konuda bir eğitim lazım. 2. ya da 3. sınıfta bu dediğim türden bir 

iletişim dersi lazım özel müracaatçı gruplarıyla iletişim dersi. Eğer insanlar 

hasta haklarının kapısına vurarak, bağırarak giriyorsa bu insanlarla nasıl baş 

edeceksiniz nasıl iletişim kuracaksınız. Çatışmalarla karşıya karşıya 

kalındığında bunu nasıl yöneteceksiniz bence çatışma ve arabuluculuğa 

yönelik içerikler konulmalı bence" (SHU5).  

Empatinin eğitimi sürecinde SHU7 kiĢisel geliĢim sürecinde ve kültürel 

faktörlerin önemini gündeme getirerek empatiye sosyolojik bir açıdan bakmıĢtır; 

"Şimdi bakın şöyle bir şey var. Mesela mahalle arkadaşlığı ortamı 

kalmadı birinin başına bir şey gelince toplanılan bir kültür kalmadı. 

Apartmanda  bu kültür yok. İnsanlar internet bağımlılığı gibi mesela anti 

sosyal yetişiyorlar. Mahallede yetişenler ise bence daha empatik yetişiyorlar. 

Uzmanlar da buradaki mahalle kültürü olan yerlere daha kolay giriyorlar. 

Meslek elemanının aile ortamı ve yetişme tarzından kaynaklanıyor apartman 

kültüründen gelen biri bence çok da empatik olamaz eğitimle bile sanayiden 

gelen bir çocuk çırak bile daha olgun davranışları sergileyebilir. Empatide 

yaşayarak öğrenme faktörü çok önemli bence. İnsan empatinin önemini de 

sosyal yaşamda görmeli empatiyi kendi iç dinamiği ve yaşadıkları ile 

gelişebilir okulda olmaz bence doğasında olur empati. Empati temel olarak 

yaşlanılan ortamda mahallede kazanılan bir kişisel özelliktir. Ben sizi 

anlıyorum demek olmuyor bana anladığını göster. Karşı tarafın sadece 

dinlenmeye ihtiyacı varsa bu olur. Ama uzman kişinin kendine anlayamadığını 

şeyleri keşfederse müracaatçı “beni benden daha iyi anladı der”.  İleri 

düzeyde empati sağlamak uzmanlığın da dışında kalıyor bence bir sınır lazım 

her müracaatçı ile üst düzey empati yaşarsak uzman sıkıntı da çeker bence" 

(SHU7). 
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ġekil 3.5.5. Sosyal Hizmet Akademisyenlerinin Empati Becerisini GeliĢtiren 

Derslere Yönelik DüĢünceleri. 

ġekil 3.5.5'e göre empati eğitiminde katılımcıların vurgu yaptıkları 

noktalardan biri sosyal hizmette kuram ve uygulama derslerinin önemidir. SHA5, 

SHA8, SHA9 ve SHA10 kuram ve uygulama derslerinin empatinin geliĢiminde 

önemli olduğu belirtmiĢlerdir. SHA11 "sosyal hizmet kuram ve uygulamaları dersleri 

özellikle teori ve vaka örnekleriyle empatik tepki geliştirmeyi kolaylaştırır" SHA9 ise 

"kuram ve uygulamanın bütünleştirildiği derslerde empati becerisinin geliştirilmesi 

etkili olabilir, Bu derslerde özellikle “rol oynama” tekniğinin kullanılması, vaka 

tartışmalarının yapılması empati becerisini geliştirmek açısından faydalı olabilir" 

ifadesiyle eğitimde kuram ve uygulamanın bütünlüğüne değinmiĢtir. 

Empati eğitimi ile ilgili olarak katılımcılar 6 ifadede iletiĢim eğitimimin 

önemine değinmiĢlerdir. SHA3, SHA9, SHA10 ve SHA8 iletiĢim teknikleri-görüĢme 

teknikleri derslerinin empati eğitiminde önemli rol oynadığını ifade etmiĢlerdir.  

SHA5 "bir kere empatiyi anlayabilmesi için iletişim becerisinin gelişmesi lazım 

kendini ifade edecek, anlayacak yoksa empati olmaz. Bunun için kendi örneğimi 

veriyim. Biz bir ders koyduk iletişim becerileri var, görüşme ilke ve teknikleri var 

ama yetmiyor kuram 1 ve 2'nin içerisinde de iletişimin gelişimi için gayret sarf 

ediyoruz" ifadeleri ile iletiĢim tekniklerine yönelik eğitimin farklı derslere entegre 

edilmesinin önemini vurgulamıĢtır. SHA11 ise "empati değil de empatik tepki için 

görüşme teknikleri dersleri daha somut olarak mülakat becerisini arttırmada katkı 

sağlar" ifadesi ile görüĢme teknikleri dersinin empatik tepki vermeyi 

kolaylaĢtıracağını fakat doğrudan kiĢinin empati kapasitesine etki edemeyeceği 

yönünde yargıda bulunmuĢtur. 

Empatinin eğitim sürecindeki geliĢimine yönelik bir vurgu da uygulamalı 

eğitimin önemine yöneliktir.  SHA3, SHA7, SHA8 ve SHA10 derslerin uygulamalı 

olarak verilmesinin sosyal hizmet eğitiminde ayırt edici bir unsur olduğunun altını 

çizmiĢlerdir. SHA3 "tabi bu derslerin didaktik bir şekilde verilmesi fayda sağlamaz. 

Rol oyunlarıyla bu becerinin kazandırılması gerekli" ifadesi ile rol yapma 

Sosyal hizmet eğitiminde empati becerisinin geliĢiminde hangi derslerin etkili olduğunu 
düĢünüyorsunuz? O derslerle ilgili önerileriniz nelerdir??(Sosyal Hizmet Akademisyenleri) (34 

Ġfade)

Kuram Uygulama 
Dersi  (7)

ĠletiĢim (6)
Uygulamalı 
Eğitim (4)

Psikoloji (4) Etkin Eğitin (4) Etik (3)
Alana Özel 
Dersler (3)

Akademisyenin 
Empatisi (2)
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uygulamalarına dikkat çekmiĢtir. SHA7, SHA8 ve SHA10 uygulamalı eğitimin 

içselleĢtirme ve farkındalık kazandırma açısından önemli olduğunu aĢağıdaki 

ifadelerle belirtmiĢlerdir. 

"İşin teorisi var bunu es geçemeyiz, beceriye bakan bir kısım da var bu 

teorik bir derste kazanılmaz öğrenci doğrudan uygulamada olursa anlıyor 

gözlemle de anlıyor. Teorik anlatımda sorun yaşanmaz ama uygulamada teori 

ancak uygulama ile somut yaşantıyla içselleşir. Biz öğrencilerimizle bireyle 

çalışmada ne kadar vaka gösterebiliyoruz, görüşme tekniklerini uygulamada 

ne kadar anlatabiliyoruz, tanışmada, ilk görüşmede nasıl yaklaşılır,  neler 

yapılır ilk değerlendirmede neler yapılır bunu ne kadar gösterebiliyoruz" 

(SHA7). 

"Tabi daha çok teorik gidiyoruz beki uygulamalı olsa, diyaloglar uzman 

müracaatçı görüşmesi, empatik tutum ona ilişkin sözel ifadeler, empatik 

olmayana ilişkin ifadeler aslında çok ilerletici oluyor. O tür örnekler 

üzerinden gidiyoruz mesela bir vaka örneği yaratıp örneğin müracaatçı orada 

bir şey anlatıyor uzmanın anladığı şey çok farklı hiç empatik olmayan bir 

yanıt veriyor. Ketleyici oluyor hatta müracaatçı yargılanmış hissedip tehdit 

altında hissediyor kendini. Dolayısıyla doğru olan cümleler, iletişimler, 

söylemler doğru olmayan empatiyle uyumlu olmayan diye mümkün olduğunca 

somut vakalardan gitmeye çalışıyoruz, onlar sanki daha akılda kalıcı 

olabiliyor" (SHA8). 

"Empatinin geliştirilmesinde öğrenci müracaatçı olacak kitlenin rolüne 

girerek canlandırmada görev almalı, teorik derste biz bir oyun 

canlandırmıştık madde bağımlı bir genci canlandırdılar. Orada sınıfa sordum 

"şu anda madde bağımlısı gençsiniz bu konuyla ilgili ne yaparsınız" 

dediğimde sınıfın çoğu bu kötü bir şey bunu kabul edemeyiz gibi cevaplar 

gelmişti. Neticede kabul edemediğimiz varlığını benimsemediğimiz 

müracaatçılara karşı empatik olamayız. Onun için farklı müracaatçıların 

niteliklerine yönelik önce bilgi vermek daha sonra küçük skeçlerle oyunlar 

rollerle bunu onlara yaşatmak çok faydalı bazen yıkıcı oluyor öğrenci role 

giremiyor ama belli bir seviyeden sonra öğrenci bunu yapar ve aşabilir" 

(SHA10). 

Katılımcılardan gelen 4 ifade psikoloji derslerinin empati eğitiminde önemli 

bir yer aldığına yöneliktir. SHA3 Ġnsan DavranıĢı ve Sosyal Çevre, ve Yaratıcı 

Drama derslerine dikkat çekmektedir. SHA1 "meslek derslerinin içinde kuşkusuz 

psikoloji dersi, tümünde psikolojiye giriş dersi var gelişim psikoloji var bazılarında 

değişti davranış bozuklukları farklı dersler var yani psikolojiyi içeren mesleki ana 

teorik dersler var"  ifadesini kullanırken, SHA8 de "yani empati becerisini geliştiren 

insan davranışı ve sosyal çevre dersi veriyorum oradan söyleyebilirim çünkü sorunu 

aslında hem mikro hem mezzo hem de makro sistemlerle ele alıyoruz ve soruna 

ilişkin yanıtlar bağlamında ve farklıkları da dikkate alarak işleyen bir kurgu ile 

gidiyoruz" ifadesi ile insan davranıĢı ve sosyal çevre dersine dikkat çekmektedir. 
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Etkin eğitim teması altında katılımcılar eğitim sisteminde yapılacak 

etkinleĢtirici uygulamaların empati eğitimine yönelik katkısına değinmiĢlerdir. SHA6 

müfredat içinde tekrar sorununa değinmiĢ ve empatinin iĢlenmesinde bunun 

sıkıntılarını belirtmiĢtir. 

"Empatiyi ana konu olarak ben biliyorum birkaç farklı dersin içinde 

anlatılıyor bundan da öğrenci sıkılıyor her dersin hocası benim konularımdan 

biri de empati diyor onu anlatıyor. Bu anlamlı olabilir ama o bağlamı iyi 

kurup empatinin şu dersin konusu olduğuna karar vermeli bütün sosyal hizmet 

bölümleri “haa ben bambaşka bir ders anlatıyorum yani çok bağlamı olan bir 

ders anlatıyorum orada empatiye değinmeliyim kısaca tanımlamalıyım"  derse 

de  buna hepimiz açık olmalıyız" (SHA6). 

SHA4 ise eğitimin etkinliğinin arttırılmasında sınıf mevcudunun azlığının 

önemine, öğrencilerin kiĢisel geliĢimine ve akademisyenlerin idari iĢ yükünün 

azaltılmasına değinmiĢtir. 

"Bu dersler küçük gruplarla verilmeli en fazla 30 olmalı yöntem 

dersleri bizim üniversitede şanlıyız 40-45 arası mevcuduz" (SHA4). 

"Ben öğrenciyken psiko-dramaya gittim çok faydalı oldu ama herkesin 

maddi durumu yok, öğrencilerimiz için kurs sağlayacak bir sistem olmalı bir 

çok meslektaşım işaret kursu almalı, psiko-drama eğitimi almalı ama bunlar 

çok pahalı, herkes psiko-dramadan geçmeli bence çünkü biz iletişim kurabilen 

bir toplum değiliz bırak empatiyi törelerimiz, ayıplarımız ve günahlarımız var 

öğrenci ne kadar kendi anlayabilecek seviyede geliyor" (SHA4). 

"Faaliyet raporu gibi kaygılar var  3 gün dersler 2 gün danışma 2 gün 

yayın bu kaygılar var. Bu kaygılar olmadan alana gitmeliyim uzmanla 

etkileşime geçmeliyim bürokratik engeller olmamalı sistemsizlikten 

bahsediyorum" (SHA4). 

Etik dersi de öğretim elemanları tarafından empatiyi geliĢtiren bir ders olarak 

belirtilmiĢtir. SHA8, SHA5 ve SHA10 etik dersinin değerlendirme, karar verme, 

ikilemler, profesyonellik,  vaka görme, sempati ve müracaatçıya bağlılık açısından 

önemli olduğunun altını aĢağıdaki ifadelerle çizmektedirler. 

"Bir de etik dersi çok kritik, çünkü etik dersinde çok sıkça tartıştığımız 

şeyler var. İşte empati, sempati, profesyonellik ve müracaatçıya bağlılık ama 

onu yani işte orada da çok farklı tartışmalar var etik de çok önemli bir ders" 

(SHA8). 

"Bir de etik dersi önemli bence. Doğrudan empati etik ile ilişkili bence. 

Ben mesela etik dersinde değerlendirme ve karar verme ne emek insan olmak 

ne demek bunların temelinin etik dersinde atıldığını düşünüyorum" (SHA5). 

"Sosyal hizmet etiği dersinin içinde çok fazla ikilemlerle karşı karşıya 

kalabilme durumunda vakalarla karşılaşarak bu beceri sağlanabilir" 

(SHA10). 

Empati eğitiminde katılımcılar alana özel derslerin önemine değinmiĢtir. 

Belirli bir sorun alanına ve müracaatçı grubuna odaklanan derslerin söz konusu grup 
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ve alandaki müracaatçılarla empati kurma noktasında katkı sağladığının altı 

çizilmektedir. SHA8 "aslında seçmeli dersler dediğimiz bir grup var hani sorun 

alanlarına özgü o derslerde mesela belli sorun alanlarına ilişkin daha fazla 

derinleşmek, daha farklı materyallerle işlemek mümkün olabilir mesela göçmen ve 

sığınmacılarla sosyal hizmet diye dersimiz var ya da madde bağımlılığı yani o 

seçmeli derslerde özellikle ilgi duyanlar için biraz daha empati becerisinin gelişimi 

açısından daha farklı fırsatlar sunar diye düşünüyorum" ifadesi ile alana özel 

seçmeli derslerin daha derinlemesine bir bilgi akıĢı sağladığını vurgulamaktadır. 

SHA4 ise hem alana özel seçmeli derslerin önemini hem de bu derslerin 

iĢlenmesinde spesifik bir alanda uzmanlaĢmıĢ bir sosyal hizmet uzmanından destek 

alınması yönünde görüĢ belirtmiĢtir. 

"Bir o kadar da seçmeli derslerin etkili olduğunu düşünüyorum krize 

müdahale, ailelerle sosyal hizmet, engellilerle sosyal hizmet, afetlerde sosyal 

hizmet, yaşlılarla sosyal hizmet,  adli sosyal hizmet, çocuk ve gençlerle sosyal 

hizmet gibi sosyal hizmetin farklı müracaatçı tipleri ya da farklı sosyal sorun 

alanlarındaki kesişmelerde aslında bir öğrenciye  bir çocuk ama nasıl bir 

çocuk istismar mağduru bir çocuk bir kadın ama hangi kadın afetten 

etkilenmiş bir kadın, bir hükümlü ama hangi hükümlü işte denetimli serbestlik 

cezasını çeken genç bir hükümlü" (SHA4). 

"Bu dersler alanında iyi yetişmiş sosyal hizmet uzmanlarından destek 

alınarak yapılmalı çünkü sosyal refah araştırması bana derki uygulamadaki 

bilgiden al kendi bilgi gövden üzerine koy bunu da sosyal hizmet 

uzmanlarından destekle yapmalıyım. Meslektaşlarımızın bazılarını seçmeli 

derslere entegre etmeliyiz. Bir kısmını yaptık şu an krize müdahaleyi mesela 

Ankara krize müdahale merkezinde yıllarca çalışmış bir psikolog veriyor. Yani 

seçmeli derslerde ve yöntem derslerinde spesifik sorun alanını bilen ve 

müracaatçıyı tanıyan sosyal hizmet uzmanlarından destek almalıyız bu meslek 

elemanı da olur özel eğitimci psikolog olur ama ekip çalışması anlayışı olmalı 

bu dersler meslek gruplarıyla desteklenmeli küçük gruplar halinde işlenmeli, 

Pratikte de uzman arkadaşlardan destek almalıyız" (SHA4). 

Sosyal hizmet eğitimi sürecinde empatinin aktarılmasında akademisyenin 

empatisinin de önemli bir unsur olduğu belirtilmiĢtir. Bu noktada SHA6 "ilk akla 

gelen o öğretim elemanının öğrencilerle kuracağı empati, bütün hocalar sosyal 

çalışma disiplininde gençleri anlamalı ve empati yapmalılar" ifadeleri  ile 

akademisyen-öğrenci iliĢkisinde empatinin önemine değinmiĢtir, bu noktada SHA4 

"ben bir yaklaşımla ilgili kursa gitmeliyim üniversite desteklemeli dernek 

desteklemeli" ifadeleri ile akademisyenin kendini geliĢtirmesi sürecinin empati 

eğitimini geliĢtireceğini belirtmektedir. 

Empatinin geliĢimi noktasında bir öneri edebi eserlerin okunmasına 

yöneliktir. SHA11 "edebiyat da duyguyu, düşünceyi, başkasının hayatını, ötekinin 
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yaşamını görmede kolaylaştırıcı, o yüzden insanın hikayesini çeşitli gözlerle 

pencereler gösteren edebiyat okumalarını sosyal hizmet eğitiminde kolaylaştırmak 

gerekiyor. Edebiyat okumasını derse entegre etmek yararlı olabilir tamamlayıcı bir 

unsur olarak kurgusal otobiyografiler olabilir bunu çok da sık yaparız  derslerde 

mesela yoksulluk dersinde çok satan Angela‟nın küllerini okutabilirsiniz, bir 

yoksulluk anlatısı okutabilirsiniz" ifadeleri ile sosyal hizmet ile alakalı yapıtların 

öğrenci tarafından okunmasının empatiyi geliĢtirici bir unsur olduğunu belirtmiĢtir. 

 

ġekil 3.5.6. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Staj Sürecinde Empati Becerisinin 

GeliĢtirilmesine Yönelik Önerileri. 

ġekil 3.5.6'ya göre sosyal hizmet öğrencileri staj sürecinde empatinin 

geliĢiminde teori pratik uyumuna dikkat çekmiĢlerdir. SHÖ3 pratikte özellikle staj 

sürecinde yaĢadığı rol karmaĢasına "şu an mesela biz 5 gün yapıyoruz orada ben 

orda memur muyum stajyer miyim öğrenci miyim bunun karmaşasını yaşıyorsun hani 

o insanın tamamen bütün işlemlerini yapmalı mısın yoksa sen stajyersin dur uzman 

yazsın mı onun karmaşasını yaşıyorsun tam sahiplenemiyorum da bırakamıyorum da 

bir masamız olsa daha iyi ilgilenebiliriz orada biraz daha hocalarının sana izin 

verdiği sürede iş yapabiliyorsun" ifadeleri ile dikkat çekmiĢtir. Teori-pratik uyumu 

açısından SHÖ6 empatiyi ancak uygulamada içselleĢtirebildiğini ifade ederken, 

SHÖ4 mülakat teknikleri dersinde öğrenilen tekniklerin stajda hayata geçirilmesine 

vurgu yapmaktadır. 

"Stajda bence stajyerlerin görebileceği en güzel yer uygulama alanı 4 

senelik eğitim sürecinde dersler tamam kuram olmadan bu konuştuğumuzu 

konuşamazdık kesinlikle, kuram önemli belli birikimimiz yaptık öyle staja 

gittik orada aslında heybemizde olanları çıkardık stajda ama empati 

açısından düşündüğümüzde bence stajyerlerin birebir derste ne kadar 

anlatılsa da empati kavramını kavrayamayacağını ben mesela kendim sınava 

çalışırken empatiyi yazıp ezberlemiş adamım ama şimdi empatiyi nasıl 

konuşuyorum anlatıyorum çünkü ben onu yaşadım staj ortamında karşımdaki 

kişi ile iletişimde ne yapıyorum diye yaşadığım için o empati kavramını 

kavramaları daha kolay oluyor yaşayarak öğrenmeyi sağlıyor staj"  (SHÖ6). 

"Hani mülakat teknikleri dersinde gördüğümüz teknikler falan vardı ya 

hocam mesela ona uygun şekilde görüşme yapmanın faydalı olacağını 

düşünüyorum çünkü tamam tamamen birebir uyulmak bazen zor olabilir ama 

biz derste tamamen birebir uygulamayı hoca gösteriyordu en küçük hatayı bile 

Sosyal hizmet eğitiminde alan uygulaması (staj) bağlamında empati becerisinin geliĢtirilmesine 
yönelik önerileriniz nelerdir? (Sosyal Hizmet Öğrencileri) (14 Ġfade)
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kabul etmiyordu şöyle değil böyle yapacaksınız bir göz teması müracaatçıyı 

karşılama güçlendirme yaklaşımı empati kurma falan filan bunların hepsinin 

toplandığında müracaatçıya fayda sağlayacağını düşünüyorum" (SHÖ4) 

Teori-pratik temasında bir vurgu staj öncesi uygulamalarla öğrencilerin hazır 

hale getirilmesi ve staj sonrası da eksiklerin belirlenip giderilmesine yöneliktir, bu 

noktada  SHÖ10 staj yapılacak çevreye yönelik gerçek örnek vakaların 

paylaĢılmasını, SHÖ1 ise kiĢinin gerçek hayatta karĢılaĢması zor olan enseste yönelik 

müdahale eğitimleri verilmesi gerektiğini vurgulamıĢtır. SHÖ8 ise staj sonrası kiĢisel 

geliĢimde fark edilen eksiklerin kapatılmasına yönelik uygulamalara dikkat 

çekmiĢtir. 

"Örnek vakalar sınıfta arttırılmalı bir de hani gerçek olduğu da karşı 

tarafa kanıtlanacak bazen uç noktalarda örnekler de verilebiliyor daha yakın 

çevrede eğer işlenmişse mesela ondan da örnek verilmesi daha etkili oluyor 

mesela Konya'da yakın zamandaki bir vakayı incelmek canlandırmak çok 

etkili bence mülakat tekniklerinde çok yaptık mesela" (SHÖ10). 

"Mesela benim halam şizofren ben hayatının bir kısmını biliyorum 

mesela ders boyutundan çok daha ötesini biliyorum hiç hayatında olmayan bir 

insan daha zorlanırdı herhalde. Ensesti öğrendik ama enseste maruz kalan 

kişiye nasıl yaklaşılmalı bundan bahsedilmeli buna yönelik özel bir derste yok 

bu ayrıntılara dikkat edilerek bir şeyler verilebilir grup çalışmaları oluyor 

bunlar arttırılabilir. Ruh sağlığı ve özellikle travmalar üzerine daha çok 

durulması ve ensestin bahsedilmesinden ziyade uygulamalı olarak ensest bir 

çocukla görüşürken müdahale ederken nelere dikkat edilmeli ruh sağlığı 

alanında bence daha uygulamalı bir sosyal hizmet olmalı, ben bir şeyleri 

yakınımda olduğumdan biliyorum hiç bilmeyen görmemiş biri daha zorluk 

çeker birde mülakat dersinden istismara uğrayan çocuğa dokunmayın dediler 

ama BSRM'de kızlar gelip bize sarılıyordu biraz da gereksiz şeyler var 

tamamen farklı" (SHÖ1). 

"Ücret odaklı koruyucu olanlar mesela empati kuramadım empati 

kurabilseydim daha çok şey hissederdim. Bu tarz sorun yaşadığımızı 

müracaatçı grubu ile çalışmaya yönelik bir eğitim olsa katkı sağlardı" 

(SHÖ8). 

Üç öğrenci stajın önemine dikkat çekerek empatinin geliĢimi için daha fazla 

tecrübeye ve uygulamaya ihtiyaç duyduklarını ifade etmiĢtir.  SHÖ3 kurumu 

tanımaya odaklanan bir ön staj talebini "3. sınıfta da küçük bir staj olsa gözlem 

olabilir sadece belki bir incelemeyi belki bir görüşmeyi gözlemlemek şeklinde 

olabilir o şekilde hani hem olmalı direk son sınıfta değil önceki sınıfta olabilmeli 

ama 1 ve 2 de olmamalı ya da olursa bile biraz yumuşak bir geçişle olmalı" Ģeklinde 

dile getirmektedir. Uygulamada alanla karĢılaĢma zamanlaması dikkat çekici bir 

noktadır. Erken olması Ģok yaĢatabilmekle birlikte geç kalma da yetersiz tecrübe ile 

sonuçlanabilmektedir.  Benzer Ģekilde SHÖ7 de "teorik bilginin faydası var ama 

stajsız teorik bilgi bir şeye yaramıyor bence staj 3. Sınıfın 1. döneminde başlamalı 
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uzman da aynı görüşte. Staj 4 dönem olmalı bence" ifadeleri ile stajın arttırılmasının 

altını çizmiĢ, SHÖ5  ise "yani görüşmelere bizim biraz daha fazla katılımımız 

sağlanmalı bence, bu empatiye daha çok gelişimine destek olur görüşme mi 

yapılacak bizim de katılımımız sağlanmalı izlemeye gidiliyorsa bizle gitmeliler 

bunlar bence olumlu etki eder" ifadeleri ile stajda daha aktif bir katılımı talep 

etmiĢtir.  

Staj sürecinde empatinin geliĢiminde iki öğrenci staj sürecinde gözlemin 

önemine değiniĢtir. SHÖ12 "stajın empati becerisine fazla vaka görerek gözlemleme 

açısından etkisi olur ancak onun dışında staj konusunda yapılan bir değişiklikle 

empatinin daha çok öğretilebileceği kanısında değilim. Empatide bence kişisel çaba 

kaygı ve gözlemle görerek gelişebilir" ifadesi ile öğrencinin öğrenme çabaları 

sürecinde gözlemin önem kazandığını belirtirken SHÖ9 ise adliyede yaĢadığı gözlem 

sürecini Ģöyle ayrıntılandırmaktadır: 

"Sosyal hizmet 4. sınıf öğrencisi staja çıktıysa empatisi kesinlikle 

gelişmeli, ne olabilir daha fazla bireysel görüşmeler yapabilir, staj yaptığı 

alanla ilgili okumalar yapabilir makaleler  kitaplar gibi yani okuyarak aynı 

zamanda gözlemleyerek gözlemlemek bence çok önemli çünkü oturursun ben 

çok yaptığımı düşünüyorum bunu. Oturursun mesela ben otururum adliyede 

salı perşembe duruşma günleri cennet mahallesi dizisi gibi bir ortam var 

sürekli insanların o saçlarını boyatmaları küçücük çocukların mesela ben 

bilmiyordum bitlenmesin diye saçlarını boyatıyorlarmış sürekli bir şeyleri 

gözlemlediğin zaman o insanların bakış açısını gözlem de yakalıyor gibi" 

(SHÖ9). 

Staj sürecinde empatinin geliĢimi noktasında öğrenciye kurumda danıĢmanlık 

yapan kiĢinin niteliği ve motivasyonun önemi de vurgulanmaktadır. SHÖ4 "bence 

kurum danışmanımız çok önemli illa sosyal hizmet uzmanı olacak diye bir şey yok 

başarılı biri olsa yeterli, psikolog olabilir" ifadeleri ile kurum danıĢmanının 

yeterliliklerine dikkat çekerken SHÖ1 "sosyal hizmet uzmanı ne kadar istiyorsa o 

kadar stajyer verilmeli fazla verilmemeli uzmanı memnun edecek kadar verilmeli 1 

isteyip 3 verilirse sıkıntılı oluyor. Okul açısından da illaki verecekler ama o da 

olumsuz etki yaratıyor. Mesela özel eğitimde stajyer beklemiyorlarmış biz gittik niye 

geldiniz dediler bunlar da direk olumsuz etkiliyor yani motivasyon varsa da gidiyor" 

ifadeleri ile kurum danıĢmanının çalıĢma motivasyonuna dikkat çekmekte, öğrenci 

ile ilgilenmenin yeterli sayıda öğrenci ile mümkün olabileceğini ifade etmektedir. 

Stajda empatinin geliĢimi ile ilgili bir öğrenci empatinin geliĢimi noktasında 

kararsız kalmıĢtır. SHÖ11 "bu insanın kendi içinde olan bir şey diye düşünüyorum 
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çok fazla geliştirilebilir mi gerçekten bilmiyorum empati yeteneği insanın kendisi ile 

alakalı çünkü bazı insanlar kurmazlar yani bana ne diyebilirler bu insanın içinde 

olan bir şey çok fazla geliştirebilir mi bilmiyorum yani çok az gelişebilir belki zaten 

hani farkında olmadan gelişir belki.  Ben bu eğitimi vereyim empati gelişsin olmaz 

zaten süreç içinde olur" ifadeleri ile empatinin geliĢiminden çok kiĢisel bir nitelik 

olduğunu belirtmiĢtir.  

 

ġekil 3.5.7. Sosyal Hizmet Uzmanlarının Staj Sürecinde Empati Becerisinin 

GeliĢtirilmesine Yönelik Önerileri. 

ġekil 3.5.7'ye göre sosyal hizmet uzmanları öğrencinin staj sürecinde 

empatisinin geliĢiminde öğrencinin niteliğinin de önemli bir unsur olduğunun altını 

çizmiĢtir. SHU8 "bu bence öğrencinin gittiği kurumdaki uzmanın öğrenci ile 

ilişkisine bağlı süpervizyon veren uzman destek oluyorsa gelişme olur ama öğrenci 

de önemli onun yeteneği aldığı eğitim açısından önemli ama öğrenciler bütün 

kurumlarda aynı koşullarda staj yapamıyor çünkü öğrenciler bazen müracaatçıyla 

görüşme şansı yakalayamıyor. Dolayısıyla bir müracaatçı ile empati nasıl kurulacak 

nedir bunu yaşayarak öğrenebilir. Staj bitmeden bu bağlantıyı kuramamış oluyor. Bu 

bence sıkıntılı bir durum" ifadeleri ile özellikle öğrencinin niteliğini etkileyen 

faktörlere değinmiĢtir. Bu noktada staj yapılan kurumun ve öğrencinin kurum 

danıĢmanı ile olan iliĢkisinin önem kazandığı görülmektedir. SHU7, SHU6 ve SHU9 

öğrencinin aktif katılımını Ģöyle belirtmektedir: 

"Şu anda kurumlar çoğaldı insan istese çok şey öğrenir isterse ama 

bizim zamanımızda kuruluş azdı. Buradaki meslek elemanı öğretmek ister 

burada öğrencinin istemesi önemli öğrenmek istemesi önemli" (SHU7). 

"Stajyer öğrenci çekingen olursa bu eğitimi engelliyor, öğrenci istekli 

ve motive olmalı, öğrencinin kendisinin şunu yapabilir miyim şu nasıl demesi 

talep etmesi daha önemli ve geliştirici. Aktif olmalı öğrenci geri planda 

kalmamalı" (SHU6). 

"Stajlar konusunda öğrencinin istekli olması lazım ben ışık gördüğüm 

stajyerlerle çalışmak isterim ben stajyerlere söylerim gelirken ajanda getirin 

not edin siz artık uzmansınız kimse yanınızda olmayacak mutlaka ajanda tutun 

gözlemleyin yazın. Ben öğrenciye sorarım 'sen meslek elemanı olsaydın ne 

yaparsın beni bir değerlendir' derim, bir geri dönüş almaya çalışıyorum. 

Benim atladığım şeyleri sorarım ama bunun için istekli olmalı öğrenci, uzman 

Sosyal hizmet eğitiminde alan uygulaması (staj) bağlamında öğrencilerin empati becerisinin 
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öğrenci etkileşimi olmalı bu noktalarda. Şimdi öğrenci olsaydım not tutardım 

vakalarla ilgili bunu da ilerde kullanırdım" (SHU9). 

SHU4 staj süreci ile ilgili öğrencilerin sosyal hizmet anlayıĢı ile ilgili 

eksiklikler olduğunu belirtmiĢ ve öğrencinin anlamlandırma ve teori-pratik 

değerlendirmesine önem vermiĢtir. SHU1 ise uzmanın öğrenciye güvenmesi sürecine 

odaklanmıĢtır. 

"Staj olarak bize gelen öğrenci sosyal hizmet felsefesini tam iyi 

anlamadan geliyor. Derslerde sosyal hizmet felsefesi konulmalı ben ondan çok 

faydalandım 3. sınıfta. Lisansta bize tanımları ezberlettiriyorlar kendi kendine 

yeterli olmak ama ezberlediğin zaman hiçbir anlamı yok karşıdaki kişiyi kendi 

kendine yeterli hale getirme sürecinde onla empati kuruyorsun zaten. 

Stajlarda öğrenci gelen müracaatçıyı anlamaya çalışsın istiyorum anlam 

sağlığı derslerde işlensin anlam sağlığı müracaatçının duygusal düşünsel 

bedensel çevresel ve ruhsal olarak değerlendirilmesidir. Biz anlam vermeye 

çalışıyoruz müracaatçı da anlam vermeye çalışıyor yaşadıklarına ruhsal 

yönden bedensel yönden. Bir engelli bedensel ruhsal yönden durumuna anlam 

vermek zorunda. Stajyerler öğrendiklerine anlam veremiyorlar. Öğrenci 

öğrendiklerine anlam veremiyor, okuduklarını alandaki karşılaştığıyla 

içselleştiremiyor. Öğrendiğini içselleştiremiyor bu da empati yapmasına engel 

oluyor.  Bunun için de sosyal hizmet uzmanlarını okula mı davet etmek gerekir 

müracaatçıları okula davet etmekle mi olur acaba" (SHU4). 

"Birebir eğitimin içine girmeyince öğrenmiyorsun işi eğer yeterli 

olduğunu görürsem öğrenciye veririm direk dosyayı, ama yeterince 

güçlenmesi lazım bu anca 2. dönemdeki stajda oluyor güvenemeyebiliyoruz 

sonlara doğru yapıyoruz birebir vakalarda görüşmeleri" (SHU1). 

Sosyal hizmet uzmanları öğrencinin staj sürecinde empatisinin geliĢiminde 

kurum danıĢmanının niteliğinin de önemli bir unsur olduğunun altını çizmiĢtir. 

SHU10 kurum danıĢmanının öğrenciye güvenmesini ve onu motive etmesinin 

geliĢim sürecindeki önemine "uzman öğrenciye güvenmeli ben şunu yapıyorum 3-4 

vakada yanımda dururlar sonra ben duracak sanırken tek başına kalır. Vakayı 

yapamasa da olur ama empatiden önce o heyecanı kırmak lazım. Ben AMATEM'de 

iken soruları biliyordum ama soramıyordum bilgim var ama yapamıyorum. Ne kadar 

bilgin olursa olsun heyecan olursa rahatlamaz isen bilgiyi beceriye dönüştüremezsin, 

onu yapabileceğine inandırmak lazım bir de benim yanımdakilerin ben en iyisini 

olmasını isterim bazen daha iyi olması için motive etmek lazım" ifadeleri ile 

değinmiĢtir.  Benzer Ģekilde SHU7, SHU2 ve SHU3 de staj sürecinde sosyal hizmet 

uzmanının niteliğine aĢağıdaki ifadelerde değinmiĢtir: 

"Süpervizorluk istemekle alakalı yeni başlayanlara ben burada akşama 

kadar süpervizorluk yapıyorum, yönlendirme yapıyorum arkadaşlar geliyor 

vaka bazlı da çalışıyoruz. Her an toplantı durumundayız. Her vaka farklı gelir 

farklı çözüm vardır. Bir vaka bir vakaya benzemez" (SHU7). 
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"Stajda süpervizorluk yapan uzmanın yeterli olması önemli, 3 aylık 

süreçte çocuk uzmandan bir şeyler kapabilmeli, uzman kötü örnek oluyor 

bazen öğrenci "bu olmamalıymış" derse tamam da doğrusunu nerden görecek. 

Kurum danışmanı seçerken dikkatli olmak lazım 15 yıllık uzman diyip hemen 

danışmanlık verilmemeli. Biz stajyerleri gelecekteki uzmanlar olarak 

görüyoruz. Dolayısıyla da kendi ayağına da kurşun sıkmasın. Süpervizor ne 

kadar empatik yaklaşırsa vakaya öğrenci de onu alacak" (SHU2). 

"Kurum açısından uzmanın kurumundaki durumu da önemli. 

Kurumdaki kişiler sosyal hizmeti bilmiyorsa bu kurumdaki staj ortamını 

etkiliyor, öğrenci gittiği kurumlarda bu idari hiyerarşik yapıyla mücadele 

etmeyi de öğrenecek bence. Kısıtlayan bir başhekim ile ne yapılmalı 

öğrenilmesi gereken bir şey. Alanları görmek gerekiyor, bir de sosyal hizmet 

uzmanı eğer bağlantı kurucu ise bütün alanlarla bağlantı kurmasını bilecek, 

yeri geliyor ASBP ile bağlantı kuruyoruz bu bağlantı kurmasını bilmeli 

öğrenci, çevresi içinde birey diyorsak müracaatçıyı da böyle anlamamız 

gerekiyor" (SHU3). 

Ġki sosyal hizmet uzmanı stajda rotasyonun empatiyi geliĢtirmede önemli 

olduğunu ifade etmiĢtir. SHU3 "stajda bence rotasyon yapılmalı 2 ayda bir kurum 

değiştirilmeli, sıkılmasın öğrenci bir çok alanı görsün, 1 yarıyılda 2 kurum 1 senede 

4 kurum görsün öğrenci" Ģeklinde durumu özetlerken SHU5 "staj süresi bence uzun, 

stajın büyük bir kısmı boş geçiyor, komple bir dönem değil de daha kısa aralıklarla 

teorik derslerle desteklenerek yapılabilir. Dönemin başında teorik ders sonra staj 

yapılabilir. Arkadaşlara bakınca biz de görmesi gerekenleri bence maksimum 2 

haftada görüyor. 3-5 vaka görünce çocuk tecrübe kazanıyor kimi öğrenci bir süre 

sonra tekrarı angarya görüyor kimi öğrenci öğrenmem gereken her şeyi öğrendim 

diyor" ifadelerini kullanmıĢtır.  

Staj sürecinde empatinin geliĢimi ile ilgili SHU5 ve SHU6 uygulama 

ortamında stajyer sayısının fazla olmasının öğrencinin geliĢim sürecini olumsuz 

etkilediğini "sayı fazla olunca ilgilenmek de zor oluyor bunu da gözlemliyorum 

çevremde birebir ilgilenemiyor burada uzmanlar öğrenci ile birebir ilgilenebilmek 

lazım" ve "staj olayı daha iyi değerlendirilmeli stajdan çocuklar yararlanamıyor 

sahada veri yok öğrenci çok uzman az, danışmanlık ve vaka boyutunda yararlı 

olamıyoruz" ifadeleri ile dile getirmiĢtir.  
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ġekil 3.5.8. Sosyal Hizmet Akademisyenlerinin Staj Sürecinde Empati Becerisinin 

GeliĢtirilmesine Yönelik Önerileri. 

ġekil 3.5.8'e göre empatinin staj sürecinde geliĢimine yönelik en çok vurgu 

akademi ve alan arasındaki iliĢkiye yönelik olmuĢtur. Akademi ve alan iliĢkisinde 

SHA5 ve SHA2 akademisyenlerin yeterliliklerinin ve saha ile bağlantısının 

geliĢtirilmesi noktasını gündeme getirmiĢlerdir. 

"Sosyal hizmet eğitiminin en sorunlu alanı uygulamalar. Sosyal hizmet 

bölümlerinde akademisyenlerin bir bölümü yardım edici meslek grubundan 

gelmiyorlar. Bakın sosyal hizmet demiyorum sosyal hizmet bölümünde sosyal 

hizmet dışında akademisyen de çalışır,  ama yardım edici meslek pdr, 

psikolojidir ya da bu alanların başkasından gelir master-doktora sosyal 

hizmette de yapar ama bütün hayatı sosyolog ya da iktisatçı olan birinin nasıl 

süpervizyon vermesini bekleyeceğiz ama veriyor fiilen bunu hiç konuşmadan 

geçiyorum. Bir kere süpervizyon deyince sadece öğrenciyken ihtiyaç duyulan 

bir şey değil öğrencimiz var mezun oldu BSRM'de çalışıyor en zor 

kuruluşlardan biri cinsel ihmal ve istismara maruz kalmış kızlarla çalışıyor. 

Süpervizyonun kurumsal boyutunu da geliştirmeliyiz. 10 yıldır çalışırsın ama 

zorlanırsın yani. Artık sosyal hizmet siteminin içinde süpervizyonun 

kurumsallaşması lazım" (SHA5) 

"Şimdi staj konusunu konuşurken öğrencilerin stajından evvel hocaların 

stajından bahsetmek lazım Türkiye‟de öğrenci daha iyi biliyor uygulamayı, 

hocaların uygulamayı bilmek ya da yapmak gibi bir derdi söz konusu değil. 

Bu toplumun sorunlarını ne bileyim insani ihtiyaçlarını en başında insanı 

anlama kaygısı gütmeyen sosyal hizmet akademisyeni var. Sosyal hizmet 

hocaları evvela öğrencilerden evvel sahayı tanıyacaklar bilecekler 

öğrencilerine önderlik edecekler öyle öğrenciyi gönderip dosya doldurarak 

staj olmaz bizde maalesef stajın çok büyük kısmı kurumlarda dosya 

arşivlemekle ve çay getirip götürmenin ötesine geçemez. Çünkü buna 

rehberlik edecek bir bakış açısı söz konusu değil hocaların bir şeye karar 

vermesi lazım sosyal hizmet Türkiye‟de niçin var uygulama için kuruma da 

ihtiyacınız yok üstelik biraz evvel örneğini verdiğim bizim arkadaşlarla 

yaptığımız en güzel örnek mutlaka bir kuruma yazı yazıp bir kuruma 

göndermekle staj olmaz orada danışmanlığı da kusursuz yapsanız ortaya bir 

şey çıkamaz önemli olan toplum örgütlenmesi bağlamında bir eylemi 

beraberce ortaya koymak. Türkiye‟de böyle bir  uygulama ve niyet yok" 

(SHA2). 

 

Akademisyenlerin alanla olan bağlantısında empatinin geliĢimi açısından 

SHA6 akademisyenlerin düzenli kurum ziyaretleri yapmaları ve öğrenci ile birlikte 

uygulama ortamında bulunmalarının önemine dikkat çekmiĢtir. 

Sosyal hizmet eğitiminde alan uygulaması (staj) bağlamında empati becerisinin geliĢtirilmesine 
yönelik önerileriniz nelerdir? (Sosyal Hizmet Akademisyenleri) (27 Ġfade)

Akademi-Alan 
ĠliĢkisi (7)

Uygulama 
Ortamı (6)

Uzmanın 
Niteliği (5)

Süpervizyon (4)
Gönüllü 

ÇalıĢma (2)
Yaz Stajı (2)

Günlük Tutma 
(1)
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"Alana çıkacak öğrenci empatiyi alanda aldığı kuramsal bilgileri, 

empatiyi kullanabiliyor mu kullanamıyor mu ona kuruluşa gidip onu 

gözlemleyen ve ayrıca düzenli haftalık toplantılar yapıp onu dinleyen bir 

danışmanı gözlemleyecek ve karar verecek. Empatinin gelişimin temel yolu 

danışmanın onunla her hafta düzenli toplantı yapması hatta birazcık da 

abartarak söyleyeyim hemşirelerde olduğu gibi haftada en az iki gün gidip 

onun kurumunda vakit geçirerek onu gözlemlemesi yardımcı olması kuramla 

uygulama arasında bağ kuracak hafif el çırpmaları yapması danışmanın çok 

önemlidir. Bu olmadığı zaman öğrencinin empati becerisinin gelişip 

gelişmediğini sadece ona bakarak anlamak hikayedir. Çok duyguludur çok 

empatiktir ama o duygu onun hizmet yapmasını engelleyici boyuta gider 

bunları danışmanı ile sıkı bir iletişim ancak sağlayabilir bu da Türkiye'de hiç 

tartışılmayan kuram-uygulama çatışması ve çelişkisi ile biraz ilgilenmeye 

başlarsak stajlarda empati becerisini gelişip gelişmediğini daha net görmeye 

başlayabiliriz" (SHA6). 

Akademi alan iliĢkisinde vurgulanan bir nokta da akademisyenlerin ve 

bölümlerin staj sürecinde yaptıkları danıĢmanlıklardaki standardizasyonu ve bu 

konudaki bilgi eksikliğidir. SHA5 ve SHA1 bu noktada görüĢ bildirmektedir: 

"Okuldaki kısım şu sosyal hizmet  akademisyenlerinin süpervizyon 

süreçlerini nasıl yapılandırdıkları muğlak, bu konuda birebirlik olmaz 

standardizasyonda iyi değil ama belirli ilke ve standartlar da olmalı oradaki 

temel şey şu; öğrenci uygulamaları konusunda süpervizyon bir süreci 

anlatıyor bu süreçte hoca var öğretim elemanı var kuruluştaki uzman var 

sorunlar okul ve öğrencide değil. Normal koşulda süpervizyonda öğrencinin 

kuramsal bilgiyi alanda bütünleştirmesi o bilgiye dayanarak uygulamaya 

devam etmesi yeni bilgiler öğrenmesi uygulama yapmaya başlaması vakalarla 

çalışması, makro çalışma grup çalışması yapması istenir" (SHA5).  

"Her okulun standardı farklı olunca öğrenciler de birbirilerinden 

olumlu ya da olumsuz etkilenebiliyorlar diyelim ki Selçuk Üniversitesindeki 

öğrenci şunu yaparken bir başka öğrenci onu yapmıyorsa diğer öğrenci de 

doğal olarak kendisi için en rahat olanı seçiyor. Genelleyerek söylüyorum 

hepsi böyle değil. Onu seçiyor ya da 'falan arkadaşım kuruma hiç gitmiyor ya 

da az gidiyor siz benden bir saatin hesabını soruyorsunuz' diyor. Standart 

ileriye doğru değil geriye doğru gidiyor. Bu da sonuç olarak kendisine 

müracaatçısına genel olarak mesleğine ve ülkesine bu alan hizmet eden 

insanların nitelik olarak iyi yetişmemesi sonucunu verecek" (SHA1). 

Katılımcıların vurguladıkları bir nokta uygulama noktasında öğrenci-

akademisyen sayısının yetersizliğidir. SHA5 "staj yaparken takıldığı sorun yaşadığı 

yerlerde hem kurumdaki hem okuldaki süpervizöründen destek alması bilgi ile 

uygulamayı bütünleştirmesi eleştirel bakma becerisini göstermesi bekleniyor. şimdi 

15 öğrencin varsa nasıl yapacaksın" Ģeklinde SHA7 "empatiyi konuşuyoruz ama 

buna varıncaya kadar hepsi buraya yansıyor alandaki sorunlar eğitim olsun 

uygulama olsun empatiye yansıyor sistemdeki eksiklikler. Hocaya düşen öğrenci çok 

oluyor hoca da öğrenci empati yapmış mı yapmamış mı buna bakamıyor, raporu 
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yapmış mı yapmamış mı ona bakıyor. Bir rapora 15-20 dakika ayırırsa lüks, bunlar 

incelikli konular ama müracaatçıyı anlamlandırma konusu es geçiliyor" Ģeklinde 

durumu özetlemiĢtir. SHA12 sosyal hizmet bölümlerinde öğrenci sayısına göre 

akademisyen yetersizliğine dikkat çekmekte, staj danıĢmanlığı açısından bu sorunla 

mücadele noktasında emekli sosyal hizmet uzmanlarından yararlandıklarını 

belirtmektedir. 

"Ders uygulamaları kapsamında raporlaştırma esastır. Öğrencinin 

müracaatçıyla kurduğu etkileşimin net olarak görülebilmesi için o 

raporlaştırmanın bizzat süpervisor dediğimiz okul danışmanları tarafından 

okunması ve bunların öğrenciyle iyi bir şekilde tartışılması gerekiyor 

akademisyenlerin ders yüklerinin çok yüksek olduğunu biliyoruz ayrıca 

öğrencilere ayrılacak zamanın miktarı da bu anlamda büyük önem taşıyor. Biz 

şöyle bir uygulama yapıyoruz. Öğrenci başına düşen hoca sayımız oldukça 

düşük 7 hocamız var yaklaşık olarak da bir kişiye 50 civarında da öğrenci 

düşüyor biz şöyle yapıyoruz alanda tecrübesi olan meslektaşlarımıza 

öğrencilerin staj danışmanlığını veriyoruz ders saati ücreti karşılığı onlardan 

destek alıyoruz dekanlık ve üniversite bizi bu konuda destekliyor şu an 

itibariyle 8 tane bize yardımcı olan emekli sosyal hizmet uzmanı var özellikle 

emeklileri seçiyoruz çünkü ciddi düzeyde mesleki olgunluk sahibi oluyorlar ve 

bu olgunluklarını  da öğrencilere farklı şekilde yansıtıyorlar bu hem bilgi hem 

beceri hem değerler boyutunda model de oluyorlar ve yılların deneyimini de 

öğrencilerimize aktarabiliyorlar. Doğrudan empati becerisi olmamakla 

birlikte biraz da bizim pratik ihtiyaçlarımız nedeniyle böyle bir yolu seçtik 

dolayısıyla dışarıdan emekli olan bir sosyal hizmet  uzmanı bize göre daha 

fazla zaman ayırıyor kurum ziyaretleri yapabiliyor daha çok zaman 

ayırabiliyor. 10 kadar öğrenci veriyoruz ilgilenme için de ayırdıkları zaman 

bize göre çok daha fazla olabiliyor" (SHA12). 

Akademisyenlerin empatinin geliĢimi noktasında odaklandıkları ikinci tema 

uygulama ortamının niteliğine yöneliktir. Bu noktada ilk odak noktası çoğalan 

öğrenci ve bölüm sayısı ile yetersiz hale gelen kuruluĢ sayısıdır. SHA1 özellikle açık 

öğretim sorununu da gündeme getirerek bu konu üzerinde durmuĢ, SHA5 de plansız 

bir büyüme sürecine dikkat çekmiĢtir: 

"Çok sayıda bölüm açıldı buna uygun sayıda kuruluş çoğalmadı. O 

kuruluşlarda kurum süpervizyonunu verecek insan sayısı yok ya da olanlar da 

artık bıkma ve doyma noktasına geldi. Ankara‟dan bir örnek söyleyeyim 100 

metre karelik alanda çalışılan bir kurumda otuza yakın stajyer olur mu? Şimdi 

bir de bunların üzerine açık öğretim dehşeti ortaya çıktı hiçbir kurumsal 

danışmanlık araştırılmadan teorik olarak birileri danışman görünüyorlar. 

Açık öğretimden gelen çocuklara bir sürede staj karnesi doldurtularak staj 

yaptı görünüyor" (SHA1). 

"Ankara'da neredeyse kurum kapışmaya kalıyor. Halbuki doğrusu hem 

kurumların hem de üniversitelerin ortak protokol imzalaması. Bu protokole 

göre de belki eğitim programlarında örneğin Konya ASBP il müdürlüğüne 

aynı anda 30 öğrenci gönderemezsiniz. Bu "-mış gibi" staj olur süpervizyon 

olmaz öğrencinin oturacak yeri bile olmaz. Kurumdaki kişiliği oluşmaz 

öğrencinin bürokratik ve mesleki kimliği gelişmez. Öyleyse bunları sistematize 
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etmek lazım. Aynı dönemde 400 öğrenciyi staja çıkaran kurum var açık 

öğretimi hiç söylemiyorum bir dönemde 400 öğrenciyi staja çıkartırsanız 

potansiyel  varsa anlamı olur o potansiyel nedir, yani 5 milyonluk kentte 400 

öğrenci staja çıkabilmelidir ama bunun alt yapısının hazırlanması lazım 

bunun için de vakıf ve devlet üniversiteleri bu süpervizyon hizmetlerini oturup 

bir işbirliği sistemine bağlamalılar" (SHA1). 

"Konya'da ve Kocaeli'nde sıkıntı yok fakat  kimse şunun hesabını 

yapmıyor Ankara'da 5-6 bölüm var, Ankara'daki kuruluş sayısı Türkiye'de en 

fazla sosyal hizmet kuruluşu olan yer İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara'da 

stklar gelişmiş desen de mesela Hacettepe'nin çok fazla öğrencisi var şimdi 

bütün bunları düşünmek lazım uzun orta kısa vadede hangi kuruluşa kaç 

öğrenci vereceğiz ve bu öğrenciler ne görecekler biz ne istiyoruz bunun üstüne 

düşünmek gerek. Uygulamadan beklentiler de bölümler arası aynı değil 

uygulama sayısını arttırdık mesela bu sene biz ilk dönem birey ve grup 

çalışması istiyoruz ikinci dönemde de makro çalışma yapmasını bekliyoruz. 

Öğrencinin gerçekten uygulama görebileceği kurum sayısı da çok sıkıntılı. 

Eşit düzeyde kaliteli kuruma dağıtamıyoruz öğrenciyi. Dolayısıyla sistemde 

öğrenciye yeterli destek sağlayacak unsurlar gelişmemiş durumda" (SHA5). 

SHA1 gündeme getirdiği kurum danıĢmanı sorunu noktasında kurum 

danıĢmanlarına ücret ödenmesi önerisini getirmiĢtir. SHA1 "Alan süpervizorleri de 

yetişmek zorunda eğitsel süpervizyon yapılacak ama aynı zaman da emeğinin 

karşılığını ödeyeceksiniz yani ben sizden rica diyorum 10 öğrenci gönderiyorum 

buna kurumda süpervizyon yapın demekle olmaz. 10 kişiyle uğraşacaksa bunun 

standartları var o standartlar çerçevesinde alandaki adamın emeğinin karşılığını 

ödeyeceksiniz ki sizin öğrenciniz empatiden başlayarak her alanda daha iyi yetişsin 

ve gelişsin" ifadeleri ile ücret karĢılığı yapılacak süpervizyonun daha nitelikli ve 

profesyonel olacağının altını çizmektedir. 

Katılımcılar kuruluĢ ortamının da empatinin geliĢmesinde önemli bir faktör 

olduğunu ifade etmektedirler. SHA8 "mesleki çalışmanın yapılmadığı yerde maalesef 

çok uygun bir ortam sunmuyoruz kuruluşta aslında. Çünkü bizim uygulamada dikkat 

ettiğimiz şey sosyal hizmet uzmanı olan kuruluşa öğrenci yerleştirmek oradaki 

mesleki çalışmayı öğrencinin gözlemesi ardından kendisinin kati bir şekilde 

uygulamanın içinde yer alması ama çoğunlukla bu bahsettiğim hizmetten yardıma 

dönüş süreci bürokratik işler gibi nedenlerle mesleki çalışma çok yapılamıyor 

maalesef öğrencinin bunu görme şansı çok daha sınırlı" ifadeleri ile kuruluĢlarda 

bürokratik iĢlemlerin çoğu zaman ön planda olduğunu ve mesleki çalıĢmaların geri 

planda kaldığını ifade etmektedir. SHA8 ek olarak tıbbi sosyal hizmet alanından 

örnek vererek sosyal hizmet anlayıĢımızın uygulamaya yansıması sonucu empatinin 

geri planda kaldığını Ģöyle ifade etmektedir: 
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"Tıbbi sosyal hizmet alanını düşünelim aklıma ilk o geldi daha çok işte 

örneğin kişilerin ödeme güçlüğünü hani gidermek üzere işte senet falan 

yapılan bir birime döndü maalesef yani bir çok hastanede bu işlev yükleniyor. 

Uzmanlar ne yapıyor sabahları çıkıp vizitlere katılıyorlar hastalarla 

merhabalaşıyorlar günlük paylaşımlarda bulunuyorlar ama ondan sonraki 

süreç daha çok hani senet takibi o ödedi mi, hadi arayın peşine düşün gibi 

aynen mutemet ve icracı falan yani çok kötü konumlar açıkçası. Bu özellikle 

bence biraz da neo-liberal politikalarla da çok ilişkili doğrusu bir an önce 

taburculuğunu planla bir an önce hasta yatak farkı falan yani ücret tahsil 

eden ya da tahsil edilmesi gereken kişinin uzman olmaması gerekiyor. Bu 

mesleki rolleriyle çok çelişen bir şey hastanın karşısına bu konumla gittiğinizi 

düşünün siz ondan sonra nasıl bir mesleki çalışma yapabilirsiniz gelip ondan 

paranı ödemen gerekiyor falan onunla meslek çalışma yapacaksınız. Çok ciddi 

bir direnç olur. Bu noktada yani uzmanların bu itildiği konumlar mesleki 

işlevselliklerini de asıl hani odaklanmaları gereken noktaları da çok 

kaçırmaya yol açıyor doğrusu bu tarz  engelleri de düşünmek lazım" (SHA8). 

Staj sürecinde öğrencinin empatisinin geliĢimine yönelik akademisyenlerin 

üzerinde durdukları bir nokta da  kurumdaki sosyal hizmet uzmanının niteliği ile 

ilgilidir. SHA4 "Stajda iyi uzmanla karşılaşırsa öğrenci yetişiyor" ifadeleri ile 

duruma değinmiĢtir. SHA8 kuruluĢ ortamının olumsuzluklarını tolere edebilme 

noktasında uzmanın niteliğinin önemine değinmektedir: 

"Uzmanların mesaisi ciddi anlamda sabah 9 dan akşam 5 e kadarki 

süreçte daha çok rapor yazma üzerine, bazı uzmanlar bunu aşmak için 

kendileri çözümler buluyorlar diyelim ki çocuk refahı ile ilgili kuruluştaysa 

çocuk gelene kadar işini bitiriyor çocuk geldikten sonra onlara tamamen 

zaman ayırıyor hani öbür işleri itekleyerek orada bir grup çalışması mikro 

çalışma yapma şansı olabiliyor bunun için saatlerini düzenlemesi gerekiyor" 

(SHA8). 

Uzmanın niteliği katılımcılardan  SHA10'un özellikle üzerinde durduğu bir 

noktadır. SHA10 kurum danıĢmanı seçimi noktasında qualifikasyon ve uzmanların 

sertifika eğitimi verilmesi, uzmanların rotasyona tabi tutulmaması ve belli konularda 

yetkinleĢebilmesi, empatik bir sosyal hizmet uzmanı gerekliliği noktalarında 

önerilerde bulunmuĢtur. 

"Türkiye'de uzmanlaşma diye bir durum yok sürekli bir rotasyon var ya 

kurum ya birim değişiyor. Sürekli değişen bir çalışma anlayışı var sistem 

süpervizyon verecek uzmanı imkansız kılıyor. Bir alanda uzun süre çalışmış 

uzman sayısı azalıyor. 5 yıldır korunmaya muhtaç çocuk biriminde çalışan 

uzman huzurevine gidiyor bütün uzmanlığı gidiyor, kişileri sistem içine iyi 

oturtamıyoruz. İhtisaslaşmış uzman sayısı çok az anca büyük şehirlerde çıkar" 

(SHA10). 

"Öğrencinin stajdaki empati becerisi empatik bir sosyal hizmet uzmanı 

gerektirir. Bu her şeyden önemli, biz buna bakamıyoruz pek sadece ihtiyacımız 

olan kurum sayısıyla yetiniyoruz çünkü kapasitemiz zaten yetersiz kuruluş 

olarak. Eğer çok katı yakın ilişki kuramayan bir sosyal hizmet uzmanı ise 

öğrenci uzmandan öğrendiğini örnek alıyor. Bazen de çok merhametli, 

insanları anlayan bir öğrenci uzmanın empatik davranmayışını fark ediyor 
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olumsuzluktan ders alan öğrenci de oluyor uzman böyle yapıyor ben böyle 

yapmamalıyım diyor bazen de ama bu da kişisel bir nitelik" (SHA10). 

"Kurum danışmanı sosyal hizmet uzmanlarını seçerken herhangi bir 

qualifikasyon şansımız yok kimi bulabilirsek onla çalışıyoruz. Ama şöyle de 

bir şey var sosyal hizmet uzmanının olmazsa olmaz özelliği biz empatik mi 

değil mi diye de düşünmemeliyiz uzman bu niteliğe zaten sahip olmalı. Kurum 

danışmanlığı noktasında da belirli yeterlikler belirlenmeli dernek bu noktada 

bir katkı sağlamalı. Bir eğitim olabilir, sertifika olabilir kurum danışmanlığı 

açısından. bu eğitimler ilgi çekici hale getirebilir ama kim eğitim verecek 

uzmana uzman mı verecek, akademisyen mi verecek dikkat etmek iyi 

kurgulamak lazım" (SHA10). 

Uygulama sürecinde empatinin geliĢimi noktasında süpervizyon teması da 

katılımcılar tarafından vurgulanmıĢtır. Bununla birlikte süpervizyon noktasında daha 

kavramsal düzeyde sıkıntılar olduğu görülmektedir. Nitekim SHA6 Türkiye'de 

sosyal hizmet literatüründe süpervizyon-danıĢmanlık kavramlarının baĢtan zaten 

yanlıĢ kullanıldığına değinmektedir: 

"Türkiye'de derslerde henüz anlatılıyor olmasına karşın biz bilmiyoruz 

eğer bir hoca süpervizyonu, gerçek süpervizyonu bilimsel anlamda derslerde 

anlatan bir hoca eğer kendisi kavrayarak anlatıyorsa bunu staja yolladığı 

öğrencisine süpervizyon verdiğini söyleyemez o danışmanlıktır. Yani işte staja 

giden öğrencilere süpervizyon yapılıyor. Yapılmaz böyle bir şey yok 

süpervizyon Amerikan kitaplarında İngilizceden okuyacak çevirecek ya da 

Türkçe pek fazla kitap yok onlardan anlatacak ondan sonra diyecek ki ben işte 

şu kuruluşta çalışan öğrenciye süpervizyon veriyorum. O çocuk hasta değil o 

öğrenci hasta derken tabi sosyal çalışmacı da hasta değil ama bir noktada 

zayıf kalmış bir insana destektir süpervizyon. Psikolojik destektir süpervizyon 

onda biraz bir zayıflama vardır ona destektir süpervizyon danışmanlık 

değildir. Hemen bana içinde danışmanlık da var diyebilirler içinde başka bir 

şey olmayan ne var. Öğrenci süpervizyon alır, eğer öğrencinin süpervizyon 

alacak bir psikolojik durumu varsa alır. Öğrenciyi depreme yollamışın 

örneğin gerek staj olarak gerek öğrenci dediğimi üniversite öğrencisi kamu 

yönetiminde depremde bizimle beraber öyle güzel çalışıyor ki yaralıları 

topluyor ölüleri çekiyor taşların arasından 3 gün sonra çadırda bir 

oturuyorsun ağlamaya başlıyor buna süpervizyon verilmeli buna danışmanlık 

verilmez. Birlikte çalıştığı genç intihar etti diye ağlayan gence süpervizyon 

verilir. Süpervizyonun içinde danışma var ama danışma süpervizyon değil. 

Normal sağlıklı öğrenim sürecinde olan bir öğrenciye danışmanlık yapılır. 

Ama uygulamasını yaparken diyelim deprem bölgesinde ya da kanser 

hastalarıyla bir süre sonra ruhsal sağlığı bozuldu da demeyelim çok etkilendi 

duygusallaştı zaman zaman ağlamaya başladı veya o çalışmadan kaçma 

davranışları göstermeye başladı buna süpervizyon verilir. Danışmanlığı 

herkes yapabilir süpervizyonun için özel bir eğitim almak gerekir o yüzden" 

(SHA6). 

KavramsallaĢtırma sorunu vurgulansa da süpervizyonun uygulama sürecine 

önemine SHA3 "kuruluşlardaki uygulamalarda meslek elemanları tarafından empati 

becerisinin kullanılıp kullanılmadığını ve ne derece başarılı kullanıldığını 

gözlemlemeleri önemli" ifadeleriyle SHA9 ise "Öncelikle oldukça güçlü ve denetimli 
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bir “süpervizyon” sürecinin olması gerekir. Maalesef süpervizyon ülkemizde oldukça 

yetersiz ve aynı zamanda niteliksiz. Süpervizyon sürecinin güçlü olması sağlanırsa 

öğrencilerin beceri geliştirebilme olanağı o ölçüde artabilir" ifadeleriyle dikkat 

çekmektedir. Süpervizyon noktasında son bir vurgu da SHA1 den gelmektedir. 

SHA1 süpervizyon sürecinde standardizasyonun gerekliliğine vurgu yapmaktadır. 

"Her kurumdaki kişi aynı değil standardizasyon yok bir kurumda 

gidiyorsun o kurumdaki kurumsal süpervizyonu veren meslek elemanı diyor ki 

gelişine gidişine her şeyine dikkat ediyor diğeri diyor ki tamam diyor ben 

doldururum diyor mesela bütün öğrenciye baştan sona çok iyi notu veren de 

var ince eleyip sık dokuyup bu öğrencinin şu yönde bu yönde gelişmesi gerek 

diyen de var o zaman derhal standardize edilmesi gerek" (SHA1). 

Empatinin uygulama sürecindeki geliĢimine yönelik önemli bir vurgu da 

gönüllü çalıĢma-gönüllü staj uygulamalarına yöneliktir. SHA2 gönüllü çalıĢmanın 

"müracaatçıya dokunmak" noktasında önemli olduğunu ifade etmekte, SHA5 ise 

gönüllü çalıĢma dersi ile profesyonellikten uzak, deneyime açık bir uygulama ortamı 

yarattıklarını ifade etmektedir. 

"Ama bunun ötesine geçmek için sosyal hizmet öğrencilerinin insanla 

temasını sağlayacak bir içeriğe ihtiyacımız var bizdeki uygulama staj gibi 

şeyler çok insanlara teması sağlayan şeyler değil maalesef ben bir dönem bir 

grup öğrencimle beraber okul dışı staj başlattık şunu yapıyorduk bir grup 

arkadaş ışıklarda bekleyip araba camı siliyor bir grup arkadaş dilencilik 

yapıyor bir grup evlere temizliğe gidiyor bir grup mendil satıyordu falan. 

Bunu uçuk kaçık bir gençlik heyecanı ile yapmış değiliz yapmaya çalıştığımız 

şey tam da bu işte madem biz bu grupla çalışıyoruz onların halinden 

anlayacak ufak sembolik de olsa bir takım girişimlerde bulunmalıyız. Empatiyi 

burada aramak lazım dokunmadan temas etmeden onun gözlüğünü takmadan 

ayakkabısını giymeden onun gibi yaşamadan empati yapılmaz. Hatırlayalım 

Amerika‟daki “settlement house” hareketini bir grup daha çok genç kadın 

yoksul semtlerinde yoksullarla birlikte yaşamaya başladılar Türkiye‟de böyle 

bir bakış açsından bahsedebiliyor muyuz?"  (SHA2). 

"Ekstra bir şey yaptık gönüllü çalışma dersi koyduk bu 2. sınıfta bizim  

mesleki uygulama beklediğimiz bir şey değil. Bu dersin bir yönergesi var 

orada derste haftada en az 2 saat kendi seçeceğin bir stk, kamu kurumu, 

hastane olur özel olur gönüllü çalış diyoruz bu dersin temel amacı şunu 

sağlamak daha işlevselliğin ölçemedik ama beklentimiz öğrenciyi kamu 

kurumlarında uygulamaya daha çok gönderiyoruz hep bir profesyonel kısmı 

görüyor öğrenci bunun da sıkıntıları var. Örneğin hiç hizmetten 

yararlananların açısından bakamıyor öğrenci, bakan da oluyor ama bir kısmı 

bunu kırmaya çalışıyoruz. Mesela bir stkya gitsin bir gönüllü olarak kamu 

kurumlarıyla ilişki kurmaya çalışsın zorlanıyor mu o durumu anlamaya 

çalışsın. Mesela çocuk evlerine öğrenci yolluyoruz danışmanları da var ama 

daha basit temel şeyler bekliyoruz çocuklarla top oynayın sinemaya götürün 

diyoruz dolayısıyla gönüllü çalışma dersinin empatiye katkısı olduğunu 

düşünüyoruz" (SHA5). 
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Staj noktasında iki akademisyen yaz stajının gerekliliğine dikkat 

çekmiĢlerdir. Ankara Üniversitesinden SHA12 "Ankara üniversitesi sosyal hizmet 

bölümümün 2. Sınıfın sonunda yaz döneminde yaz stajı var. Yaz stajı ile birlikte 

öğrenciler müracaatçılarla bizzat gözlem ve bazen özel durumlarda da onların 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uygulamalara giriyorlar" ifadeleri ile yaz stajının 

deneyim açısından katkı sağladığına dikkat çekerken, BaĢkent Üniversitesinden 

SHA1 yaz stajı ile birlikte öğretim elemanlarının da daha odaklanmıĢ bir danıĢmanlık 

gerçekleĢtirebileceklerini belirtmektedir. 

"Üniversiteler kendi eğitim programları içinde staj zamanlarını 

kaydırmalı olarak düşünebilmeliler. Başkent üniversitesi yaz stajına başlıyor 

yaz stajının anlamı şu diğer okullar devlet üniversiteleri tatilde olduğu için 

yaz stajında öğrenci hem başka kentlere gidebilecek başka kentlerde sosyal 

hizmet uzmanı ki deneyimler onu gösteriyor ki bazı kentlerde hem öğrenciye 

ihtiyaç var hem öğrenci daha çok öğreniyor şimdi bu çok önemli ama siz bazı 

kentlerde yığılıyorsunuz bunun en büyük örneği Ankara'dır. Biz Başkent 

olarak bu yıldan itibaren yaz stajına geçtik bunun avantajı şu öğretim üyesi de 

rahatlamış oluyor. Ders yükü azalıyor mesela biz doğrudan alanda 

çalışacağız klasik falan kurumun içinde olmak yerine yazın diyelim ki 

Çankaya'da bir ilçede ya da Etimesgut ilçesinde uygulama çalışmasını 

yapacağız ve geliştireceğiz ama bunu tek bizim yapmamız yetmez" (SHA1). 

Sosyal hizmet eğitiminin uygulama bölümünde empatinin geliĢtirilmesi 

noktasında bir akademisyen staj sürecinde öğrencilerin günlük tutmalarının duygusal 

ve düĢünsel geliĢimlerine katkı sağlayacağı yönünde görüĢ bildirmiĢtir: 

"Öğrenciler günlük tutabilirler stajı süresince kayıt altına alır hayatını 

bireysel yaşamını nasıl etkilendiğini hangi duyguları yaşadığını başkasının 

hayatı ile ilgili yansımaların neler olduğunu sıklıkla not edilebilir. 

Psikiyatride sosyal hizmet de kullanılan bir öz tanı diye bir kavram vardır. 

Başkasıyla ilgili bir yaşantıyı dinlemek doğrudan kendisinden ya da bir metin 

üzerinden sen de hangi duyguyu yaratıyor geriliyor musun yoğun bir üzüntüye 

mi kapılıyorsun. O öz tanı onun karşının duygusuyla ilgili bir ipucudur 

aslında muhtemel o metindeki ya da karşındaki kişideki çok yoğun bir 

gerginlik yaşıyordur ki o sana bulaşmıştır çünkü duygular bulaşıcıdır 

duyguların bulaşıcılığı sayesinde sen aslında empatiyi mümkün kılarsın 

dolayısıyla buna bakmak lazım" (SHA11). 
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4. TARTIġMA 

4.1. Empatinin KavramsallaĢtırılması 

KavramsallaĢtırma açısından empatik ve sempatik tepki vermenin örnek 

diyaloglarla ayırt edilmesine yönelik bulgulara bakıldığında 1. diyalogda sosyal 

hizmet uzmanlarının %63,4'ünün sempatik yanıtı bulabildiği görülmektedir. 2. 

Diyalogda empatik yanıtı bulma oranı %83,5, 3. diyalogda %86,1'dir. 1. diyalogda 

sosyal hizmet öğrencilerinin %71,6'sının sempatik yanıtı bulabildiği görülmektedir. 

2. diyalogda empatik yanıtı bulma oranı %81,5, 3. diyalogda ise %86,4'tür. 

Literatürde benzer bir araĢtırma olarak DoğuĢ'un (2011) nitel araĢtırmasında 

öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin empatinin tam karĢıtı durumları empati olarak 

tanımladığı, empatiye iliĢkin kavram kargaĢası yaĢadıkları belirtilmektedir. Empati 

ve sempati kavramsal olarak ayrı durumlar olarak görülse de uygulamada ikisi 

arasındaki farkı yakalamak zordur (Davis 2009). Clark (2010) empati ve sempati 

açısından kavram kargaĢasının danıĢmanlık süreçlerinde iletiĢim yanlıĢlarına sebep 

olabileceğini belirtmektedir. Sempati bir kiĢinin acısına duygusal tepki vermek, 

empati ise o kiĢinin koĢullarını anlamak olarak ifade edilmektedir. Sempati kiĢisel bir 

endiĢe iken empati daha objektif bir endiĢeyi ifade etmektedir (Seden 2005). 

ÇalıĢmamızda öğrenci ve uzmanların empatik yanıtı bulma noktasında baĢarılı 

oldukları söylenebilir. Bununla birlikte diyalog ve cevap tarzının da önemli olduğu 

görülmektedir. Nitekim hem uzman hem de öğrenci açısından sempatik yanıtın 

hangisi olduğuna yönelik doğru cevap oranı empatik yanıtın hangisi olduğuna verilen 

doğru cevap oranından düĢüktür. Sempatik olanı ayırt etmek empatik olanı ayırt 

etmekten daha zor görünmektedir. Parkinson (2010), empati eğitiminin ve empatinin 

sempatiden nasıl farklılaĢtığının sosyal hizmet eğitiminin erken döneminde kazanılan 

bir bilgi olduğunu  ifade etmektedir. Bu noktada teori pratik arasında bir kopukluğun 

olduğu söylenebilir. 
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ġekil 4.1.1. Katılımcıların Empati KavramsallaĢtırılmasına Yönelik Genel Çerçeve. 

 ġekil 4.1.1'e göre kavramsallaĢtırmanın nitel araĢtırma boyutunda empatinin 

anlamlandırılmasına yönelik bulgulara bakıldığında katılımcıların tamamı sosyal 

hizmette empatinin bir araç olarak kullanıldığı ve müracaatçıyı anlamayı, kendini 

onun yerine koymayı ifade ettiği noktasında görüĢ birliğine varmıĢlardır. Ek olarak 

sosyal hizmetin ayırt ediciliği açısından geniĢ bir alan olduğunun altını çizmiĢlerdir. 

Sosyal hizmet öğrencileri ve uzmanları sosyal hizmette empati kurmanın zorluğuna 

ve empati kurarken benzer yaĢantılara sahip olmanın gerekliliğine vurgu yapmıĢtır.  

Öğrenci ve uzmanlar empatinin anlamlandırırken karĢıtı ile tanımlamayı seçmiĢler ve 

sempatiye kaymamayı empatiyi anlamada önemli bir faktör olarak görmüĢlerdir. 

Sosyal hizmet uzmanları ve akademisyenlerinin uzlaĢtıkları bir nokta ise empatinin 

olmazsa olmazlığı yönündedir. Sosyal hizmet akademisyenleri sosyal hizmetin 

niteliğine, empatinin bir beceri olduğuna, empatiyi anlamlandırmada uygulama için 

uygun ortamın gerekliliğine vurgu yapmıĢlardır. Ek olarak akademisyenler empatiyi 

anlamlandırırken kültürel değerlerin önemine dikkat çekmiĢlerdir. ÇalıĢmanın 

kavramsal bulgularında dikkat çeken noktalardan biri de empatinin 

kavramsallaĢtırılmasının uygulama ile birlikte ele alınarak yapılmasıdır. BaĢka bir 

deyiĢle empatiyi anlamlandırmaya yönelik giriĢimler, onun uygulanması ile 
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bağlantılı olarak değerlendirilmekte, empati anlamını uygulamadan almaktadır. 

Ayrıca bir diğer önemli nokta da empatinin çok boyutlu bir kavram olarak bir çok alt 

unsura gönderme yapmasıdır. Nitekim Grant (2014) da empatiyi tek boyutlu olarak 

baĢkasının hislerini, duygularını yada eylemlerini anlama kabiliyeti Ģeklindeki 

tanımlama giriĢimlerinin, sosyal hizmette empatinin gerçekliğini yansıtmadığının 

altını çizmektedir. Strandberg ve arkadaĢları (2012) da benzer Ģekilde empati 

kavramının ilk baĢta kolay anlaĢılır olsa da daha dikkatli bir incelemenin kavramın 

çok boyutluluğunu ve karmaĢıklığını ortaya koyduğunu, tanımlamaların 

araĢtırmacıların, disiplinlerin empati kavramının hangi boyutu ile ilgilenildiğine göre 

değiĢtiğini belirtmektedir. 

Katılımcıların tamamı empatiyi müracaatçı ile çalıĢma sürecinde bir araç 

olarak görmektedirler. Verilen yanıtlar empatinin uzman-müracaatçı etkileĢiminde 

görüĢme süreci, sorunun belirlenmesi ve müdahale aĢamalarında bir araç olarak ön 

planda olduğunu belirtmektedir. Literatürde de empati, müracaatçıdan bilgi alma ve 

onun sübjektif dünyasını anlama (Finn 2009), profesyonel çalıĢma (Gerdes ve Segal  

2009), mesleki müdahale sürecinde yardım iliĢkisinin kurulması (Keefe 1976), 

uzmanın kendini bir mesleki müdahale aracı olarak kullanması (Seden 2005),  

müracaatçının sıkıntılı duygularını uzmana ifade etmesi ve uzmanın kendi kimliğini 

kaybetmeden bu duyguları hissedebilmesi (Rachford 2007) için bir araç olarak 

vurgulanmaktadır. Bu çerçevede empati müdahale amaçlarının gerçekleĢtirilmesine 

giden yolda bir yol gösterici rolü üstlenmektedir. 

Empatiye yönelik anlama ve yerine koyma temasının genel kabul gören bir 

tema olduğu görülmektedir. Hakkansson ve Montgomery (2003) araĢtırmalarda  

empati kuran kiĢinin yaptığı Ģeyi temsil etmek üzere “anlamak”, “dünyasına girmek”, 

“paylaĢmak” ve “tahayyül etmek” gibi kavramlar kullanıldığını vurgulamaktadır. 

Nitekim Wiseman'ın (1996) kavramsal analiz çalıĢmasında literatürde empatinin 

"dünyayı baĢkalarının gözü ile görmek", "baĢkasının mevcut hislerini anlamak", 

"yargılayıcı olmamak" ve "anlamaya yönelik iletiĢim" temaları ile nitelendirildiği 

belirtilmiĢtir. Churchill ve Bayne'in (2001) çalıĢmasının empatinin 

kavramsallaĢtırılması bölümünde  7 ifade "kendi yerine koyma", 4 ifade "yargılayıcı 

olmama", 4 ifade "tahayyül etme", 3 ifade "hissettiğini hissetme", 3 ifade "anlama", 

temasını vurgulamıĢtır. Forsyth'in (1980) kavramsal analiz çalıĢmasında ise 

empatinin karĢıdakinin deneyiminin doğrulanmasını içeren bilinçli bir iliĢkiyi ima 
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ettiği, empatik anlayıĢta doğruluğun değiĢken derecelerde bulunabildiği, empatinin 

Ģimdi ve burada olmak üzere sınırlı bir zamansal boyutta var olduğu, empatinin 

nesnelliği, yargı veya değerlendirme özgürlüğünü gerektirdiği vurgulanmıĢtır. 

AraĢtırmamızda anlama ve yerine koyma temaları vurgulansa da katılımcıların 

empatinin önemli bir bileĢeni olan yargılayıcı olmayan bakıĢa odaklanmadıkları 

görülmektedir. Gair‟in (2011) sosyal hizmet öğrencileri ile yaptığı çalıĢmada, 

öğrencilerin empati kavramına yabancı olmadıkları, literatürdeki tanımlamalara 

yakın tanımlamaları kullandıkları ve “baĢkasının ayakkabısı ile yürümek” deyimini 

bildikleri vurgulanmıĢtır. DoğuĢ'un (2011) okul yöneticileri ve öğretmenler ile 

yaptığı çalıĢmada katılımcıların empatide anlamaya vurgu yaptıkları fakat anlaĢılanın 

ifade edilmesini vurgulamadıkları belirtilmiĢtir. AraĢtırmada katılımcılar "empatiyi 

ben olsaydım ne yapardım", "kiĢilerarası uyum" ve "iletiĢim" olarak 

anlamlandırmıĢlardır. Baron'un (2015) sosyal hizmet uzmanlarının empatiyi nasıl 

anlamlandırdıklarına yönelik çalıĢmasında ise katılımcılar, müracaatçının 

söyledikleri, seçimleri, davranıĢlar ve eylemlerinin arkasındaki anlamı aramanın 

empatinin önemli bir bileĢeni olduğunu belirtmiĢlerdir. Yargılayıcı tutumun ve 

müracaatçıya yönelik beklentilerin askıya alınmasının önemi vurgulanmıĢlardır.   

Katılımcıların uzlaĢtıkları bir diğer tema da mesleğin çok geniĢ bir müracaatçı 

profiline odaklandığı yönündedir. Bu niteliğin empatiyi hem gerektirdiği hem de 

nispeten zorlaĢtırdığı söylenebilir. Nitekim Gerdes ve Segal (2011) sosyal hizmet 

açısından empatinin geniĢ ölçekli sosyo-kültürel arka planı olan müracaatçılarla 

bağlantı kurma noktasında katkı sağladığını belirtirken,  Kapoulitsas ve Corcoran  

(2015) merhamet yorgunluğu ve yılmazlık üzerine sosyal hizmet uzmanları ile 

yaptığı  araĢtırmada, mesleğin kompleksliği temasında aile içi Ģiddetten istismara 

uzanan müracaatçıların karĢılaĢtığı geniĢ sorun aralığının mesleğin doğasına tahmin 

edilemez ve bilinemez bir nitelik kattığını belirtmektedir. 

 Uzman ve öğrenciler empatinin zorluğunu bir tema olarak belirtmiĢlerdir. Bu 

noktada alanda uygulama yapmanın empatinin zorluğunu ifade etme ile iliĢkili 

olduğu görülmektedir. Katılımcılar, empati kurmakta zorlandıkları müracaatçı 

türlerine ve iĢ yükünden dolayı müracaatçıyı anlama uğraĢının yıpranma ve 

tükenmiĢlik gibi olumsuz sonuçlar doğurabileceğine, mesleğin niteliklerinden dolayı 

empatinin zorluğuna ve empati için belirli gerekliliklere değinmiĢlerdir. Öğrenci ve 

uzmanlar her gün duygusal tepkiler uyandıran müracaatçılarla karĢı karĢıyadırlar. 
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Güncel literatür tekrarlanan Ģekilde travmatik olaylarla ya da travma hikayeleri olan 

müracaatçılarla karĢılaĢmanın insan hizmetler veren personel üzerindeki duygusal 

etkisine odaklanmaktadır (Barlow ve Hall 2003). Sosyal hizmet uzmanlarından 

yoğun acı, travma ve çatıĢmalara sahip müracaatçılarla çalıĢırken empatik bağlantı 

kurabilmeleri beklenmektedir  (Thomas ve Otis 2010). Literatürde empatik olmanın 

öğrenciler ve alanda yeni olan uzmanlar açısından zor olduğu, bazı öğrencilerin 

karmaĢık problemleri olan ya da dirençli müracaatçıları kabul edebilmenin savaĢını 

verdiği belirtilmektedir. Alandaki meydan okuyucu koĢullar uygulamayı 

zorlaĢtırmaktadır (Furman 2005). Müracaatçının görünümü ile görünümünün 

altındaki durumların farklı olduğu süreçlerde empati noktasında uzmanın sıkıntı 

yaĢayacağı durumlar olabilir. Örneğin psikotik atak geçiren bir ergenle görüĢme 

yaparken müracaatçının birden alevlenmesi durumu değiĢtirebilir  (Raines 1990).  

Benzer Ģekilde Adams ve arkadaĢları (2002), belirsizliklerin bulunduğu ve ahlaki 

değerlerin farklılaĢtığı vakalarda empati kurmanın zorlaĢtığını belirtmektedir. Ayrıca 

uzmanın kiĢisel değerleri ile mesleki değerleri arasındaki çatıĢmalar empatinin 

gerçekleĢmesine engel olabilir. Uzmanlar bazı vakalarda empatilerini ifade 

edemeyebilirler ve kendilerini kiĢisel görüĢlerinin etkisi altında bulabilirler. Bu 

sorunla özellikle çocuk tacizcileri ya da çocuk katillerinin bulunduğu uzmanların 

empatik olmakta zorlandığı vakalarda karĢılaĢılır. Hakkansson ve Montgomery 

(2003), empati iliĢkisinde empati kuran kiĢilerin hedef kiĢinin olumsuz 

deneyimlerinin verdiği stresten etkilendiğini belirtmektedir. Sonuç olarak empati 

kuran kiĢi için empati zaman, dikkat ve empati kurmak için çaba harcama 

diyebileceğimiz “yardımın bedeli”ne dönüĢmektedir. GeniĢ bir alan teması ile tutarlı 

bir Ģekilde mesleğin doğası empati kurmayı hem zorlaĢtırmakta hem de zorunlu 

kılmaktadır. Empati zor temasında öğrencilerin yaĢlılık ve engellilik alanındaki 

zorlukları da vurguladıkları görülmektedir. Nitekim Duyan ve arkadaĢlarının (2014) 

çalıĢmasında da öğrencilerin en çok üniversite ortamlarında çalıĢmak istedikleri, 

darülaceze ya da terminal dönem hastalar ile çalıĢılan kuruluĢların ise öğrenciler 

tarafından en az çalıĢılmak istenen ortamlar olduğu saptanmıĢtır.  

Öğrenci ve uzmanlar empatiyi anlamlandırırken karĢıtı ile tanımlamayı 

seçmiĢler ve sempatiye kaymamayı empatiyi anlamada önemli bir faktör olarak 

görmüĢlerdir. Gibbons (2011), empati-sempati açısından ne kadar yüksek düzeyde 

kavramsal çatıĢma ve karıĢıklıklar olsa da hiç kimsenin empatik olmayan bir terapisti 
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istemeyeceğini ifade etmektedir. Empati, müracaatının hissettiklerinin belirli ölçüde 

farkında olmak ve belirli ölçüde hissedebilmektir. Sempati de hislerin paylaĢımıdır 

fakat sempatide merhamet çağrıĢımı vardır. Aradaki fark küçük de olsa empati 

problem çözmeye yönlenmiĢ iken sempati sorunları uzatır (Zastrow 2010). Sosyal 

hizmet uzmanları, kendi duygularının nerede baĢladığını ve bittiğini fark edemezler 

ise, aĢırı duygusal olabilmekte ve vakalara aĢırı derecede dâhil olabilmektedirler 

(Mullins 2011). Profesyonel ve doğru empati kurabilmek için kritik nokta empati 

kurulacak kiĢi ile duygusal ve kiĢisel özdeĢleĢmekten kaçınabilme  yeteneğidir.  Bu 

empati ve sempati arasındaki temel ayrımdır. Sempati acıma duygularını içermekle 

birlikte baĢkasının acısına yönelik kısıtlı bir bakıĢ açısı sunar. Empati ise 

araĢtırmaya-incelemeye daha yatkındır. Empatinin sağladığı daha pratik bir  biliĢsel 

bakıĢ mağdurun karmaĢık duygularını hissetmeye yönelik uzmana bir destek 

sağlayabilir (Ekman ve Halpern 2015). Bununla birlikte sempatinin tamamen 

olumsuz olmadığının da altını çizmek gerekmektedir. Sempati de bir insanın 

sıkıntısına ya da acısına verilen gerçek bir insan tepkisidir.  Sempati özellikle ilgi, 

samimiyet, bakım ve merhamete ihtiyacı olan bir kiĢiyle ilk kez karĢılaĢtığımızda 

önemli bir beceridir (Trevithick 2005). Vignemont ve Singer  (2006) empati, 

sempati, özgeci davranıĢ ve biliĢsel bakıĢ açısı edinme öğelerinin birbirleri ile nasıl 

bir iliĢki içinde olduğunun gelecek için önemli bir araĢtırma sorusu olduğunu ifade 

etmektedir. Özellikle insana hizmet eden mesleklerde merhametin ve sempatinin 

empatiye bir engel olup olmadığının empirik olarak belirlenmesi ve kesin çizgiler 

koyulmaması önemlidir. 

 Öğrenci ve uzmanlar, empatiyi anlamlandırırken benzer deneyimler 

yaĢamanın önemine değinmiĢlerdir. Hakansson ve Montgomery‟nin (2003) 

çalıĢmasında empati kurma ile kiĢilerin geçmiĢ deneyimleri arasında iliĢki 

bulunmuĢtur. Benzer deneyimlerin birebir aynı Ģeyler olması gerekmediği ifade 

edilmektedir.  Somut bir olayın daha genel bir halini yaĢamıĢ olmak empati kurmada 

bir benzerlik alt yapısı sağlamakta, bu da süreci kolaylaĢtırmaktadır. Eklund ve 

arkadaĢları da empati kuran kiĢinin önceki benzer deneyimlerinin empati kurma ile 

iliĢkili olduğunu ifade etmektedir. Bu fikrin arkasındaki ilke yalnızca çocuğunuz 

varsa ebeveyn bakıĢ açısını benimseyebileceğiniz ya da yalnızca uyuyacak bir 

yeriniz yoksa evsiz bir kiĢinin bakıĢ açısını anlayabileceğiniz yönündedir (Eklund ve 

ark 2009). Vertigo hastalığı olmayan birinin vertigo hissine yönelik bir  empati 
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geliĢtirmesi zordur. Bu tip durumlarda empatik tepkiden ziyade yalnızca biliĢsel 

olarak bakıĢ açısını alabilir (Vignemont ve Singer 2006).  Sonuç olarak danıĢmanın 

geçmiĢindeki kiĢisel deneyimlerini bilinçli ve objektif bir Ģekilde sürece dahil 

etmesinin danıĢanı anlamada önemli olduğu belirtilmekte (Davis 2009), sosyal 

hizmet uzmanının kendi geçmiĢindeki duygusal deneyimlerin müracaatçının 

deneyimlerini anlama noktasında önemli bir araç olarak kullanılabileceğinin (Raines 

1990) altı çizilmektedir. Morgan ve Morgan (2005), "halinden anlama" deneyiminin 

kiĢinin yaĢadıkları ile ilgili olabileceğini belirtir. Bir uzmanın oturmaktan dolayı 

oluĢan kas ağrılarının oturuĢ Ģeklini değiĢtirerek geçtiğini fark etmesi, bir anda 

serebral palsi hastalarını aklına getirir, bu hastalar daha ağır kas spazmları yaĢamakta 

ve pozisyon değiĢtirme ile bundan kurtulamamaktadırlar. Morgan ve Morgan ağrının 

insanlara dikkat kesilme ve onlara merhamet duyma açısından iyi bir Ģey 

olabileceğine dikkat çeker. Bununla birlikte benzer yaĢantılar yaĢamanın olumsuz 

etkilerinin de olacağı akılda tutulmalıdır  Nitekim Barlow ve Hall (2003) sosyal 

hizmet öğrencilerinin geçmiĢlerinde çözülmemiĢ kiĢisel sorunlarının varlığının 

vakalara yaklaĢırken onları incinebilir kıldığının altını çizmektedir.  

AraĢtırmada sosyal hizmet öğrencileri stajı süresince iĢ yükünü empatiyi 

anlamlandırmada önemli bir tema olarak belirtmiĢlerdir. Daha önce de belirtildiği 

üzere bu noktada sosyal hizmette kavramın uygulama ile bağlantısı gündeme 

gelmektedir. Empatinin ne anlam ifade ettiği sorulunca stajdaki deneyimler 

anlamlandırmayı etkilemektedir. Nitekim alandaki iĢ yükünün empatiyi 

anlamsızlaĢtırdığına yönelik bir bulgu ortaya çıkmaktadır. Ġlgili araĢtırmalara 

bakıldığında Ġngiltere çocuk koruma sistemindeki uzmanlar zamanlarının yalnızca 

%10‟unu çocuklarla görüĢmeye ayırabildiklerini kalan zamanın kâğıt iĢleri, telefon 

görüĢmeleri ve toplantılarla geçtiğini ifade etmiĢlerdir  (Leeson 2010). Hablemitoğlu 

ve Özmete (2012) de sosyal hizmet uzmanlarının en çok iĢ yüklerinin fazlalığı 

nedeniyle stres yaĢadıklarını, Berkün (2010) ise sosyal hizmet uzmanlarının sayıca 

çok yetersiz oldukları ve olması gerekenden çok fazla müracaatçıya hizmet sunduk-

larını vurgulamaktadır. Aslan'ın (2015) araĢtırmasında tıbbi sosyal hizmet 

uzmanlarının günlük hizmet verdikleri müracaatçı sayısı arttıkça  biliĢ, duyuĢ, 

davranıĢ, tanı ve çözüm becerilerinin azaldığı, Karabekir'in (2010) araĢtırmasında ise 

uzmanların çalıĢtıkları kuruluĢta meslek elemanı sayısının yetersiz olmasının sosyal 

hizmet değerlerini uygulamaya aktarmayı olumsuz etkilediği görülmektedir. 
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ÖzateĢ'in (2009) sosyal hizmet uzmanlarının aileye dönüĢ ve aile yanında destek 

projesine iliĢkin değerlendirmelerine yönelik çalıĢmasında  katılımcılar projenin 

uygulanması sırasında karĢılaĢtıkları en büyük güçlüğün iĢ yükünün fazla olması, en 

büyük eksikliğin ise personel yetersizliği olduğunu belirtmiĢlerdir.  Bu çerçevede iĢ 

yükünün empatiyi bir lüks haline ya da anlamsız hale getirdiği görülmektedir. 

ĠĢ yükü teması ile tutarlı bir Ģekilde akademisyenler empatiye uygun bir 

ortamın varlığına dikkat çekmiĢlerdir. Bu noktada empatiye uygun bir kurumsal 

sosyal hizmet sistemi, zihniyet ve uzman müracaatçı iliĢkisinin gerekliliğine vurgu 

yapılmıĢtır. Strandberg ve arkadaĢları (2012), organizasyonel yapının empatinin 

önünde engel olabileceğini ifade etmektedir. Evde bakım ekibi ile yaptıkları 

çalıĢmada çalıĢma düzenleri ve rutinlerin çalıĢanın otonomisini ve empatik tepki 

verme fırsatını azalttığı bulunmuĢtur.  Bakım çalıĢanlarının empatisi zaman eksikliği, 

kiĢilerin kendi ihtiyaçları ve esnek olmayan organizasyon yapısı tarafından 

engellenmektedir. Bu çerçevede Morrison da (2007) kiĢinin duygusal tepkilerinin 

yalnızca bireyselliğin bir ürünü değil, iĢyeri, mesleki ve sosyo-kültürel faktörlerden 

etkilenen bir sürecin içinde oluĢtuğuna dikkat çekmektedir. Kurumsal yapının 

olumsuzluğu literatürde vurgulanan bir konudur. Leeson‟un (2010) Ġngiltere çocuk 

koruma sisteminde çocukların ihtiyaçlarından çok finansal meselelerin ön planda 

olduğunu sistemin uzmanların iĢlerini etkin bir Ģekilde yapmalarına yardım 

etmediğini, bunun uzmanların kendilerini “güçsüz” hissetmelerine neden olduğunu 

ve  duygusal bir yük oluĢturduğunu ifade etmektedir. Ylvisaker'in, (2011) 

müracaatçılarla yaptığı araĢtırma bulgularına göre sosyal hizmet müracaatçılar 

tarafından genellikle umursanmayan hayat koĢullarını ve hayat hikâyelerini ortaya 

koyma fırsatı ve imkânı verdiği zaman çok faydalı olarak değerlendirilmektedir. 

Aksine sosyal hizmet müracaatçıların endiĢelerini küçümsediği, yeniden tanımladığı 

ya da görmezden geldiği zaman faydasız olarak nitelendirmektedirler. AraĢtırmada 

sosyal hizmet uzmanları da müracaatçılar da iyi bir sosyal hizmetin empati, hassaslık 

ve müracaatçıya kendi endiĢelerini dile getirme imkanı sağlama ile mümkün 

olabileceğini belirtmektedirler.  

Akademisyenler ve uzmanlar,  empatinin sosyal hizmette olmazsa olmaz bir 

unsur olduğunu belirtmiĢler, bu hayati önemi de terapötik sürecin, eğitimin, marjinal 

gruplarla çalıĢmanın, yargılamayan bir tutumun temeli olarak belirtilmiĢtir.  Ayrıca 

empatisiz bir uygulamanın duygusuz bir sosyal hizmete yol açacağını ifade 
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etmiĢlerdir. Literatürde empatinin diğer insanların ihtiyaçlarını daha hızlı ve net bir 

Ģekilde tahmin edebilme açısından önemli olduğu, ayrıca empatinin özgeci ve 

dayanıĢmacı davranıĢa yönelmenin temeline hizmet ettiği belirtilmektedir 

(Vignemont ve Singer 2006). Sosyal hizmet literatüründe de empatinin sosyal hizmet 

müdahalesinde kritik bir beceri (Freedberg 2007), müdahalenin temeli ve sosyal 

hizmet uygulamasının olmazsa olmazı olduğu, (Barlow ve Hall 2003) ve çocuk 

koruma sisteminde iyi bir iletiĢim açısından hayati bir öneme sahip olduğu 

belirtilmektedir (Forrester ve ark 2008). Bununla birlikte daha önce ifade edildiği 

üzere olmazsa olmazlık empatiyi kavramsallaĢtırma açısından çok Ģey söyleyip 

hiçbir Ģey açıklamama noktasında tehlikeli bir unsurdur. 

 Akademisyenlerin bir vurgusu da empatiyi anlamlandırmada kültürün 

önemine yöneliktir.  Empatinin danıĢmanlık sürecindeki etkisinde Duan ve Hill 

(1996), kültürün etkisine dikkat çekmekte, farklı değerlerin ve farklı kültürel 

değerlerin anlamada önemli bir faktör olduğunu ileri sürmektedir.  Bu aĢamada 

özellikle danıĢmanın kendi kültürel yargılarının farkında olması önem 

kazanmaktadır. Kültürün empatiye etkisi çok önemsenen bir konu olmamasına 

rağmen kolektivist bir kültür ile bireyselci bir kültürün birbirini anlaması sorunu 

önemlidir. ÇalıĢmamızda katılımcıların özellikle batı merkezli yaklaĢıma eleĢtirel 

yaklaĢtıkları, empatiye yönelik yerel bir kavramsallaĢtırmaya dikkat çektikleri 

görülmektedir. Batı merkezli empatiye yönelik literatürde eleĢtiriler mevcuttur. 

Nitekim Sinclair ve Monk (2005) empatinin doğası hakkındaki liberal-hümanistik 

betimlemelerin kültürün etkisini açıklamada baĢarısız kaldığını, söylem, konum ve 

yapı söküm gibi postyapısalcı kavramsal araçlarla müracaatçıların deneyimlerinin 

aslında sosyo-kültürel bir ürün olduğunun vurgulanmasıyla empatinin 

geliĢtirilebileceğini vurgulamaktadır. Empatinin temel varsayımı insan olarak 

evrensel insan deneyimlerini paylaĢma kabiliyetimizin var olmasıdır. Ancak bu 

analiz bireyler ve onların sorunlarının büyük kültürel bağlamda oluĢtuğunu gözden 

kaçırmaktadır. Bu bakıĢ açısından empati, bireyin kendini hissetmesinin doğuĢtan ve 

temel doğasına vurgu yaparak kültürel boyutu görmezden gelmektedir. Bu noktada 

kültürel empati kavramının ön plana çıktığı görülmektedir. Kültürler arası empati 

danıĢmana müracaatçının kültürü hakkında dağarcığını kullanırken duygusal 

hassasiyetini tutarlı ve samimi bir çerçevede sürdürmesinde yardımcı olur. 

Kültürlerarası empati güçlerinden yoksun ve Ģüpheci müracaatçılarla iĢbirliğine 
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dayalı iliĢkilerin geliĢtirilmesine yönelik becerilerin kazanılmasına bir temel 

oluĢturabilir (Dyche ve Zayas 2001). Baron'un (2015) çalıĢmasında katılımcılar 

müracaatçının kültürel bağlamının akılda bulundurulmasının önemini 

vurgulamıĢlardır.  AkbaĢ (2003) sosyal hizmet açısından homejenleĢtirici/modernist 

ve normalleĢtiren bir sosyal hizmet anlayıĢından ziyade yorumsamacı, anlamaya 

yönelen bir bakıĢ açısının sorun çözme sürecindeki önemine değinmekte, Özgür de 

(2010), sosyal hizmet anlayıĢının genel geçer bir anlayıĢı bırakarak çok kültürcü, 

müracaatçıların gerçek ihtiyaçlarından yola çıkan bir anlayıĢla yeniden yapılanması 

önerisinde bulunmaktadır. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyla aynı dilden 

konuĢabilmek için öncelikle kendini sınıf, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim gibi baskıcı 

farklılıklara yönelik farkındalık sağlamalıdır (Judith 2001). Empati küreselleĢen 

toplumda insan durumunun en temel özelliği olabilir.  BaĢkasının gerçekliğiyle 

açıklıkla yüzleĢirken kendi inanç ve değerlerini gözden geçirme becerisi insanlar 

arası bağların ve sosyal anlaĢmanın arkasındaki diyalektik süreçtir (Dyche ve Zayas 

2001). Bu çerçevede empatinin toplumsal anlamının farklılaĢtığı ve bunun sosyal 

hizmetin akılda tutması gereken bir nokta olduğu görülmektedir. 

Akademisyenlerin bir bölümü empatiyi beceri olarak anlamlandırmıĢtır. 

Sosyal hizmet ve empati temalı bir çok çalıĢmada empatinin bir beceri olduğunun altı 

çizilmiĢtir (Gerdes ve ark 2011b, Mullins 2011, Freedberg 2007, Richards ve ark 

2005, Gair 2011). Nitekim King'in empati modelinde de empati kiĢiler arası 

hassasiyet, perspektif alma, terapötik iliĢki gibi alt becerilerden oluĢmaktadır (King 

ve Holosko 2012). GörüĢme yapmak sosyal hizmette temel bir beceri olarak kabul 

edilmekte,  bu beceri dinleme, soru sorma, sözlü olmayan iletiĢim ve empati gibi alt 

becerilerden oluĢmaktadır (Dinham 2006). Bununla birlikte empatinin sosyal hizmet 

ile olan iliĢkisine yönelik teorik yapıların ve uygulama becerilerinin bütünleĢmiĢ 

durumda olduğu söylenemez (King 2011). Örneğin iletiĢim becerileri sosyal hizmet 

uygulamasının temelidir, fakat sosyal hizmet uzmanlarının bu becerilere sahip olup 

olmadığı ya da onları nasıl kullandıkları yönündeki araĢtırmalar sınırlıdır (Forrester 

ve ark 2008). Buradaki hayati nokta empatinin nasıl geliĢtirileceğine yönelik 

kavramsal sıkıntının varlığıdır (Gerdes ve ark 2011). Cliffordson‟un (2002) empati 

ve sosyal beceri arasındaki iliĢkiye yönelik araĢtırmasında baĢkasına yönelik 

merhamet, ilgi ve samimiyeti kavramlarının oluĢturduğu empatik ilgi ile duygusal 

ifadecilik yani konuĢma ve sözlü olmayan mesajlar verme becerisi arasında ve 
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bireylerin sözlü, sözlü olmayan mesajları yorumlama becerisi olan sosyal hassasiyet 

becerisi arasında iliĢki bulunmuĢtur.  AnlaĢılacağı üzere empatinin beceri olduğuna 

yönelik bir konsensüs olsa da bu kavramın içeriği ve kapsamı noktasında 

belirsizlikler mevcuttur. 

Akademisyenlerin sosyal hizmette empatinin anlamına yönelik son vurgusu 

sosyal hizmetin niteliğine yöneliktir. Mesleğin niteliğine yönelik önemli bir vurgu 

insanla çalıĢmaya ve insan hayatına dokunmaya yöneliktir Beresford ve 

arkadaĢlarının (2008) palyatif bakım merkezinde bakım alan hastaların sosyal hizmet 

uzmanları ile ilgili  değerlendirmelerine odaklandığı araĢtırmada, hastalar sosyal 

hizmet uzmanları ile olan iliĢkilerinde  empati, sıcakkanlılık, dinleme ve saygı gibi 

insani niteliklerin oluĢturduğu "arkadaĢlığın" en önemli tema olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Ülkemizde farklı bir alanda yapılan bir çalıĢma da müracaatçıların 

hassasiyetini vurgulamaktadır. Pınar ve Pınar'ın (2009) yeni doğum yapmıĢ 

kadınların empatik iletiĢim beklentilerine yönelik araĢtırmasında çalıĢma kapsamına 

alınan anneler ebe ve hemĢirelerden özellikle "güler yüzlü olma", "içten davranma", 

"ilgiyle dinleme", "düĢüncelerini rahatlıkla söyleyebilme" ve "yargılayıcı ve 

suçlayıcı tavırdan uzak durma" yönünde beklentilerinin tam olarak karĢılandığını 

belirtmiĢlerdir. Sosyo-ekonomik düzeyi düĢük olan annelerin ebe ve hemĢirelerden 

beklentisi "azarlanmamak" yönündedir.  Ġnsanlara yardım amaçlı çalıĢan mesleklerin 

niteliğinin empati ile yakından bağlantılı olduğu görülmektedir. 

Empatiyi anlamlandırırken sadece olumsuz duygulara odaklanılması 

literatürde tartıĢılan bir konudur. Royzman ve Kumar (2001) literatürde empatinin 

kavram olarak hem pozitif hem de negatif duyguları aynı derecede hissetmeyi 

vurgulandığını, oysa negatif empatik cevapların çok daha yaygın, olduğunu 

belirtmektedir. Birinin kötü oluĢunu paylaĢmamak iyi oluĢunu paylaĢamamaya göre 

daha çok acı verir. Özellikle birinin zevk alıĢının arttırılmasından çok birisinin 

acısının azaltılması çok daha önemli bir ahlaki iddiadır.  Levenson ve Ruef‟in (1992) 

araĢtırmasında empati kuran kiĢilerin olumsuz duyguları deneyimleme eğilimlerinin 

daha fazla olduğu vurgulanmıĢtır. Ashman ve Grafton (2009) sosyal hizmet 

açısından pozitif duygularla empati kurmanın da yararlı olacağının altını çizmektedir. 

Örneğin eğer bir müracaatçı bir gün mutlu olarak görünüyorsa bu empatik bir tepki 

için sebep olarak görülebilir. Belki de değiĢim sürecinde kullanılabilecek 
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müracaatçının yeni bir güçlü yanı bu süreçte belirlenebilir. Olumlu Ģeyleri belirlemek 

uzman müracaatçı iliĢkisinde katkı sağlayabilir  

 Sosyal hizmette empati kavramsallaĢtırmasına yönelik bu çalıĢmada önemli 

bir nokta da sadece uzman, öğrenci, akademisyen boyutu ile konunun ele alınması 

müracaatçı boyutuna değinilmemesidir. Oysa kendisi ile empati kurulacak kiĢinin 

deneyimleri de son derece önemlidir. Hakansson ve Montgomery (2003) empati 

araĢtırmalarının sadece empati kuran kiĢinin bakıĢ açısına odaklandığına vurgu 

yapmaktadır. Pedersen'in (2009) 206 araĢtırmayı analiz ettiği çalıĢmasında hislere ve 

deneyimlere odaklanın çalıĢmaların yetersizliği belirtilmektedir. Sağlık eğitimi ve iĢ 

ortamının empatiyi etkilediğine yönelik sayısız çalıĢma vardır ama nasıl etkilediğine 

dair çalıĢma sayısı kısıtlıdır. Benzer Ģekilde Garden (2008) da sağlık alanındaki 

empati kavramının ve araĢtırmalarının doktor-hasta iliĢkisine ve doktorun empati 

deneyimine odaklandığını halbuki hastanın acısını dindirmeye yönelik eylemde 

bulunmaya ve hastanın hastalık deneyimine yönelen çalıĢma sayısının eksikliğine 

dikkat çekmektedir. ÇalıĢmalar daha çok empati kuran tarafa odaklanmakta empati 

kurulana yeteri kadar odaklanmamaktadır. Bu çerçevede müracaatçının sosyal 

hizmette empatiden ne anladığı baĢlı baĢına bir araĢtırma konusudur. 

4.2. Empatinin Uygulanması 

TartıĢmanın uygulama bölümünde Empati KavramsallaĢtırması ve 

Uygulaması Anketi Bulguları, empati kurmakta zorlanılan müracaatçı profili, 

Türkiye sosyal hizmet sisteminde duygu ve düĢüncelerle çalıĢabilme durumu, 

müracaatçılarla empati kurmakta yaĢanan sorunlar ve baĢa çıkma yöntemleri ve 

sosyal hizmet uzmanlarının empati becerilerinin geliĢtirilmesine yönelik öneriler 

literatürdeki çalıĢmalar çerçevesinde değerlendirilecektir. 

Sosyal hizmet öğrencilerinin empati kurmakta zorlandıkları müracaatçı 

profiline bakıldığında toplam 85 ifadeye ulaĢılmıĢtır. Toplam 85 ifadeden istismar 

vakalarına yönelik kodlama 30 ifade ile en yüksek düzeydedir. Olumsuz müracaatçı  

16, Engelli müracaatçı 13, Aile 8, Psikiyatri 5, Suçlu 5, YaĢlı 5 ve diğer temalar 3 

ifade ile yer almıĢtır. Sosyal hizmet uzmanlarının empati kurmakta zorlandıkları 

müracaatçı profiline bakıldığında toplam 309 ifadeye ulaĢılmıĢtır. Toplam 309 ifade 

içerisinde ihmal-istismar vakalarına yönelik kodlama 78 ifade ile en yüksek 

düzeydedir. Psikiyatri 45, olumsuz müracaatçı  35, iletiĢim 26, suç 26, diğer temalar 

22, çocuk aile 18, Ģiddet 18, cinsiyet 17, yaĢ 17 ve suiistimal 8 ifade ile yer almıĢtır. 
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Barlow ve Hall (2003) sosyal hizmet öğrencilerinin aile ve çocuk alanındaki 

vakalardan, özellikle çocuk ve gençlerin ölümünden etkilendiklerini belirtmiĢtir. 

Öğrencinin veya uzmanın müracaatçıdan tehdit görmesi veya Ģiddet potansiyeli de 

empatiyi engelleyebilir. GeçmiĢteki müracaatçıların acıklı hikâyeleri, intihar 

vakaları,  kendi travmalarına benzer travmatik olaylar da empati önündeki engellerdir 

Öğrencilerin vakalarla ilk karĢılaĢması ve zaman içinde vakalara yaklaĢımı da 

değiĢmektedir. Örneğin öğrenciler ilk kez bir pedofili ile karĢılaĢtıklarında “pislik 

herif” ve “hapishanede olmalı” yanıtını vermiĢler fakat pedofili kiĢinin istismarla 

dolu hayatını öğrencince bunun bir ruh sağlığı sorunu olduğunu düĢünmeye 

baĢlamıĢlardır. Goldblatt ve Buchbinder (2003) istismar edilen kadınlarla çalıĢan 

kadın öğrencilere yönelik çalıĢmasında öğrencilerin müracaatçıların deneyimlerini 

bir kurban olarak anlamaya çalıĢtıkları bununla birlikte acı, suçluluk, utanç öfke ve 

çaresizlik duygularını deneyimlediklerini vurgulamaktadır. Gausel (2011) duyguların 

cinsel istismara uğramıĢ müracaatçılarla çalıĢırkenki rolüne dikkat çekmekte, Adams 

ve arkadaĢları  (2002) ise özellikle çocuk tacizcileri ya da çocuk katillerinin 

bulunduğu vakalarda uzmanın kiĢisel değerleri ile mesleki değerleri arasındaki 

çatıĢmaların empatiye engel olabileceğini belirtmektedir. Bu çerçevede özellikle 

ihmal istismar vakalarının empatiyi olumsuz etkilediği, bu vakalarda müracaatçıyla 

empati kurmanın zorlaĢtığı görülmektedir. 

Sosyal hizmet öğrencilerinin EKUA‟ya ait tanımlayıcı bulgularına 

bakıldığında katılımcıların %28,4‟ü iĢ yükü sebebi ile bazen müracaatçılarına 

gereken hassasiyeti gösteremediklerini ifade etmiĢlerdir. Bununla birlikte 

öğrencilerin %56,8‟i idarecilerle olan iliĢkileri nedeniyle, %35,8'i de bürokratik 

süreçler nedeniyle hiçbir zaman müracaatçılara gereken hassasiyeti 

gösteremediklerini düĢünmediklerini ifade etmiĢtir. Katılımcıların %45,7‟si 

müracaatçılarla geçmiĢte yaĢadığı olumsuz deneyimlerin onları anlamasına etki 

etmediğini ifade ederken %49,4‟ü müracaatçıların yaĢadıkları acı verici olayları 

nadiren kendilerinin de yaĢıyormuĢ hissine kapıldıklarını ifade etmiĢtir. Sosyal 

hizmet öğrencilerinin yarısından fazlası (%60,5) müracaatçılarla çalıĢırken empatinin 

sık sık kendilerine rehberlik ettiğini belirtirken, %40,7'si müracaatçıların 

ağlamasından nadiren de olsa elinde olmaksızın etkilendiğini belirtmiĢtir. 

AraĢtırmamızda katılımcıların %34,6‟sı bazen müracaatçıları olumsuz bir durum 

içinde bulunduğunda onlara acıdığını ifade etmiĢtir. Sosyal hizmet öğrencilerinin 
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%58‟i i sık sık empatiyi müracaatçıları için karar vermekte kullanmakta,  yarısından 

fazlası ise (%59,3) sık sık müracaatçılarının yaĢadıklarını onların bakıĢ açısından 

bakarak kafalarında canlandırmaktadır. Katılımcıların %39,5‟i kendi duygusal 

durumumun müracaatçısını nasıl etkilediğinin sıklıkla farkında iken %59,3‟ü din, dil, 

ırk, etnik aidiyet hususlarında kendisinden farklı olan bir müracaatçıyla empati 

kurmakta hiçbir zaman zorlanmamaktadır. Sosyal hizmet öğrencilerinin yarısından 

çoğu (%69,1) müracaatçılarımın duygusal paylaĢımlarının kendisi üzerindeki etkisini 

sıklıkla kontrol edebilmekte iken %39,5‟i vakalara yaklaĢırken nadiren de olsa aĢırı 

duygusallaĢmaktadır. Son olarak sosyal hizmet öğrencilerinin %38,3 bazen zor 

durumda kalmıĢ bir müracaatçı gördüğünde içinin sıkıldığını belirtirken, yarısından 

çoğu %58‟i sıklıkla müracaatçılarla görüĢme yaparken sağlıklı ve güçlü bir kiĢilik 

yapısına sahip olduğunu düĢünmektedir. Öğrencilerin EKUA bulguları ile ilgili 

literatürdeki benzer bulgulara bakıldığında Harr ve Moore'un (2011) çalıĢmasında  

sosyal hizmet öğrencilerinin kendilerini mesleğe adamıĢ ve motive olmuĢ gördükleri 

ve merhamet tatmini ortalamalarının ölçek ortalamasının üzerinde olduğu 

belirtilmektedir. Bununla birlikte öğrencilerin tükenmiĢlik riski puanları diğer yardım 

mesleklerinin puanlarından yüksek çıkmıĢtır ve alan deneyimi sırasındaki merhamet 

yorgunluğu riski diğer yardım mesleklerinin deneyimlerine benzerdir. Genel olarak 

EKUA öğrenci bulgularına bakıldığında öğrencilerin müracaatçılara gereken 

hassasiyeti gösterdikleri, empati kurmakta sorun yaĢamadıkları, vakalardan kısmen 

etkilendikleri fakat duygusal ve düĢünsel anlamda kendilerine zarar verecek kadar 

etkilenmedikleri ve empatiyi kullanmaya çalıĢtıkları görülmektedir. ĠĢ yükü nitel 

bölümde empatiye engel olarak görülen bir unsur olsa da nicel boyutta müracaatçı ile 

ilgilenmeye engel teĢkil eden bir öğe olarak değerlendirilmemiĢtir Bununla birlikte 

cevap verme açısından sosyal arzulanabilirliğin akılda tutulması gerekmektedir. 

Literatürde sosyal hizmet öğrencilerinin vakalardan olumsuz etkilendiklerine 

yönelik bulgular mevcuttur. Horton ve arkadaĢlarının (2009) çalıĢmasında sosyal 

hizmet öğrencilerinin %34'ü yüksek seviyede depresif semptomlarının, %12'si 

geçmiĢinde intihar düĢünceleri olduğunu ve %4'ü de yakın zamanda intiharı 

düĢündüğünü belirtmiĢtir. Yüksek düzeyde post travmatik stres bozukluğu 

semptomları belirtenlerin oranı %6'dır. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu birden 

fazla travmatik deneyimler yaĢadığını belirtmiĢtir. Özellikle kiĢilik yapısı, iletiĢim 

yeteneği empatiyi etkileyen bir unsur olarak görülmektedir. Kinman ve Grant‟ın 
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(2010)  çalıĢmasında ise duygusal zeka, yılmazlık, psikolojik sıkıntı, yansıtma 

kabiliyeti, empati ve sosyal yeterlilik iliĢkisi araĢtırılmıĢtır. KiĢisel sıkıntı ile 

yılmazlık arasında negatif yönlü anlamlı iliĢki bulunmuĢtur. BaĢkalarının olumsuz 

durumlarına karĢı kiĢisel sıkıntı hissetme arttıkça kiĢinin yılmazlığı azalmaktadır. 

Empatik kiĢisel sıkıntı (baĢkasının olumsuz deneyimini gözlemekten kaynaklanan 

kaygı ve rahatsızlık hissi) ile psikolojik sıkıntı arasında da olumlu iliĢki bulunmuĢtur. 

BaĢkalarının olumsuz durumlarının algılanmasından doğan empatik sıkıntı kiĢilerin 

psikolojik iyi oluĢlarını da olumsuz etkilemektedir.  Kinman ve Grant sosyal hizmet 

öğrencilerinin duygusal ve sosyal yeterliliklerinin strese karĢı dayanıklılıkta önemli 

katkısı olduğunu belirtmektedir. Grant'ın (2014) araĢtırmasında empatik yansıtma 

(farklı düĢüncelere açık olma bağlamsal anlama ve değerlendirme) ve refleksif 

iletiĢim  (anlamları netleĢtirmek ve kiĢi ile bu Ģekilde iletiĢim kurmak)  ile empatik 

sıkıntı arasında negatif anlamlı bir iliĢki vardır. Sosyal hizmet öğrencilerinin empatik 

sıkıntıları ile psikolojik sıkıntıları arasında anlamlı bir pozitif iliĢki vardır. Bu da 

demektir ki empatinin verdiği sıkıntı kiĢilerin iyi oluĢlarına etki etmektedir.  

Nesje'nin (2016) hemĢirelik, öğretmenlik ve sosyal hizmet öğrencileri ile yaptığı 

kiĢilik ve mesleğe bakıĢ açısı çalıĢmasında üç meslek grubunda da empatik ve 

sıcakkanlı bir kiĢiliğe sahip olmanın mesleğe olumlu bakıĢ açısı ve mesleğe 

uygunluk ile iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. Yapılan regresyon analizinde yaĢça büyük 

olmanın ve kadın olmanın mesleki uygunluk açısından bir yordayıcı olduğu 

görülmektedir. Tutuk ve arkadaĢlarının (2002) hemĢirelik öğrencileri ile yaptıkları 

araĢtırmada insanlarla iliĢkilerinde güçlük yaĢadığını belirtenlerin empatik eğilim 

puan ortalaması yaĢamadığını belirtenlere göre daha düĢük olduğu sonucu 

bulunmuĢtur. 

Sosyal hizmet uzmanlarının EKUA‟ya ait tanımlayıcı bulgularına 

bakıldığında katılımcıların %33‟ü iĢ yükü sebebi ile bazen, %26,5‟u idarecilerle olan 

iliĢkileri nedeniyle nadiren, %31‟i ise bürokratik süreçler nedeniyle bazen 

müracaatçılarına gereken hassasiyeti gösteremediklerini ifade etmiĢlerdir.  

Katılımcıların %42‟si müracaatçılarla geçmiĢte yaĢadığı olumsuz deneyimlerin onları 

anlamasına etki etmediğini ifade ederken %38‟i müracaatçıların yaĢadıkları acı verici 

olayları nadiren kendilerinin de yaĢıyormuĢ hissine kapıldığını ifade etmiĢtir. Sosyal 

hizmet uzmanlarının yarısı (%50,1) müracaatçılarla çalıĢırken empatinin sık sık 

kendilerine rehberlik ettiğini belirtirken, %41‟i müracaatçıların ağlamasından 
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nadiren de olsa elinde olmaksızın etkilendiğini belirtmiĢtir. AraĢtırmamızda 

katılımcıların %36‟sı nadiren müracaatçıları olumsuz bir durum içinde bulunduğunda 

onlara acıdığını ifade etmiĢtir. Sosyal hizmet uzmanlarının %39,1‟i sık sık empatiyi 

müracaatçıları için karar vermekte kullanmakta, yarısı (50,7) sık sık 

müracaatçılarının yaĢadıklarını onların bakıĢ açısından bakarak kafalarında 

canlandırmaktadır. Katılımcıların %34,5‟i kendi duygusal durumumun 

müracaatçısını nasıl etkilediğinin sıklıkla farkında iken %59,9‟u din, dil, ırk, etnik 

aidiyet hususlarında kendisinden farklı olan bir müracaatçıyla empati kurmakta 

hiçbir zaman zorlamamaktadır. Sosyal hizmet uzmanlarının yarısından çoğu (54,3) 

müracaatçılarının duygusal paylaĢımlarının kendisi üzerimdeki etkisini sıklıkla 

kontrol edebilmekte,  yarıya yakını (49,9) vakalara yaklaĢırken nadiren de olsa aĢırı 

duygusallaĢmaktadır. Son olarak sosyal hizmet uzmanlarının %29,8 bazen zor 

durumda kalmıĢ bir müracaatçı gördüğünde içinin sıkıldığını belirtirken, yarısından 

çoğu %51‟i sıklıkla müracaatçılarla görüĢme yaparken sağlıklı ve güçlü bir kiĢilik 

yapısına sahip olduğunu düĢünmektedir. Genel olarak EKUA sosyal hizmet uzmanı 

bulgularına bakıldığında uzmanların müracaatçılara gereken hassasiyeti gösterdikleri, 

empati kurmakta sorun yaĢamadıkları, vakalardan kısmen etkilendikleri fakat 

duygusal ve düĢünsel anlamda kendilerine zarar verecek kadar etkilenmedikleri ve 

empatiyi kullanmaya çalıĢtıkları görülmektedir. ĠĢ yükü nitel bölümde empatiye 

engel olarak görülen bir unsur olsa da nicel boyutta müracaatçı ile ilgilenmeye engel 

teĢkil eden bir öğe olarak değerlendirilmemiĢtir. Bununla birlikte cevap verme 

açısından sosyal arzulanabilirliğin akılda tutulması gerekmektedir. 

Uzmanların EKUA bulguları ile ilgili literatürdeki benzer bulgulara 

bakıldığında Koç'un (2015) araĢtırmasında katılımcılar, "iĢ yükümün fazla olması, 

sorun çözme becerimi olumsuz etkiler" sorusuna %51,7 evet derken %48,3 hayır 

demiĢtir. MacRitchie  ve  Leibowitz'in  (2010) çalıĢmasında Ģiddete dayalı travma 

mağdurlarıyla çalıĢanlarda daha önce Ģiddet mağduru olan danıĢmanların 

müracaatçılara daha empatik yaklaĢtıkları, empatik yaklaĢımın da ikincil 

travmatizasyon riskini arttırdığı bulunmuĢtur. Nilsson (2014) yaptığı literatür 

taramasında sosyal hizmet uzmanlarının gereğinden fazla empati ya da merhamet 

göstermesinin  doğrudan merhamet yorgunluğuna yol  açmadığını ifade etmektedir, 

bununla birlikte merhamet yorgunluğunda bu iki unsurun etkisi vardır. KiĢinin kiĢisel 

sıkıntıya yönelik karakteristik durumu ve duygularını düzenleme yetisi bu noktada 
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önemlidir. KiĢi karĢıdaki kiĢinin durumuna kiĢisel sıkıntı ile yanıt verdiğinde 

merhamet yorgunluğu riski doğmaktadır. Bu noktada profesyonel sosyal hizmet 

uzmanları için empati ve merhamet kötü bir Ģey değildir fakat merhamet yorgunluğu 

riski mevcuttur sonucuna varılmaktadır. 

Siebert'in (2004) Kuzey Karolayna'da  1000 sosyal hizmet uzmanı ile yaptığı 

araĢtırmada katılımcıların %19'unun depresif belirtiler gösterdiği, %16'sının 

yaĢamının bir bölümünde intiharı düĢündüğü, %20'sinin Ģu anda depresyon tedavisi 

gördüğü, %60'ının geçmiĢte ya da Ģu anda kendini depresif olarak değerlendirdiği 

bulunmuĢtur. Siebert‟in çalıĢmasında (2004) depresif semptomlar ayrıca, 

mükemmeliyetçilik, yardım isterken zorluk yaĢamak, müracaatçıya karĢı kendini 

gereğinden fazla sorumlu hissetmek ile iliĢkilidir.  Kağıt iĢleri ile uğraĢılan zaman 

depresif belirtilerle pozitif iliĢkilidir. Bride'ın  (2007) araĢtırmasında sosyal hizmet 

uzmanlarının yüzde 40.5'i müracaatçıların yaĢadıkları travmalardan etkilenerek 

müracaatçı ve olay hakkında aklından atamadıkları düĢüncelerle karĢı karĢıya 

olduklarını belirtmiĢtir. Sosyal hizmet uzmanlarının % 70.2'si son bir haftada en az 

bir travmatik stres bozukluğu semptomu deneyimlemiĢtir. Hablemitoğlu ve 

Özmete‟nin (2012) 213 sosyal hizmet uzmanı ile yaptığı araĢtırmada Ģefkat 

yorgunluğu açısından; katılımcıların müracaatçıların rüyalarına benzer korkunç 

rüyalar görmedikleri, ancak iĢlerinin kendilerini kapana sıkıĢtırdığını hissettikleri ve 

iĢleri ile ilgili değersizlik, hayal kırıklığı ve kızgınlık duygusu yaĢadıkları, duygusal 

tükenmiĢlik açısından sosyal hizmet uzmanlarının kendilerini değersiz, umutsuz ve 

çökmüĢ hissettikleri; zihinsel tükenme ile ilgili olarak kendilerini kapana kısılmıĢ, 

insanlarla ilgili hayal kırıklığına uğramıĢ ya da gücenmiĢ ve mutsuz olarak 

değerlendirdikleri; fiziksel tükenme ile ilgili olarak da yorgun oldukları, en çok iĢ 

yüklerinin fazlalığı nedeniyle stres yaĢadıkları belirtilmiĢtir.  
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ġekil 4.2.1. Katılımcıların Empati Kurmakta YaĢadıkları Sorunlar ve Çözümleri 

Genel Çerçeve. 

 

ġekil 4.2.2. Sosyal Hizmet Uzmanlarının, Sosyal Hizmet Uzmanlarının Empati 

Becerilerinin GeliĢtirilmesine Yönelik Önerileri Genel Çerçeve.
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ġekil 4.2.3. Katılımcıların Duygu ve DüĢüncelerle ÇalıĢmaya Yönelik DüĢünceleri  

Genel Çerçeve. 

ġekil 4.2.1'de empati kurmakta yaĢanan sorunlar noktasında sempatiye kayma 

ve deneyimin birbiri ile iliĢkili unsurlar olduğu söylenebilir. Nitekim bulgulara 

bakıldığında uzman ve öğrencilerin sempatiye kayma tehlikesinin farkında oldukları 

bununla mücadele ettikleri ve tecrübenin zamanla kendilerine direnç kazandırdığı 

görülmektedir. Sosyal hizmet öğrencilerinin istismar vakalarında, karĢı cinsle olan 

vakalarda, müracaatçıdan korktukları vakalarda, psikiyatrik vakalarda ve önyargı 

sebebiyle empati kurmakta sorun yaĢadıkları görülmektedir. Bununla birlikte 

öğrencilerin yaĢadıkları sorunlarla ilgili farkındalığa sahip oldukları ve müracaatçıya 

olumsuz duygu ve düĢüncelerini yansıtmamaları gerektiğinin bilinci oldukları 

görülmektedir. 

ġekil 4.2.2'de sosyal hizmet uzmanlarının empatilerinin geliĢtirilmesine 

yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri, uzmanların özverili olması, uzmanlara 

çalıĢmak için yeterli zaman verilmesi, uzmanın bir hobisi olması vurgulanmıĢtır. 

Bağcı'nın (2015) araĢtırmasında sosyal hizmet uzmanları mesleki pratiklerine fayda 

sağlayacağını düĢündükleri hizmet içi eğitim kurslarına katılmakta ancak bazı 

kursları iĢlevsiz ve yetersiz bulmakta ve bu kurslara katılmaktan çekinmektedir. 
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Özveri, ve zaman birbiri ile bağlantılı bulgular olarak görülmektedir. Nitekim yeterli 

zaman tanınan uzman müracaatçılarına daha özverili yaklaĢabilecektir. 

ġekil 4.2.3'e göre katılımcılardan akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler 

sosyal hizmet uzmanının niteliğinin duygu ve düĢünceler ile çalıĢmada kritik bir 

nokta olduğunu belirtmiĢtir. Literatüre bakıldığında insana hizmet eden mesleklerin 

olumlu kiĢilik özelliklerine sahip olmasının ve mesleği sevmesinin önemine 

değinilmektedir. Nesje'nin (2016) hemĢirelik, öğretmen ve sosyal hizmet öğrencileri 

ile yaptığı kiĢilik ve mesleğe bakıĢ açısı çalıĢmasında üç meslek grubunda da 

empatik ve sıcakkanlı bir kiĢiliğe sahip olmanın mesleğe olumlu bakıĢ açısı ve 

mesleğe uygunluk ile iliĢkili olduğu bulunmuĢtur. Saltalı ve Erbay'ın (2013) okul 

öncesi öğretmenleri ile yaptığı araĢtırmada ise çocuk sevmenin konuĢma, dinleme ve 

empati becerilerinin anlamlı bir açıklayıcısı olduğu sonucu ortaya çıkmıĢtır. 

Çocukları seven öğretmenlerin çocuklarla iletiĢimlerinde dinleme, konuĢma ve 

empati becerilerini etkin olarak kullandıkları sonucuna ulaĢılmıĢtır. Turnage ve 

arkadaĢları (2012) görüĢme sürecinde uzmanın iyimserliği ve ümit var tavrı 

geliĢtikçe müracaatçının daha iyimser ve ümit var olacağını belirtmektedir. Koç'un 

(2015) araĢtırmasında da sosyal hizmet uzmanlarının mesleğe olan sevgi ve ilgi, 

mesleki doyum, mesleğin tanınmaya baĢlaması ve mesleği isteyerek seçmek gibi 

etkenlerin kiĢilerin mesleği devam ettirme motivasyonunu artırdığı belirtilmiĢtir. 

Sosyal hizmet uzmanları mesleki çalıĢmaları kolaylaĢtırıcı kiĢilik özellikleri olarak 

hoĢgörülü olma, yardımsever olma, sosyal olaylara duyarlı olma ve sorumluluk 

sahibi olmayı, güvenilir ve anlayıĢlı olmayı  önde gelen özellikler olarak 

belirtmiĢlerdir. Olumsuz kiĢisel özellik olarak ise aĢırı duygusal olma, değiĢken 

olma, durgun olma, sabırsız olma gelenekçi olma ve duygularını kontrol etmekte 

güçlük çekme ifade edilmiĢtir. 

GörüĢme sürecindeki yaklaĢım da uzmanın niteliğini belirleyen önemli bir 

unsur olarak literatürde belirtilmektedir. Forrester ve arkadaĢları (2008) sosyal 

hizmet uzmanlarının ailelerle nasıl görüĢtükleri üzerine yaptıkları çalıĢmada sosyal 

hizmet uzmanlarının müracaatçılardan daha fazla konuĢtuğu, kapalı uçlu soruları 

açık uçlu sorulardan 2 kat fazla kullandığı, sosyal hizmet uzmanlarının empati 

skorlarının düĢük olduğu, vaka zorlaĢtıkça empati skorunun azaldığı düĢük düzeyde 

yansıtma kullandıkları, müracaatçıların güçlü ve olumlu yanlarının tanımlanmasında 

düĢük düzeyde baĢarı gösterdiği bulunmuĢtur. Empatik sosyal hizmet uzmanlarının 
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müracaatçı ile sonraki adımda ne yapılacağı noktasında daha net oldukları 

görülmektedir. Churchill ve Bayne'in (2001) 15 psikolojik danıĢmanla yapılan nitel 

araĢtırmanın uygulama bölümünde danıĢmanlar 6 ifade ile empati kurarken beden 

dili, içerik ve özel kelimler gibi bir çok faktörün bulunduğunu belirtmiĢtir, 5 ifadede 

empati kurarken kendi deneyimlerini kullandıklarını ifade etmiĢler, 5 ifade kendi 

duygusal tepkilerine, 5 ifade dinlemeye, 4 ifade onunla birlikte olmaya, 3 ifade 

müracaatçının söylediklerini anlamlandırıp çıkarımlar yapmaya, 3 ifade de 

müracaatçıya onu anladığını belli etmeye odaklanmıĢtır. Empatik iletiĢim kurabilme 

ile ilgili katılımcılar  5 ifadede kolay/benim için problem değil, 5 ifade müracaatçıya 

göre kendini ayarladığını, 4 ifade genç müracaatçılarla empatik iletiĢimin zor 

olduğunu, 4 ifade müracaatçının kavrayıĢına bağlı olduğunu, 4 ifade empatik iletiĢim 

etkisini, 3 ifade anlamak için olan çabayı, 3 ifade de spesifik dil kullanma temasını 

ön plana çıkarmıĢtır. Empatinin boyutlarının danıĢmanların kiĢilikleri ile alakalı 

olduğu vurgulanmıĢtır. 

Katılımcılardan akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler iĢ yoğunluğunu 

duygu ve düĢüncelerle çalıĢmada bir engel olarak belirtmiĢlerdir. Ayrıca sosyal 

hizmet uzmanları iĢ yoğunluğu nedeniyle müracaatçılarla empati kurmakta sorun 

yaĢadıklarına, motivasyonlarının düĢtüğüne, ara verebilmelerinin gerekliliğine ve 

yıpranmaya dikkat çekmiĢlerdir. Koç'un (2015)  araĢtırmasında, iĢ yükünün fazla 

olması, yapılan iĢ karĢılığında ücretin yetersiz olması, mesleğini sürekli olarak 

açıklamak zorunda olmak, çalıĢma ortamındaki olumsuzlukların da kiĢilerin mesleği 

devam ettirme motivasyonlarını düĢürdüğü bulunmuĢtur. Serpen ve Hasgül'ün (2015) 

çalıĢmasında, sosyal hizmet uzmanları günlük müracaatçı sayılarına göre 

incelendiklerinde sosyal hizmet uzmanlarının %29,5‟i günlük 1 ile 5 arasında 

müracaatçıyla, %22,7‟si günlük 6 ile 10 arasında müracaatçıyla, %13,2‟si günlük 11 

ile 15 arasında müracaatçıyla, %11,2‟si günlük 16 ile 20 arasında müracaatçıyla, 

%7,8‟i günlük 21 ve daha fazla müracaatçıyla görüĢürken, %15,6‟sı müracaatçı 

görüĢmesi yapmamaktadır.  Morrison (2007) mesleki açıdan sorunlu ve inatçı 

Ģartların personelde doğru empati, öz farkındalık ve öz yönetim sorunlarına yol 

açtığını ifade etmektedir. Diaconescu (2015) sosyal hizmet uzmanlarında 

tükenmiĢlik, ikincil travmatizasyon ve merhamet yorgunluğunu yoğun çalıĢma 

saatleri, zaman baskısı, çatıĢmalı iĢ ortamı, ahlaki ikilemler,  mesleki motivasyonlar 

ve kurumsal koĢullar arasındaki çeliĢkilerin etkilediğini belirtmekte ayrıca sosyal 
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hizmet uzmanlarına kendilerini rahatlatmak, sakinleĢtirmek için eğitim verilmesi 

gerektiğinin altını çizmektedir. Berkün'ün (2010) araĢtırmasında Bursa Ġl Sosyal 

Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde ve bu müdürlüğe bağlı kuruluĢlarda sosyal hizmet 

uzmanlarının sayıca çok yetersiz oldukları ve olması gerekenden çok fazla 

müracaatçıya hizmet sundukları saptanmıĢtır. Oysa ki Kroll (2010) uzman 

müracaatçı etkileĢiminde niteliğin nicelikten daha önemli bir faktör olduğunu 

vurgulamaktadır. Karabekir'in (2010) araĢtırmasında sosyal hizmet uzmanlarının 

bürokratik iĢlerle görevlendirilmelerinin değerler açısından mesleki uygulamalarına 

ayırdıkları zamanı önemli ölçüde daralttığı bulunmuĢtur. Atamtürk'ün (2010) aile 

mahkemesinde çalıĢan 131 uzmanla yaptığı çalıĢmada iĢ yükü sorunu ile duygusal 

tükenme arasında; meslekî değerlendirmeleri özgürce yapamama sorunu ile iĢ 

doyumu  arasında; vakalar hakkında görüĢ bildirmek için yeterli zamanın olmaması 

sorunu ile duygusal tükenme ve iĢ doyumu arasında anlamlı farklılık olduğu 

saptanmıĢtır. 

Katılımcılardan akademisyenler, uzmanlar ve öğrenciler fiziksel ihtiyaçlara 

odaklanan tek boyutlu sosyal hizmet anlayıĢının duygu ve düĢünceler ile çalıĢmada 

bir engel olduğunu belirtmiĢlerdir. ÖzateĢ'in (2009) Sosyal hizmet uzmanlarının 

aileye dönüĢ ve aile yanında destek projesi‟ne iliĢkin değerlendirmelerine yönelik 

çalıĢmasında  araĢtırmaya katılan sosyal hizmet uzmanları, ailelere koruyucu-

önleyici hizmetler verilmesi önerisinde bulunmuĢlardır. Yalçın'ın araĢtırmasında 

(2014) kadın konukevinde çalıĢan personeller konukevlerinin salt barınma hizmeti 

sunduğunu, ancak kadınların güçlenmeleri için gereken psikolojik destek, geçici 

maddi yardım, mesleki eğitime destek, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlere iliĢkin 

hizmetlerin sağlanması konusunda yetersiz kaldıklarını belirtmiĢlerdir. Krumer-Nevo 

ve Lev-Wiesel'in (2005) Ġsrail'de sosyal hizmet öğrencilerinin müracaatçıların temel 

ihtiyaçlarına yönelik davranıĢlarını araĢtırdığı araĢtırmasında alanda uygulama yapan 

öğrencilerin yarısının zamanlarının ve çabalarının büyük bir kısmını müracaatçıların 

geçimi için temel ihtiyaçları karĢılamaya ayırdığı bulunmuĢtur. Levin ve Gal'ın 

(2009) "sosyal hizmet müdahalesinde müracaatçı katılımı"na yönelik araĢtırmasında 

müracaatçı katılımı oranının %36' olduğunu belirtilmiĢtir. %2' lik bir kısım ise 

müdahalenin her aĢamasına müracaatçı katılımını sağlayabildiğini belirtmiĢtir. Genel 

olarak müdahalenin baĢında ve sonunda katılım sağlanmaktadır. Sonuçlar sosyal 

hizmetin temel değerleri ile kurumsal kültür arasında bir boĢluk olduğunu 
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göstermektedir. Ylvisaker'in (2011) sosyal hizmet uzmanı ve müracaatçı iletiĢiminde 

müracaatçı merkezli ve kural merkezli iki yaklaĢımın yer aldığını kural merkezli 

yaklaĢımda uzmanların sıklıkla yönetimsel taleplerle birlikte müracaatçıya hızlıca 

teĢhislerde bulunduğu ve müracaatçıyı kategorileĢtirdiğini belirtmektedir. Kural 

merkezli sosyal hizmette uzman müracaatçı iletiĢimi sıklıkla kurumun ideolojisi ve 

tanımlamalarının domine ettiği bilgi toplama sürecine kurban gider. Richards ve 

arkadaĢları (2005) tek boyutlu hizmet noktasında bürokratizasyon tehlikesine dikkat 

çekmektedir. Bürokratizasyonun standart prosedürleri kullanması, dokümantasyonun 

artıĢı, performans göstergelerine yönelik ölçüm  gibi müracaatçıların ihtiyaçlarına 

değil performansa odaklanan nitelikleri bir tehlike unsurudur. Güncel sosyal hizmet 

alanındaki sistemleri ve prosedürleri vurgulayan bürokratik model ve bireyin 

değerini ve yardım iliĢkisini vurgulayan beceri eğitimi sosyal hizmet eğitimcileri 

açısından iletiĢim becerilerinin eğitimi anlamında bir dilemma üretmektedir. Sosyal 

hizmet eğitimcilerinin bugün temel problemi öğrencilerini rasyonel davranıĢ ve 

bürokratik tepkilerden oluĢan uydurma bir dünya görüĢüyle mi yoksa gerçek 

dünyanın karmaĢıklığı, belirsizliği ve tahmin edilemezliği ile mi yönlendirecekleri 

sorusudur  

Sosyal hizmet öğrencileri kurumun niteliğinin duygu ve düĢünceler ile 

çalıĢmada kritik bir nokta olduğunu belirtmiĢtir. Bilgin ve arkadaĢlarının (2011) 175 

kiĢi ile yaptığı sosyal hizmet kurumlarında çalıĢanların iĢ memnuniyetleri, 

tükenmiĢlik ve depresyon düzeyleri araĢtırmasında  bakım ve rehabilitasyon 

birimlerinde çalıĢanların, çocuk yuvası veya yetiĢtirme  yurdundakilere göre, 

depresyon skorlarının daha yüksek olduğu tespit edilmiĢtir. Rovert ve arkadaĢlarının 

(2007) çalıĢmasında kamu kurumlarında çalıĢanlar en düĢük umut düzeyine sahiptir, 

Özel kurumlarda çalıĢan sosyal hizmet uzmanları daha umutlu ve daha az 

tükenmiĢtir, Koç'un (2015)  araĢtırmasında "iĢ yeri fiziki koĢullarının/imkanlarının 

çalıĢmaya elveriĢli olmaması, problem çözme becerimi olumsuz etkiler" sorusuna 

yüzde 50,6 evet derken %49,4 hayır demiĢtir. Albayraktaroğlu'nun (2010) 20 sosyal 

hizmet uzmanı ile yaptığı nitel araĢtırmada; sosyal hizmet uzmanlarının SHÇEK‟na 

bağlı kuruluĢlarda mesleklerini icra ederken özerk davranabildiği, diğer kurumlarda 

ise özerklik konusunda bir çok sorun bulunduğu belirtilmiĢtir. Örneğin hastanelerde 

baĢhekimler, sosyal hizmet uzmanlarının  mesleki faaliyetlerini engelleyebilmekte, 

kalite temsilciliği, düz memurluk gibi görevler verebilmektedir. Morgan ve Morgan 
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(2005) empati kurabilmenin göreceli bir kavram olup bir denge unsuru olduğunu 

ifade etmektedir. Klinik eğitim ve deneyim, müracaatçı popülasyonun karmaĢıklı, 

günde görülen müracaatçı sayısı ve çalıĢma ortamı gibi mesleki değiĢkenlerden ve 

birincil iliĢkilerin niteliği, mevcut yaĢam sıkıntıları ve bunları yönetebilme becerisi, 

fiziksel ve zihinsel sağlık ve günlük sıkıntılar gibi kiĢisel değiĢkenler empatiyi 

etkileyebilir. IĢıkhan'ın (2000) sosyal hizmet uzmanlarının iĢ doyumlarına yönelik 

araĢtırmasında bireysel özelliklerden ücret ve kendini gerçekleĢtirmiĢ olma; mesleki 

uygulamaları ile ilgili özelliklerden; yönetici olma, tıbbi ve psikiyatrik sosyal 

hizmetler alanında çalıĢmıĢ olma, amirin SHU olması, mesleki uygulamaların amir 

tarafından övgüyle değerlendirilmesi, amirinden hoĢnut olma, meslek dıĢı iĢ ve gö-

revlere yöneltilmeme, mesleki uygulamalar için uygun çalıĢma koĢulları/ 

olanaklarına sahip olma iĢ doyumu düzeyleri üzerinde olumlu etkide bulunan et-

menler olarak dikkati çekmiĢtir. Bir farklı bulgu ise Moreno ve arkadaĢlarının (2015) 

189 sosyal hizmet uzmanı ile yaptıkları araĢtırmada psikolojik rahatsızlık ve 

duygusal boyut ön planda olmak üzere tükenmiĢliğin yüksek düzeyde yaygın olduğu 

görülmektedir. Yapılan regresyon analizinde tükenmiĢlik belirtileri olsa bile informal 

sosyal desteğin psikolojik rahatsızlık ile negatif iliĢkili olduğu görülmüĢtür. ġaĢırtıcı 

bir biçimde kurumsal değiĢkenler ile psikolojik rahatsızlıklar arasında bir bağlantı 

bulunmamıĢtır. 

Sosyal hizmet öğrencileri ilgi ihtiyacının duygu ve düĢünceler ile çalıĢmada 

kritik bir nokta olduğunu belirtmiĢtir. Müracaatçı ile güven iliĢkisinin kurulması, 

geliĢim ve değiĢimi teĢvik eden anlayıĢın yerleĢmesinde empati müracaatçının 

yalnızlık, terk edilmiĢlik ve güçsüzlük hislerine karĢı bir yatıĢtırıcı olarak 

değerlendirilebilir (Pinderhughes 1979). Morrison (2007) müracaatçıların düzensiz 

duygular ve tahmin edilemeyen tehlikeler deneyimlemekten dolayı duyguları 

anlamaya yönelik kendince bir yol geliĢtirdiğini belirtmektedir. Söz konusu olumsuz 

hayat deneyimleri onlara yardımcı olacak kiĢilerin duygularını yanlıĢ anlamalarına 

neden olabilir. Özellikle travma, kayıp ya da alkol problemi gibi duygusal ve ahlaki 

yüklü vakalarda müracaatçılar, kendileri ile ilgilenen kiĢilerin empatik ve yargılayıcı 

olmamasından etkilenmektedirler. Duyarsız müdahale, müracaatçının duygularının 

ve bağlamının yanlıĢ değerlendirilmesi sonucunu doğurabilir. Judith (2001) baskıcı 

uygulamalarla karĢılaĢan müracaatçıların dünyaya Ģu gözden baktıklarını 

belirtmektedir: "Bu da baĢka bir baskıcı deneyim mi olacak?", "Güvenebilir 
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miyim?",  "Bu yardım beni etiketleyecek mi yoksa benimle ilgilenecekler mi?", 

"Beni bir bütün içinde anlayacaklar mı yoksa bana tek bir boyuttan mı 

yaklaĢacaklar?". 

Ylvisaker'in (2011) 24 müracaatçı ve 14 sosyal hizmet uzmanı ile yaptığı 

nitel görüĢmede müracaatçıların sosyal hizmet müracaatçısı olma deneyimi, 

uzmanların da müracaatçılarla yaĢadıkları deneyimler araĢtırılmıĢtır. AraĢtırma 

bulgularına göre sosyal hizmet müracaatçılar tarafından genellikle umursanmayan 

hayat koĢulları ve hayat hikâyelerini ortaya koyma fırsatı ve imkânı verdiği zaman 

çok faydalı olarak değerlendirilmektedir. Aksine sosyal hizmet müracaatçıların 

endiĢelerini küçümsediği, yeniden tanımladığı ya da görmezden geldiği zaman 

faydasız olarak nitelendirmektedirler. Sosyal hizmet uzmanları da müracaatçılar da 

iyi bir sosyal hizmetin empati hassaslık ve müracaatçıya kendi endiĢelerini dile 

getirme imkanı sağlama ile mümkün olabileceğini belirtmektedirler. Ribner ve 

Paz‟ın Ġsrail'de (2002) 11 kadın müracaatçı ile yaptığı nitel araĢtırmada 

müracaatçılar, sosyal hizmet uzmanları ile olan deneyimlerinde yakınlık hissini 

vurgulamıĢlardır. Sosyal hizmet uzmanları ile olan iliĢkilerinin eĢit bir seviyede sanki 

bir arkadaĢla konuĢuyormuĢçasına, kendisinden uzak bir kiĢi olarak görmeden 

konuĢtuklarını ifade etmiĢlerdir. Sosyal hizmet uzmanlarının müracaatçıyı 

rahatlatması ve iyi hissettirmesinin önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Tempel (2007) farklı alanlarda hizmet veren on iki  sosyal hizmet uzmanıyla 

görüĢme yaparak oluĢturduğu nitel çalıĢmasında uzmanların kendilerine terapi için 

gelen çocuklara saldırgan tavırlar sergileyen düĢük gelirli tek ebeveyn anneler ile 

bağlantı kurarken empatiyi deneyimleme süreçlerine yönelik üç farklı durumsal yol 

betimlediklerini ifade etmektedir. 1. Anneyi de aslında korkmuĢ bir çocuk olarak 

görmek, 2. çocuğa yönelik fiziksel saldırganlığı koruyucu annelik güdüsüne 

dayandırarak anlamak 3. düĢük sosyo-ekonomik statünün etkilerinin de hesaba 

katmak. Uzmanlar tek ebeveynli ailelerin saldırganlığını değerlendirirken bir taraftan 

çocukla da bir görüĢme geçmiĢine sahiptirler. Anne ve çocuk arasında geliĢimsel 

benzerlikler kendini davranıĢlara dönüĢtürmüĢ olabilir. Çocuğun her yerdeki 

provakatif, hiperaktif tavırları ebeveynini tüketmiĢ bir hal alabilir. 

Sosyal hizmet uzmanları kurumlar arası iĢbirliğinin eksikliğini duygu ve 

düĢüncelerle çalıĢmada bir engel olarak belirtmiĢlerdir. Literatürde SHÇEK (mülga) 

2010-2014 stratejik planında da sosyal hizmetlerin (evde bakım, rehabilitasyon vb..) 
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sunumunda sağlık bakanlığı ile koordinasyon kurulmasının altını çizmektedir 

(SHÇEK 2009). 2009 yılında yayınlanan cumhurbaĢkanlığı  devlet denetleme 

kurulunun raporunda sosyal hizmet alanında kurumlar arası iĢbirliği önemli bir baĢlık 

olarak vurgulanmıĢtır (T.C CumhurbaĢkanlığı 2009). Benzer Ģekilde TEPAV'ın 

sosyal hizmetlerin kademelenmesine yönelik raporunda da sosyal hizmetler alanında 

protokollerle oluĢturulacak kurumlar arası iĢbirliğinin önemine değinilmektedir 

(TEPAV 2010). 

Sosyal hizmet uzmanları müracaatçının niteliğinin duygu ve düĢünceler ile 

çalıĢmada kritik bir nokta olduğunu belirtmiĢtir, ayrıca sosyal hizmet uzmanları ve 

sosyal hizmet öğrencileri  müracaatçılarla empati kurma noktasında müracaatçının 

niteliğinin sorunlar ortaya çıkarabileceğini belirmiĢlerdir. Churchill ve Bayne'in 

(2001) 15 psikolojik danıĢmanla yapılan nitel araĢtırmada empatiyi etkileyen 

unsurlara bakıldığında 6 ifade terapi sürecine dahil olmaya istekli olma, 6 ifade 

içgörü/farkındalık eksikliği, 4 ifade değiĢime hazır olma, 4 ifade müracaatçının zor 

olmayıĢı, 3 ifade güvenmeye isteklilik, 3 ifade de kapalı müracaatçı temalarını 

belirtmiĢtir. Karabekir'in (2010) araĢtırmasında sosyal hizmet uzmanları çocuk 

koruma kanunu ile yetiĢtirme yurtlarındaki müracaatçı profilinin değiĢtiğini, bu 

gençlerle çalıĢmak için daha fazla donanıma ihtiyaç duyduklarını ifade etmiĢlerdir. 

Tempel (2007) mesleki iliĢki kurulmasına ve yönetilmesine karĢıt davranıĢlar 

sergileyen müracaatçılara çalıĢırken uzmanın empatisini tahrip eden deneyimler 

yaĢama riskinin her zaman mevcut olduğuna ve gönülsüz motive olmayan savunmacı 

tepkiler gösteren müracaatçılara yardım edebilmek için onları anlayabilmenin 

önemine değinmektedir. Uzmanın empatisinin sınırlarını test edecek müracaatçılar 

olabilir. Mağdurun aynı zamanda mağdur eden  kiĢi olduğu zor vakalardaki ahlaki 

karmaĢıklık ilgi göstermeyi zorlaĢtırır (Ekman ve Halpern 2015).  Örneğin, suisidal 

davranıĢlarına yönelik korku uzmanı müracaatçıdan uzaklaĢtırabilir. Zor 

müracaatçılar derin bir dikkat gerektirmektedir (Morgan ve Morgan 2005).  

Katılımcılardan sosyal hizmet uzmanları ve akademisyenler Türkiye'deki 

sosyal hizmet politikasını duygu ve düĢüncelerle çalıĢmada bir engel olarak 

belirtmiĢlerdir. Graham ve Shier'in (2014) araĢtırmasında sosyal hizmet uzmanları  

çalıĢma ortamından ve  mesleklerinden tatmin düzeylerinin düĢük olduğunu 

belirtmiĢlerdir. Sosyal hizmet uzmanlarının uygulamada mesleki kimlikle yaĢanan 

çatıĢmaları ve elveriĢsiz koĢullarda çalıĢmak zorunda kalmaları onların iyi oluĢlarını 
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etkilemektedir. Toplumun genelinden, müracaatçılardan, topluluk üyelerinden gelen 

beklentiler uygulamacıların iyi oluĢlarını direk olarak etki etmektedir. Koç'un (2015)  

AraĢtırmasında sosyal hizmet uzmanlarının yarısının görev yaptığı hizmet alanında 

çalıma motivasyonu yoktur, mesleği devam ettirme motivasyonu ise %64'tür. 

Albayraktaroğlu'nun (2010) çalıĢmasında ise mesleğin profesyonelleĢmesi sürecinde 

en önemli engelin mesleğin tanınmaması, sosyal hizmet  uzmanlarının kilit mevkilere 

gelememesi olduğu belirtilmiĢtir. Koç'un (2015)  araĢtırmasında sosyal hizmet 

uzmanlarının yüzde 54'ü aldıkları sosyal hizmet eğitimini aktaramadığını ya da 

kısmen aktardığını ifade etmektedir. Teorik bilgiyi uygulamaya aktaramadığını 

belirtenlerin nedenleri arasında sosyal sorunlar hızla artarken çözümü için üretilen 

politikaların arkadan geldiğini, yasal düzenlemelerin getirdiği sıkıntıların ya da 

kısıtlamaların olduğunu, meslek elemanlarının uygun pozisyonlarda istihdam 

edilmediklerini ifade ettikleri görülmüĢtür. Özgür (2010) sosyal hizmet politikasının 

gerçek ihtiyaçlardan yola çıkan genel geçer olmayan bir anlayıĢla oluĢturulması 

gerektiğinin altını çizmektedir.  Bu noktada Mavili AktaĢ da (2014) sosyal hizmet 

sisteminde ailelerin kültürel özgeçmiĢlerine, değerlerine ve seçimlerine değer 

vermenin önemine değinmektedir. 

Politikaların olumsuz sonuçlarına ters düĢen bulgular da mevcuttur. Nitekim 

Kanada'da yapılan araĢtırmada sosyal hizmet uzmanları istedikleri iĢlerde 

çalıĢmamalarına, güvencesiz çalıĢma koĢullarına ve yetersiz ücretlere rağmen yüksek 

düzeyde kariyer tatmini belirtmiĢlerdir (Bejan ve ark 2014). Maliyet temelli 

politikaların da sonuçları bazen olumsuz olmayabilir. Mitchell (1998) açık uçlu 

bireysel terapi alan müracaatçılarla kısıtlı grup terapisi alan müracaatçıların empati 

düzeyleri ile tatmin düzeylerini incelemiĢtir. Bireysel terapi alan müracaatçıların 

empati ve tatmin düzeyleri grup terapisi alanlardan yüksektir fakat bu fark anlamlı 

değildir. Sonuçlar her ne kadar bireysel terapilerden maliyet odaklı grup terapilerine 

geçiĢ süreci olsa da bu geçiĢin empati  algılaması ve tatmin düzeyini etkilemediği 

yönündedir. Nitekim  Mavili AktaĢ (2001) grup sürecinde anlama-anlatma ve 

anlaĢma üçgenine dikkat ederek, anlamanın ve anlaĢılmanın grup içinde ve dıĢındaki 

yaĢama yönelik olumlu etkisini vurgulamaktadır. Özellikle yaĢ sürecinde baĢkasının 

acısına tanık olma ve ortak noktaların farkına varılması empatiyi arttıran bir 

unsurdur. Tabii ki bu noktada grup liderinin içten, samimi, empatik, destekleyici ve 

teĢvik edici tepkiler ve geri bildirimler vermesi önemlidir 
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4.3. Ölçüm TartıĢma 

Sosyal hizmet uzmanlarının empatik eğilim ölçeği (EEÖ) puan ortalamaları 

ile sosyo-demografik değiĢkenlerin iliĢkisine bakıldığında cinsiyete göre EEÖ puan 

ortalamasının istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı görülmektedir. 

Sağlık ve eğitim alanındaki literatüre bakıldığında Önemlitürk'ün (1998), ġen'in 

(2016), YavaĢ'ın (2007), Yiğiter'in (2008),  Karaahmet'in (2011), Gürgan ve 

Görkler'in (2008), Alper'in (2007) yaptığı araĢtırmalarda cinsiyete göre empati 

düzeyleri farklılaĢmaz iken, Teke ve arkadaĢlarının (2013), ġen ve arkadaĢlarının 

(2012), Akbulut ve Sağlam'ın (2010), Ġkiz'in (2009), Ulusoy'un (1997) ve 

Söylemez'in (2013) çalıĢmalarında kadınların empati düzeyinin erkeklerden yüksek 

olduğu görülmektedir. Sosyal hizmet alanında Atli ve Kutlu'nun (2012) 

araĢtırmasında cinsiyete göre fark yok iken Ġber ve Sezer'in (2011) araĢtırmasında 

kadınların empati düzeyi yüksek çıkmıĢtır. Serpen ve Hasgül'ün (2015) çalıĢmasında 

da "Ģefkat bağlamında empati” alt ölçeğinin cinsiyet değiĢkeni açısından anlamlı bir 

farka neden olduğu görülmüĢtür. Tanğlay'ın (2009) araĢtırmasında cinsiyetin sosyal 

hizmet uzmanlarının kiĢilik özellikleri (nevrotik ve dıĢa dönük) üzerinde herhangi bir 

etkiye sahip olmadığı tespit edilmiĢtir. Aslan'ın (2015) araĢtırmasında ise tıbbi sosyal 

hizmet uzmanlarının sosyal sorun çözme becerilerinin cinsiyete göre farklılaĢmadığı 

bulunmuĢtur. Atamtürk'ün (2010) aile mahkemesinde çalıĢan sosyal hizmet 

uzmanları ile yaptığı çalıĢmada cinsiyet  göre tükenmiĢlik ve iĢ doyumunun 

farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Bilgin ve arkadaĢlarının (2011) 175 kiĢi ile yaptığı 

sosyal hizmet kurumlarında çalıĢanların iĢ memnuniyetleri, tükenmiĢlik ve depresyon 

düzeyine yönelik araĢtırmasında  erkeklerin duygusal tükenme ve duyarsızlaĢma 

skorları kadınlara göre daha yüksek  bulunmuĢ, bu bulgu kültürel kalıplardaki 

erkeklerden sert, aktif, saldırgan, güçlü, rekabetçi ve hırslı; kadınlardan ise duyarlı, 

alçakgönüllü, boyun eğici, zayıf, dayanıĢmacı, uyumlu ve edilgen olmaları yönünde 

toplumsal beklentiler ile iliĢkilendirilmiĢtir.  

Sosyal hizmet uzmanlarının yaĢa göre EEÖ puan ortalaması istatiksel olarak 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmamaktadır. Sağlık ve eğitim alanındaki araĢtırmalara 

bakıldığında Pınar'ın (2004), Ay'ın (1999), Uygun'un (2006), Ergin ve arkadaĢlarının 

(2009), Ġkiz'in (2009), Yiğiter'in (2008), Gürgan ve Görkler'in (2008) ve Söylemez'in 

(2013) çalıĢmalarında empati düzeyi yaĢa göre farklılaĢmamaktadır. Teke ve 

arkadaĢlarının (2013) çalıĢmasında empati yaĢa göre farklılaĢmaktadır. YavaĢ'ın 
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(2007) ve Sütçü'nün (2009) çalıĢmasında yaĢ ile empati arasında negatif iliĢki varken 

Önemlitürk'ün (1998), Ulusoy'un (1997) ve  Hacıoğlu'nun (2007) araĢtırmalarında 

yaĢ ile empati arasında pozitif iliĢki bulunmuĢtur. ġen ve arkadaĢlarının (2012) 1162 

sağlık çalıĢanı ile yaptığı araĢtırmada 26-35 yaĢ grubunda bulunan sağlık 

çalıĢanlarının empatik beceri puanlarının 36-45 yaĢ grubundakilerden anlamlı olarak 

daha düĢük olduğu bulunmuĢtur. Sosyal hizmet alanında Atli ve Kutlunun (2012) 

araĢtırmasında yaĢa göre fark yok iken Serpen ve Hasgül'ün (2015) sosyal hizmet 

uzmanları ile yaptığı çalıĢmada, sosyal hizmet uzmanlarının yaĢları arttıkça empati 

ölçeği puan ortalamalarının arttığı görülmektedir. Tanğlay'ın (2009) araĢtırmasında 

yaĢın sosyal hizmet uzmanlarının kiĢilik özellikleri (nevrotik ve dıĢa dönük) üzerinde 

herhangi etkiye sahip olmadığı tespit edilmiĢtir. Aslan'ın  (2015) tıbbi sosyal hizmet 

uzmanları ile gerçekleĢtirdiği araĢtırmada yaĢ ortalaması arttıkça seçenek ve karar 

becerisi artmakta, biliĢ, duyuĢ, davranıĢ, tanı ve çözüm becerisi azalmaktadır. Koç'un 

(2015) 87 sosyal hizmet uzmanı ile yaptığı araĢtırmada yaĢ ile birlikte sosyal sorun 

çözme envanterinden alınan beceri puanının arttığı bulunmuĢtur. Bilgin ve 

arkadaĢlarının (2011) 175 kiĢi ile yaptığı sosyal hizmet kurumlarında çalıĢanların iĢ 

memnuniyetleri, tükenmiĢlik ve depresyon düzeyleri araĢtırmasında  31-40 yaĢ 

arasında olanların duygusal tükenme skorları, 20-30 yaĢında olanlara göre daha 

yüksek bulunmuĢtur.  Rovert ve arkadaĢlarının (2007) çalıĢmasında yaĢ ile umut 

arasında Siebert‟in çalıĢmasında (2004) ise yaĢ ile depresyon arasında negatif 

korelasyon bulunmuĢtur. Atamtürk'ün (2010) aile mahkemesinde çalıĢan sosyal 

hizmet uzmanları ile yaptığı çalıĢmada yaĢa göre tükenmiĢlik ve iĢ doyumu 

farklılaĢmadığı görülmüĢtür. 

Sosyal hizmet uzmanlarının yaĢamın çoğunun geçirildiği yere göre EEÖ puan 

ortalaması istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmamaktadır. Akbulut ve 

Sağlam'ın (2010) araĢtırmasında çalıĢılan yerleĢim yerine göre empatik eğilim puan 

ortalamaları istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıĢtır. Koç'un (2015) 

araĢtırmasında ise Ģehir merkezinde yaĢayan sosyal hizmet uzmanlarının sosyal sorun 

çözme envanter puanlarının diğerlerine göre daha yüksek olduğu bulunmuĢtur.  

Evli sosyal hizmet uzmanlarının EEÖ puan ortalamasının bekar olan sosyal 

hizmet uzmanlarından yüksek olduğu ve bu farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Sağlık ve eğitim alanındaki araĢtırmalara bakıldığında Pınar'ın 

(2004), Ay'ın (1999), Ergin ve arkadaĢlarının (2009)  Akbulut ve Sağlam'ın (2010) 
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Ġkiz'in (2009), YavaĢ'ın (2007), Yiğiter'in (2008), Gürgan ve Görkler'in (2008) 

Alper'in (2007) ve Söylemez'in (2013) araĢtırmalarında empati düzeyinin medeni 

duruma göre farklılaĢmadığı görülmektedir. Sütçü'nün (2009) ve ġen ve 

arkadaĢlarının (2012) çalıĢmalarında bekar olanların empati düzeyleri daha yüksek 

bulunmuĢtur. Özcan'ın (2012) hemĢirelerle yaptığı çalıĢmada evli katılımcıların 

empatik eğilim puan ortalamaları bekar katılımcılardan yüksektir.  Sosyal hizmet 

alanında Atli ve Kutlunun (2012) araĢtırmasında empati düzeyinin medeni duruma 

göre farklılaĢmadığı, Tanğlay'ın (2009) araĢtırmasında da medeni duruma sosyal 

hizmet uzmanlarının kiĢilik özelliklerinin (nevrotik ve dıĢa dönük) farklılaĢmadığı 

görülmüĢtür. Atamtürk'ün (2010) araĢtırmasında tükenmiĢlik ve iĢ doyumunun, 

Aslan'ın (2015) araĢtırmasında ise sosyal sorun çözme becerilerinin medeni duruma 

göre farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Siebert‟in (2004) çalıĢmasında evli bireylerin 

depresyon puanları bekar bireylerden düĢüktür.  

Sosyal hizmet uzmanlarının gelir durumu aritmetik ortalamadan iki 

ayrıldığında da 3764 ve üstü gelire sahip sosyal hizmet uzmanlarının EEÖ puan 

ortalaması 3764 altı gelire sahip sosyal hizmet uzmanlarından yüksektir ve bu fark 

istatiksel olarak anlamlıdır. Sağlık ve eğitim alanındaki araĢtırmalara bakıldığında 

Ergin ve arkadaĢlarının (2009), ġen'in (2016), Yiğiter'in (2008), Alper'in (2007) 

araĢtırmasında gelire göre empati düzeyinin farklılaĢmadığı görülmektedir. Sosyal 

hizmet alanında Atli ve Kutlu'nun (2012) araĢtırmasında gelire göre empati 

düzeyinin farklılaĢtığı, yüksek gelirin yüksek empati düzeyine iĢaret ettiği 

görülmektedir. Atamtürk'ün (2010) çalıĢmasında da yapılan iĢe göre alınan maaĢın 

yetersiz bulunması sorunu ile duygusal tükenme ve iĢ doyumu arasında iliĢki olduğu 

saptanmıĢtır.  Koç'un (2015) çalıĢmasında ise aylık gelir miktarı arttıkça sosyal sorun 

çözme envanterinden alınan beceri puanının arttığı bulunmuĢtur. Siebert‟in 

çalıĢmasında (2004) düĢük gelir ile depresyon arasında negatif korelasyon 

bulunmuĢtur. Tanğlay'ın (2009) araĢtırmasında iĢ tatmininin alt boyutları içerisinde 

en az tatmin oranının ödemeler alt boyutunda olduğu görülmektedir.  

Sosyal hizmet uzmanlarının çocuk sayısına göre EEÖ puan ortalamasına 

bakıldığında üç grup arasındaki farkın anlamlı olduğu görülmektedir. Yapılan Tukey 

testi değerlendirilmesine göre farklılığın bütün gruplar arasında olduğu çocuk sahibi 

olma ve çocuk sayısı arttıkça empatik eğilim ölçeği puan ortalamasının istatiksel 

olarak anlamlı bir Ģekilde arttığı görülmektedir. Sağlık ve eğitim alanındaki 
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araĢtırmalara bakıldığında YavaĢ'ın (2007) ve Yiğiter'in (2008) araĢtırmasında çocuk 

sayısına göre empati düzeyleri farklılaĢmamaktadır. PiĢmiĢoğlu'nun (1997),  

Özcan'ın (2012),  Sütçü'nün (2009), Ġkiz'in (2009) ve ġen ve arkadaĢlarının (2012) 

araĢtırmalarında çocuk sahibi olma ve çocuk sayısına göre empati düzeylerinin 

farklılaĢtığı görülmektedir. Sosyal hizmet alanında ise  Atli ve Kutlunun (2012) 

araĢtırmasında çocuk sayısına göre empati düzeyinin, Atamtürk'ün (2010) 

araĢtırmasında ise tükenmiĢlik ve iĢ doyumunun farklılaĢmadığı görülmemektedir.  

Sosyal hizmet uzmanlarının EEÖ puan ortalamaları ile mesleki değiĢkenlerin 

iliĢkisine bakıldığında haftalık yapılan görüĢme sayısı, görüĢmelerin ortalama süresi, 

kurumda görüĢme odasının olup olmaması, müracaatçılarla ilgili meslektaĢlardan 

destek-öneri alma sıklığı ve empati kurmayı içeren ya da empati ile ilgili herhangi bir 

eğitim faaliyetine katılma durumuna göre EEÖ puan ortalamasının istatiksel olarak 

anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı görülmektedir. ÇalıĢma yılın aritmetik ortalamaya 

göre iki gruba ayrıldığında 6,85 ve üstü yıl çalıĢan sosyal hizmet uzmanlarının EEÖ 

puan ortalamalarının 6,84 ve altı yıl çalıĢan uzmanlara göre yüksek olduğu ve bu 

farkın istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. ġu an çalıĢılan kuruluĢun bağlı 

olduğu kuruma göre empatik eğilim puan ortalamasına bakıldığında anlamlı bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Yapılan Tukey testi değerlendirilmesine göre Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında farklılaĢma vardır. En uzun süre hizmet 

yapılan birim ya da alana göre EEÖ puan ortalamasına bakıldığında gruplar arası 

farklılaĢma olduğu ve bunun istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir.  Yapılan 

Tukey testi değerlendirilmesine göre engellik alanı ile adli sosyal hizmet alanı ve 

tıbbi psikiyatrik sosyal hizmet alanı arasında anlamlı fark vardır. Kurumdaki 

görüĢme odasını kullanma sıklığına göre EEÖ puan ortalamasının farklılaĢtığı ve bu 

farklılaĢmanın da istatiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Yapılan Tukey testi 

değerlendirilmesine göre görüĢme odasını her zaman/sık sık kullananların EEÖ puan 

ortalaması göre görüĢme odasını nadiren/hiçbir zaman kullananlara göre yüksektir. 

Cinsiyete göre sosyal hizmet öğrencilerinin EEÖ puan ortalamalarına 

bakıldığında göre istatiksel olarak anlamlı fark yoktur. Sağlık ve eğitim alanındaki 

araĢtırmalara bakıldığında Nazik ve Arslan'ın (2011), Gönüllü'nün (2007),  KarataĢ'ın 

(2012) ve ġahin ve Ünüvar'ın (2011) çalıĢmalarında cinsiyete göre empati düzeyleri 

farklılaĢmamakta iken CetiĢli ve arkadaĢlarının (2016), YiğitbaĢ ve arkadaĢlarının 
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(2013), Keskin'in (2010), Alver'in (2005), Alver'in (2004), Duru'nun (2002a), 

Canbulat ve arkadaĢlarının (2015), Oğuz ve Altun'un (2011) ve Ekinci'nin (2009) 

çalıĢmalarında  empatik düzeyinin farklılaĢtığı, bu çalıĢmaların tamamında kadın 

öğrencilerin empati düzeyinin erkeklerden yüksek olduğu görülmektedir.  Turnage 

ve arkadaĢlarının (2012) 86 sosyal hizmet öğrencisi ile yaptığı araĢtırmada empatinin 

cinsiyete göre farklılaĢtığı görülmektedir. Kadınların empati puanı erkek 

öğrencilerden yüksektir. Özkan ve arkadaĢlarının (2013) sosyal hizmet öğrencilerinin 

problem çözme stilleri üzerine yaptıkları araĢtırmada; kadın öğrencilerin problemlere 

daha olumsuz yaklaĢtığı buna karĢın erkek öğrencilerin kız öğrencilere göre daha 

fazla kendilerine güvensiz oldukları görülmüĢtür. Ġl ve arkadaĢlarının (2010)  

çalıĢmasında kadın ve erkek sosyal hizmet öğrencilerinin   baĢ etme tarzları 

kullanımında ise anlamlı bir fark yoktur.  

Anne-baba eğitim durumuna göre sosyal hizmet öğrencilerinin EEÖ puan 

ortalamalarına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Sağlık ve eğitim 

alanındaki araĢtırmalara bakıldığında Canbulat ve arkadaĢlarının (2015) çalıĢmasında 

anlamlı bir fark yok iken Keskin'in (2010) araĢtırmasında ebeveynleri üniversite 

mezunu olan öğrencilerin empati beceri puan  ortalamalarının diğerlerine göre daha 

yüksek olduğu Ekinci'nin (2009) araĢtırmasında ise Anne eğitim düzeyi “okur-yazar 

olmayanların” puan ortalaması, anne eğitim düzeyleri “ilkokul”, “lise” ve 

“üniversite” olanlardan düĢük bulunmuĢtur. Empatik eğilim puanı en yüksek annesi 

üniversite mezunu olan öğretmen adayları iken, en düĢük annesi okur yazar olmayan 

öğretmen adaylarıdır. Baba eğitim düzeyleri “üniversite”, “lise” ve “ilkokul” 

olanların puan ortalamaları,  baba eğitim düzeyleri “okur-yazar olmayan” ve “okur-

yazar” olanlardan yüksektir. Baba eğitim düzeyi “ortaokul” olanların puan 

ortalamasının, babaları “okur-yazar olmayanların” ortalamasından yüksek iken, 

babaları “üniversite mezunu olanların” puan  ortalamasından düĢüktür. 

Akademik not ortalamasına göre sosyal hizmet öğrencilerinin EEÖ puan 

ortalamalarına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Sağlık ve eğitim 

alanındaki araĢtırmalara bakıldığında Öz'ün (1998) araĢtırmasında akademik baĢarı 

ile empatik eğilim arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. Arifoğlu ve Razı'nın 

(2011) hemĢirelik birinci sınıf öğrencileri ile yaptığı araĢtırmada empatik beceri puan 

ortalaması ile Kendini tanıma ve iletişim yönetimi (KTĠY) dersindeki akademik 



251 
 

baĢarı arasında pozitif yönde istatiksel olarak anlamlı bir iliĢki varken EEÖ ile KTĠY 

dersi akademik baĢarısı arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamıĢtır. 

YaĢamın çoğunun geçirildiği yere sosyal hizmet öğrencilerinin EEÖ puan 

ortalamalarına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Sağlık ve eğitim 

alanındaki araĢtırmalara bakıldığında Nazik ve Arslan'ın (2011) ve Bekmezci ve 

arkadaĢlarının (2015) araĢtırmalarında yaĢamın çoğunu geçirildiği yere göre empati 

düzeyi farklılaĢmamaktadır. Stanley ve Bhuvaneswari'nin (2016) sosyal hizmet 

öğrencilerinin yansıtma becerisi, empati ve duygusal zekaları ile ilgili yaptığı 

araĢtırmada yaĢamının çoğunu kırda ya da kentte geçirmiĢ olmaya göre ölçek 

puanları farklılaĢmamaktadır. 

KardeĢ sayısına göre sosyal hizmet öğrencilerinin empatik eğilim ölçeği puan 

ortalamalarına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Sağlık ve eğitim 

alanındaki araĢtırmalara bakıldığında Keskin'in (2010) araĢtırmasında da empati 

düzeyinin aile tipine göre farklılık göstermediği bulunmuĢtur. YiğitbaĢ ve 

arkadaĢlarının (2013) çalıĢmasında 1-3 kardeĢe sahip olan öğrencilerin 4 ve üzeri 

kardeĢe sahip olanlara göre EEÖ puanlarının daha yüksek olduğu bulunmuĢtur. 

Mezun olunan lise türüne göre sosyal hizmet öğrencilerinin empatik eğilim 

ölçeği puan ortalamalarına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. 

Sağlık ve eğitim alanındaki araĢtırmalara bakıldığında Ersan'ın (2011), YurttaĢ ve 

Yetkin'in (2003) ve YiğitbaĢ ve arkadaĢlarının (2013)  araĢtırmalarında mezun 

olunan lise türüne göre empati düzeyi farklılaĢmamaktadır. Keskin'in (2010) 

araĢtırmasında ise sağlık  meslek lisesi mezunu olan öğrencilerin empati düzeylerinin 

diğer liselerden mezun olan öğrencilere göre geliĢmiĢ olduğu bulunmuĢtur. 

ÇalıĢma yılı aritmetik ortalamaya göre iki gruba ayrıldığında 6,85 ve üstü yıl 

çalıĢan sosyal hizmet uzmanlarının empatik eğilim ölçeği puan ortalamalarının 6,84 

ve altı yıl çalıĢan uzmanlara göre yüksek olduğu ve bu farkın istatiksel olarak anlamlı 

olduğu görülmektedir. Sağlık ve eğitim alanındaki araĢtırmalara bakıldığında 

Karaahmet'in (2011), Yiğiter'in (2008), YavaĢ'ın (2007), Pınar'ın (2004), 

PiĢmiĢoğlu'nun (1997), Ay'ın (1999), Uygun'un (2006), ġen ve arkadaĢlarının (2012), 

Ergin ve arkadaĢlarının (2009), Hacıoğlu'nun (2007), Alper'in (2007) ve Ġkiz'in 

(2009) çalıĢmalarında çalıĢma yılına göre empati düzeyinin farklılaĢmadığı 

görülmekle birlikte Önemlitürk'ün (1998) ve Ulusoy'un (1997) çalıĢmalarında kıdem 
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arttıkça empati düzeyinin arttığı, Söylemez'in (2013) çalıĢmasında, 1-5 yıl ile 11-15 

yıl kıdeme sahip olanların 6-10 yıl kıdeme sahip olanlara göre empatik  eğilim  

düzeylerinin  daha  yüksek  olduğu görülmektedir. Sosyal hizmet alanında yapılan 

araĢtırmalara bakıldığında ise Ġber ve Sezer'in (2011) araĢtırmasında daha uzun grup 

sorumluluk süresi ve yüksek mesleki kıdem daha yüksek empati düzeyini ifade 

etmekteyken, Serpen ve Hasgül'ün (2015) araĢtırma bulgularına göre, sosyal hizmet 

uzmanlarının çalıĢma süreleri arttıkça empati ölçeği puan ortalamalarının arttığı 

görülmektedir. Tanğlay'ın (2009) araĢtırmasında sosyal hizmet uzmanlarının çalıĢma 

sürelerinin genel iĢ tatmini ve kiĢilik özellikleri (nevrotik ve dıĢa dönük) üzerinde bir 

etkisinin olmadığı  gözlenmiĢtir. Atamtürk'ün (2010) aile mahkemesinde çalıĢan 

sosyal hizmet uzmanları ile yaptığı çalıĢmada aile mahkemelerindeki görev 

sürelerine göre tükenmiĢlik ve iĢ doyumunun farklılaĢmadığı görülmüĢtür. Koç'un 

(2015) araĢtırmasında hizmet süresi arttıkça sosyal sorun çözme beceri puanı da 

artmaktadır.  Siebert‟in çalıĢmasında (2004) mesleki deneyim yılı arttıkça depresif 

belirti puanı azalmaktadır. 

Sosyal hizmet uzmanlarının EEÖ puan ortalamaları empati kurmayı içeren ya 

da empati ile ilgili herhangi bir eğitim faaliyetine katılma durumuna göre 

farklılaĢmamaktadır. YavaĢ'ın (2007) ve Söylemez'in (2013)  çalıĢmalarında iletiĢim 

dersi/semineri  almaya göre empati düzeyi farklılaĢmadığı görülmektedir. Sargın'ın 

(1993) öntest-son test çalıĢmasında empati eğitimi alan deney grubunun empatik 

eğilim düzeylerinde her hangi bir değiĢme olmadığı görülmüĢtür. Pınar'ın (2004) 

çalıĢmasında empatinin anlamını bilme durumu ile empatik beceri puanı ortalaması 

arasında istatistiksel olarak anlamlı bir iliĢki bulunmuĢtur. Ekinci'nin (2010) 

araĢtırmasında ise 12 haftalık barıĢ eğitiminin öğretmenlerin empatik eğilim düzeyini 

arttırdığı ve bu artıĢın istatiksel olarak anlamlı olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  

Sosyal hizmet uzmanlarının EEÖ puan ortalamaları ile mesleki değiĢkenlerin 

iliĢkisine bakıldığında haftalık yapılan görüĢme sayısı, görüĢmelerin ortalama süresi, 

kurumda görüĢme odasının olup olmamasına göre EEÖ puan ortalamasının istatiksel 

olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmadığı görülmektedir. Atamtürk'ün (2010) 

çalıĢmasında vakalar için ayrı bir oda olmaması sorunu ile duygusal tükenme ve iĢ 

doyumu arasında anlamlı farklılık olduğu saptanmıĢtır. 

ġu an çalıĢılan kuruluĢun bağlı olduğu kuruma göre EEÖ puan ortalamasına 

bakıldığında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Yapılan Tukey testi 
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değerlendirilmesine göre Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı arasında farklılaĢma vardır. 

En uzun süre hizmet yapılan birim ya da alana göre empatik eğilim ölçeği puan 

ortalamasına bakıldığında gruplar arası farklılaĢma olduğu ve bunun istatiksel olarak 

anlamlı olduğu görülmektedir. Yapılan Tukey testi değerlendirilmesine göre engellik 

alanı ile adli sosyal hizmet alanı ve tıbbi psikiyatrik sosyal hizmet alanı arasında 

anlamlı fark vardır. Robert ve arkadaĢlarının (2007) çalıĢmasında umut ve 

tükenmiĢlik arasındaki iliĢkiye yönelik çalıĢmasında kamu kurumlarında çalıĢanlar 

en düĢük umut düzeyine sahiptir, özel kurumlarda çalıĢan sosyal hizmet uzmanları 

daha umutlu ve daha az tükenmiĢtir.  

Sosyal hizmet uzmanlarının empatik eğilim ölçeği puan ortalamaları ile 

empati kavramsallaĢtırması ve uygulaması anketi bulguları iliĢkisine bakıldığında 

EEÖ puan ortalamalarının müracaatçıların yaĢadıkları acı verici olayları yaĢamaya, 

müracaatçının ağlamasından elinde olmaksızın etkilenmeye, müracaatçı olumsuz bir 

durumda bulunduğunda ona acımaya ve empatiyi karar vermede kullanmaya göre 

istatistiksel açıdan anlamla bir Ģekilde farklılaĢmadığı görülmektedir. Ayrıca, din, dil 

ve etnik aidiyet açısından farklı müracaatçı ile empati kurma, müracaatçının 

duygusal paylaĢımlarının etkisini kontrol etme, vakalara yaklaĢırken aĢırı 

duygusallaĢma, zor durumda müracaatçı gördüğünde sıkıntı duyma değiĢkenlerine 

göre de EEÖ puan ortalaması istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢmamaktadır. EEÖ puan ortalamaları iĢ yükü yoğunluğu ve müracaatçı 

çokluğu nedeniyle müracaatçıya gerekli ilgiyi gösteremediğini düĢünmeye göre 

istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Yapılan Tukey testi 

değerlendirilmesine göre Gerekli ilgiyi nadiren/hiçbir zaman gösteremediğini 

düĢünenlerin puan ortalaması her zaman/sık sık gösteremediğini düĢünenlerin puan 

ortalamasına göre yüksektir. Benzer Ģekilde idarecilerle olan iliĢkiler nedeniyle 

müracaatçıya hassasiyet gösterememe değiĢkenine göre de EEÖ puan ortalaması 

istatistiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢmaktadır. Yapılan Tukey testi 

değerlendirilmesine göre nadiren/ hiçbir zaman gerekli hassasiyeti gösteremediğini 

düĢünenler katılımcıların EEÖ puan ortalaması bazen gerekli hassasiyeti 

gösteremediğini düĢünen katılımcıların EEÖ puan ortalamasından yüksektir. 

Hassasiyet boyutunda bürokratik süreçler nedeniyle gerekli hassasiyeti 

gösterememeye göre de EEÖ puan ortalamalarının olarak anlamlı bir Ģekilde 
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farklılaĢtığı görülmektedir. Bürokratik süreçler nedeniyle müracaatçılarıma gerekli 

hassasiyeti gösteremediğimi düĢünürüm değiĢkenine Lsd testi değerlendirmesi ile 

bakıldığında nadiren/hiçbir zaman ile her zaman/sık sık arasında ve nadiren/hiçbir 

zaman ile bazen arasında farklılaĢma olduğu görülmektedir. Müracaatçılarla ilgili 

geçmiĢte yaĢanan olumsuz deneyimlerin anlamaya olan etkisine göre EEÖ puan 

ortalamasına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢma 

bulunmuĢtur. Yapılan Tukey değerlendirmesinde her zaman/sık sık ile bazen 

arasında ve her zaman/sık sık ile nadiren/hiçbir zaman arasında farklılaĢma olduğu 

görülmektedir. Empati, müracaatçılarımla çalıĢırken bana rehberlik eder değiĢkenine 

göre EEÖ puan ortalamasına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢma bulunmuĢtur. Yapılan Tukey değerlendirmesinde her zaman/sık sık ile 

bazen arasında ve her zaman/sık sık ile nadiren/hiçbir zaman arasında farklılaĢma 

olduğu görülmektedir. Müracaatçılarımın yaĢadıklarını onların bakıĢ açısından 

bakarak kafamda canlandırırım değiĢkenine göre EEÖ puan ortalamasına 

bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢma bulunmuĢtur. Yapılan 

Tukey değerlendirmesinde her zaman/sık sık ile bazen arasında farklılaĢma olduğu 

görülmektedir. Kendi duygusal durumunun müracaatçıyı nasıl etkilediğinin farkında 

olmaya göre EEÖ puan ortalamasına bakıldığında istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde 

farklılaĢma bulunmuĢtur. Yapılan Tukey değerlendirmesinde her zaman/sık sık ile 

nadiren/hiçbir zaman arasında farklılaĢma olduğu görülmektedir. Son olarak 

müracaatçılarla görüĢme yaparken sağlıklı ve güçlü bir kiĢilik yapısına sahip 

olduğumu düĢünürüm değiĢkenine göre EEÖ puan ortalamasına bakıldığında 

istatiksel olarak anlamlı bir Ģekilde farklılaĢma bulunmuĢtur. Yapılan Tukey 

değerlendirmesinde her zaman/sık sık ile bazen arasında farklılaĢma olduğu 

görülmektedir.  

Literatürde EKUA ve EEÖ iliĢki bulgularına benzer çalıĢmalara bakıldığında 

Tanğlay (2009) araĢtırmasında uzmanların büyük bir çoğunluğunda dıĢa dönük 

kiĢilik özelliği olduğu görülmüĢ, %59‟luk kısmının iĢ tatmininin olduğu sunucuna 

ulaĢılmıĢtır. Diaconescu (2015) sosyal hizmet uzmanlarında tükenmiĢlik, ikincil 

travmatizasyon ve merhamet yorgunluğunu yoğun çalıĢma saatleri, zaman baskısı, 

çatıĢmalı iĢ ortamı, ahlaki ikilemler,  mesleki motivasyonlar ve kurumsal koĢullar 

arasındaki çeliĢkilerin etkilediğini belirtmektedir. Bilgin ve arkadaĢlarının (2011) 

sosyal hizmet kurumlarında çalıĢanlarda depresyon ile duygusal tükenme ve 
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duyarsızlaĢmanın düzeyleri arasında pozitif iliĢki olduğunu bulmuĢtur. Pasapuleti ve 

arkadaĢlarının (2009) araĢtırmasında iĢ çevresi ile yaĢam doyumu arasında iliĢki 

bulunmuĢtur. Siebert'in (2004) 1000 sosyal hizmet uzmanı ile yaptığı araĢtırmada 

katılımcıların %19'unun depresif belirtiler gösterdiği, %16 sının yaĢamının bir 

bölümünde intiharı düĢündüğü, %20 sinin Ģu anda depresyon tedavisi gördüğü, 

%60'ının geçmiĢte ya da Ģu anda kendini depresif olarak değerlendirdiği 

bulunmuĢtur.  Yine Siebert‟in çalıĢmasında (2004) Çocuklukta fiziksel ya da duyusal 

istismar ile depresif semptomlar arasında pozitif iliĢki vardır. Depresif semptomlar 

ayrıca, mükemmeliyetçilik, yardım isterken zorlu yaĢamak, müracaatçıya karĢı 

kendini gereğinden fazla sorumlu hissetmek ile iliĢkilidir.  Kağıt iĢleri ile uğraĢılan 

zaman depresif belirtilerle pozitif iliĢkilidir. MacRitchie and Leibowitz (2010) 

çocukluk travması yaĢayan sosyal hizmet uzmanlarının sonradan sorun yaĢayan 

müracaatçılara empati gösterdiklerinde kiĢisel sıkıntı ya da ikincil travmaya karĢı 

daha hassas olduklarını ifade etmektedir. Ġlginç bir Ģekilde müracaatçılara empatik 

bir Ģekilde yaklaĢan uzmanlar da özellikle hassas olan uzmanlardır.  

Karabekir'in (2010) araĢtırmasında uzmanların bürokratik iĢlerle 

görevlendirilmeleri, mesleki uygulamalarına ayırdıkları zamanı önemli ölçüde 

daralttığı belirtilmiĢtir. Berkün'ün (2010) Bursa Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü 

bünyesinde ve bu müdürlüğe bağlı kuruluĢlarda sosyal hizmet uzmanlarının sayıca 

çok yetersiz oldukları ve olması gerekenden çok fazla müracaatçıya hizmet sunduk-

ları saptanmıĢtır. Kurum/kuruluĢlardaki yardımcı personelin de sayıca yetersiz 

olduğu ifade edilmiĢtir. Unicef'in (2011) Türkiye'de çocukların durumu raporunda da 

çocuk refahı alanda personel yetersizliği vurgulanan bir sorundur. IĢıkhan'ın (2000) 

sosyal hizmet uzmanlarının iĢ doyumlarına yönelik araĢtırmasında bireysel 

özelliklerden ücret ve kendini gerçekleĢtirmiĢ olma; mesleki uygulamaları ile ilgili 

özelliklerden; yönetici olma, tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmetler alanında çalıĢmıĢ 

olma, amirin SHU olması, mesleki uygulamaların amiri tarafından övgüyle 

değerlendirilmesi, amirinden hoĢnut olma, meslek dıĢı iĢ ve görevlere yöneltilmeme, 

mesleki uygulamalar için uygun çalıĢma koĢulları/ olanaklarına sahip olma, kararlara 

katılma, ekip çalıĢmasının olması, sosyal hizmet idaresi yöntemini uygulama , 

mesleki uygulamaları sıkıcı bulmama, hizmet içi eğitim alma, okulda verilen eğitimi 

uygulama için yeterli görme ve sosyal hizmet mesleğiyle özdeĢmiĢ olma 
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SHU"larının iĢ doyumu düzeyleri üzerinde olumlu etkide bulunan etmenler olarak 

dikkati çekmiĢtir.  

Hablemitoğlu ve Özmete‟nin (2012) araĢtırmasında Ģefkat yorgunluğu 

açısından; uzmanların müracaatçıların rüyalarına benzer korkunç rüyalar 

görmedikleri, ancak iĢlerinin kendilerini kapana sıkıĢtırdığını hissettikleri ve iĢleri ile 

ilgili değersizlik, hayal kırıklığı ve kızgınlık duygusu yaĢadıkları belirtilmiĢtir. 

Graham ve Shier'in (2014) nitel araĢtırmasında sosyal hizmet uzmanları çalıĢma 

ortamından ve  mesleklerinden tatmin düzeylerinin düĢük olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Moreno ve arkadaĢlarının (2015) araĢtırmada sosyal hizmet uzmanları arasında 

psikolojik rahatsızlık ve duygusal boyut ön planda olmak üzere tükenmiĢliğin yüksek 

düzeyde yaygın olduğu görülmektedir. Yapılan regresyon analizinde tükenmiĢlik 

belirtileri olsa bile informal sosyal desteğin psikolojik rahatsızlık ile negatif iliĢkili 

olduğu görülmüĢtür. ġaĢırtıcı bir biçimde kurumsal değiĢkenler ile psikolojik 

rahatsızlıklar arasında bir bağlantı bulunmamıĢtır. Kanada'da 5393 sosyal hizmet 

uzmanları ile yapılan araĢtırmada sosyal hizmet uzmanlarının istedikleri iĢlerde 

çalıĢmamalarına, güvencesiz çalıĢma koĢullarına ve yetersiz ücretlere rağmen yüksek 

düzeyde kariyer tatmini belirtmiĢlerdir. Badge ve arkadaĢlarının (2008) hastanede 

çalıĢan sosyal hizmet uzmanları ile yaptığı çalıĢmada ikincil travmatizasyonun 

geliĢiminde empatiden çok empati sürecinde karĢı tarafın hissettikleri ile kendi 

hissettiklerini ayırt edebilme olarak da kavramsallaĢtırılan duygusal ayırt ediciliğin 

ön plana çıktığını ifade etmektedir. ĠĢ yeri stresinin varlığı da ikincil 

travmatizasyonda önemli bir faktördür. Kendi duygularının fakrında olma vakalarla 

çalıĢırken duygusal tükenme noktasında  koruyucu bir etkiye sahiptir. Mendieta ve 

Rivas'ın (2011)  araĢtırmasında  yaptığı araĢtırmada yaĢam tatmini, iĢ tatmini ve  iĢ 

yerindeki destekleyici ortamın tükenmiĢlik üzerinde negatif etkide bulunduğu 

görülmektedir.  

4.4. Empatinin Eğitimi 

TartıĢmanın eğitim bölümünde "Sosyal hizmet eğitiminde teorik ve 

uygulamalı dersler bağlamında empati becerisinin yeterli düzeyde öğrencilere 

kazandırıldığını düĢünüyor musunuz? Bu noktada ne gibi zorluklar yaĢıyorsunuz?", 

"AlmıĢ olduğunuz sosyal hizmet eğitiminin empati becerinizi geliĢtirdiğini 

düĢünüyor musunuz? Evet ise sizin becerinize ne tür etkileri oldu?", "Sosyal hizmet 

eğitiminde empati becerisinin geliĢiminde hangi derslerin etkili olduğunu 
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düĢünüyorsunuz? O derslerle ilgili önerileriniz nelerdir?" ve "Sosyal hizmet 

eğitiminde alan uygulaması (staj) bağlamında empati becerisinin geliĢtirilmesine 

yönelik önerileriniz nelerdir?" sorularına verilen cevaplar literatürdeki çalıĢmalar 

çerçevesinde değerlendirilecektir. 

 

ġekil 4.4.1. Sosyal Hizmet Akademisyenlerinin Sosyal Hizmet Eğitiminde Empatinin 

Yeterli Düzeyde Öğrencilere Kazandırılıp Kazandırılmadığına Yönelik DüĢünceleri 

Genel Çerçeve.  
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ġekil 4.4.2. Sosyal Hizmet Öğrencilerinin Sosyal Hizmet Eğitiminin Empatiye 

Etkisine Yönelik Değerlendirmeleri Genel Çerçeve. 

 

ġekil 4.4.3. Katılımcıların  Sosyal Hizmet Eğitiminde Empatiyi GeliĢtiren Derslere 

Yönelik Değerlendirmeleri Genel Çerçeve. 
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ġekil 4.4.4 Katılımcıların  Staj Sürecinde Empatinin GeliĢtiriĢtirilmesine Yönelik 

Değerlendirmeleri Genel Çerçeve. 

ġekil 4.4.1'e göre sosyal hizmet akademisyenleri eğitim sürecinde beceri 

eğitiminin yetersizliğini bir sorun olarak belirtmiĢlerdir. Literatürde doğru  empatiyi 

ve duygulara sınır koymayı içeren  bilgi-beceri eğitimi olmadan meslek elemanının 

zor vakalarda kolaylıkla duygusal olarak güçsüz, ezilmiĢ, tükenmiĢ duruma 

düĢebileceği belirtilmektedir (Ekman ve Halpern 2015). Albayraktaroğlu'nun (2010) 

araĢtırmasında; uygulama becerisi yönünden eksiklik hissetmeyen hemen hemen 

hiçbir sosyal hizmet uzmanı bulunmamaktadır. Eğitim sırasında verilen uygulama 

bilgisi ve pratiğinin yetersiz olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır.  Bu noktada yurtdıĢında 

bir uygulama olarak Zufferey ve King'in (2016) çalıĢmasında öğrenciler için sosyal 

hizmet uygulama stüdyosu dikkat çekmektedir. Sosyal hizmet stüdyosunun eğitimde 

aktif kullanımının öğrencilerin alanla bağlantı kurabilmelerine, duygusal, biliĢsel ve 

davranıĢsal düzeyde bilgi ve becerilerini arttırabilmelerine katkı sağladığı 

görülmüĢtür. Yansıtma, danıĢmanlık, iletiĢim ve grup becerileri geliĢmekte, gerçek 

yaĢam durumları öğrencilerin motivasyonunu arttırmaktadır.  Stüdyoda öğrenciler 

“sosyal hizmet uzmanı olmayı” öğrenmeye odaklanmaktadırlar. Bununla birlikte 

probleme dayalı öğrenme yaklaĢımının da beceri geliĢiminde etkili olacağı 

belirtilmektedir. Probleme dayalı öğrenme yaklaĢımı; öğrencilerin küçük gruplar 
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halinde verilen bir sorunu analiz ederek, kendi kendilerine öğrenme becerilerini 

artırmayı amaçlayan bir eğitim yaklaĢımıdır. Probleme dayalı öğrenme öğrencilerin 

öğrenme motivasyonlarını ve derslere katılımlarını artırmaktadır. Bu nedenle 

günümüzün değiĢen koĢullarına cevap verebilen sosyal hizmet uzmanlarının 

yetiĢtirilmesinde bu yaklaĢımın kullanılması yararlı olacaktır (Özden ve Çoban 

2015). AktaĢ da (2001) ders kapsamında yapılan psikodrama gruplarındaki 

farkındalık çalıĢmalarının öğrencilerin mesleki motivasyonları ve becerilerine 

yönelik katkı sağladığını ifade etmektedir. 

Sosyal hizmet akademisyenleri eğitim sürecinde fiziksel mekanın 

yetersizliğini bir sorun olarak belirtmiĢlerdir. Simpson (2015) öğrenci sayısı ile 

orantılı geliĢmeyen kaynakların eğitim sürecinde önemli bir tehlike olduğunu 

belirtmektedir. Kalabalık sınıf ortamı ve artan öğrenci sayıları ile orantılı geliĢmeyen 

kaynaklar, sosyal hizmet öğrencilerinin mesleki sosyalleĢme olarak adlandırılan 

öğrencinin mesleki rollere uyum sağlama süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Sosyal 

hizmette mesleki rollerin kazanılması uzman-müracaatçı sistemi ile iliĢki içine 

geçme ile mümkün olur. Yüksek öğrenci sayısı hem sınıfta hem de uygulama 

alanında eğitimi olumsuz etkilemektedir. Bunun için de danıĢman ve akademisyen 

kaynağı gereklidir. Bu sorunla mücadele sürecinde küçük grup aktiviteleri ve web 

tabanlı öğrenme süreçleri literatürde vurgulanmaktadır.  Ülkemizde Babahanoğlu'nun 

(2016) çalıĢmasında da sosyal  hizmet derslerinin uygulamalı yapılabilmesi için 

fiziksel Ģartlar ve koĢulların müsait hale getirilmesi ve öğrenci sayısının 

arttırılmaması vurgulanmıĢtır. 

Sosyal hizmet akademisyenleri eğitim sürecinde empatinin öğrencilere 

kazandırılmasında eğitimin sınırları olduğunu, bir noktada bu durumun öğrenciye 

bağlı olduğunu belirtmiĢlerdir. Lefevre ve arkadaĢları (2008) kapasite (capacity) ve 

yetenek (capability)  arasında ayrım yapmaktadır. Kapasite öğrencinin genel olarak 

empatik, sıcakkanlı ve dayanıklı olmasını anlatırken yetenek, sosyal hizmet eğitimi 

ile öğretilenleri kapsamaktadır. Bununla birlikte kapasitenin ne kadar geliĢtirildiği ya 

da hangi yeteneklerin sosyal hizmet müfredatı ile kazandırıldığı net değildir. 

Furnam‟a göre (2005) empatinin öğrenilebilen bir beceri mi yoksa var olan kiĢisel bir 

özellik mi olduğu sorusu anahtar bir sorudur ve burada iki cevap da doğru 

görünmektedir. Empati sıklıkla bir kiĢisel nitelik gibi düĢünülmektedir ve bir çok 
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insan empati kapasitesini aile etkileĢimleri ya da yaĢam deneyimleri vasıtasıyla 

baĢkalarını dünyalarına girerek geliĢtirmektedir (Seden 2005). 

Sosyal hizmet akademisyenleri eğitim sürecinde öğrencilerin kültürel arka 

planının kritik bir faktör olduğunu belirtmiĢlerdir. Literatürde halen klinik psikoloji, 

tıp, sosyal hizmet ve öğretmenlik eğitimi gibi eğitim programlarında etnisite ve 

kültürel boyutu vurgulayan farklı kültürel arka plandan kiĢilerle  etkileĢime geçmeye 

yönelik derslerin eksikliği vurgulanmaktadır (Rasoal ve ark 2011). CetiĢli ve 

arkadaĢlarının (2016) hemĢirelik öğrencilerinde empati ve kültürlerarası duyarlığa 

yönelik araĢtırmasında öğrencilerin öğrenim gördükleri sınıflara göre kültürlerarası 

duyarlılık ölçeği ve temel empati ölçeği toplam ve alt ölçek puan ortalamaları 

arasında istatistiksel olarak fark yoktur. Birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin 

kültürlerarası duyarlılık ölçeği ve temel empati ölçeği toplam puan ortalamaları 

arasında pozitif yönde anlamlı bir iliĢki saptanmıĢtır. Pinderhughes (1979) ırklar ve 

etnik kökenler arası iletiĢimin karmaĢıklığını anlamanın, kendi önyargılarını 

tanımlama ve bu önyargıların dinamiklerini anlamanın yapıcı bir mesleki iliĢki için 

önemine değinmektedir. Kültür noktasında cinsiyetçi bir anlayıĢ da dikkat edilmesi 

gereken bir konudur. Nitekim Duyan ve arkadaĢlarının (2014) araĢtırmasında 

çalıĢmak istenilen mesleki pozisyon söz konusu olduğunda; kız öğrencilerin 

danıĢman/terapist; erkek öğrencilerin ise daha çok kuruluĢ müdürü olarak çalıĢmak 

istedikleri saptanmıĢtır. 

Sosyal hizmet akademisyenleri eğitim sürecinde Türkiye'deki sosyal hizmet 

anlayıĢına dikkat çekmiĢler ve Türkiye'deki sosyal hizmet sisteminin bürokratik-

profesyonel bir paradigma içinde var olduğunu, bunun da müracaatçıyı tek 

tipleĢtirdiği noktasında eleĢtirilerde bulunmuĢlardır. Bu çerçevede Sinclair ve 

Monk'un  (2005) söylemsel empati kavramı ve Ylvisaker'in (2011) kural merkezli 

yaklaĢım olarak adlandırdığı tehlike ön plana çıkmaktadır. Empati uygulamasına 

söylemsel boyutu dahil etmek toplumdaki hakim söylemin ve konumlamaların 

dikkate alınmasıyla sosyo-kültürel bağlamın anlaĢılması noktasında katkı 

sağlayacaktır. Böylece müracaatçılar kendilerini daraltan ve sınırlayan söyleme karĢı 

direnç geliĢtirebileceklerdir (Sinclair ve Monk 2005). Ylvisaker'in (2011) kural 

merkezli yaklaĢımda uzmanların sıklıkla yönetimsel taleplerle birlikte müracaatçıya 

hızlıca teĢhislerde bulunduğu ve kategorileĢtirdiğini belirtmektedir. Kural merkezli 
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sosyal hizmette uzman müracaatçı iletiĢimi sıklıkla kurumun ideolojisi ve 

tanımlamalarının domine ettiği bilgi toplama sürecine kurban gider.   

Sosyal hizmet akademisyenleri eğitim sürecinde akademisyenin niteliğinin 

empati eğitiminde kritik bir faktör olduğunu belirtmiĢlerdir. Dixon (2012) sosyal 

hizmet eğitiminde akademisyenin istekliliğinin ve önemli becerileri göstererek 

anlatmasının önemine vurgu yapmaktadır. Albayraktaroğlu'nun (2010) nitel 

araĢtırmasında yeni açılan bölümlerde yeterli sayıda sosyal  hizmet kökenli akademik 

personel bulunmamasının sıkıntı  yaratacağına vurgu yapılmıĢtır. Akademisyenin 

niteliği sorunu üniversiteler arası eğitim niteliğinin farklılaĢmasını da gündeme 

getirmektedir. Demirbilek ve arkadaĢlarının (2016) çalıĢmasında sosyal hizmet 

bölümü olan iki üniversitede mikro, mezzo, makro uygulamalarda, mesleki açıdan 

kendilerini daha yeterli görme, öğretim elemanlarının yetkinliği, teorik eğitimi yeterli 

bulma ve kurumlarda uygulamaya aktarabilme noktasında farklılaĢmalar mevcuttur. 

Bu sonuçlar eğitim sistemi ve öğretim elemanı baĢına düĢen öğrenci sayısı ile 

bağlantılandırılmıĢtır. Öğretim elemanının derslerde ve uygulama danıĢmanlığında 

öğrenciye ayırdığı zamanın göreli olarak düĢük olmasının etkili olduğu 

düĢünülmektedir. Akademisyenin niteliği açısından Mavili AktaĢ da (2002) 

akademisyenin sürekli öğrenen, kendisini geliĢtiren, paylaĢan, öğrenmeyi 

kolaylaĢtıran bir niteliğe sahip olmasını ve psikolojik uygulama repertuarının da 

sürekli geliĢmesi ve yenilenmesini  vurgulamaktadır. 

ġekil 4.4.2'e göre sosyal hizmet öğrencileri eğitim sürecinde duygularını 

kontrol edebilmeye yönelik farkındalık kazandıklarını ifade etmiĢlerdir. Duyguların 

farkında olma ve onları düzenleyip kontrol edebilme sosyal hizmet eğitiminde hayati 

öneme sahip bir beceridir. Nitekim Napoli ve Bonifas (2011) sosyal hizmet 

öğrencilerinin eğitimleri boyunca sınıftaki vaka sunumlarından dolayı ikincil bir 

travmatizasyon, stres ve duygusal tükenme yaĢadıkları ve bu durumun da derse 

katılımlarını etkilediğini, Barlow ve Hall (2003) ise müracaatçıların Ģiddet, 

yoksulluk, ihanet öykülerine Ģahit olmanın öğrencilerde yoğun tepkiler yarattığını 

belirtmektedir. Sosyal hizmet uzmanları karmaĢık ve acı verici konular hakkında 

müracaatçılarla konuĢma stresine karĢı duygusal dayanıklılığa sahip olmalıdır 

(Lefevre ve ark 2008). 

Sosyal hizmet öğrencileri eğitim sürecinde yargılayıcı olmamaya yönelik 

tutum kazandıklarını ifade etmiĢlerdir. Bu bulgular literatürle uyumludur.  Napoli ve 
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Bonifas'ın (2011) çalıĢmasında yargılamadan kabul, bilinçli eylem ve gözlem alt 

boyutları puan ortalamalarında anlamlı artıĢ olmuĢtur. Literatürde uzmanın kendi 

hislerinin müracaatçınınkilerden nasıl farklı olduğunu anlaması ve stereotip 

düĢünceler ya da ahlaki yargılamaya karĢı kendi düĢüncelerini bir süre askıda tutması 

gerektiği vurgulanmaktadır (Pinderhughes 1979). 

Sosyal hizmet öğrencileri eğitim sürecinde iletiĢim yönünden kendilerini 

geliĢtirdiklerini belirtmiĢlerdir. Özdemir'in (2005) sosyal hizmet öğrencileri ile 

yaptığı araĢtırmada "Üniversiteye girmeden önce kendinizi nasıl tanımlıyordunuz?" 

sorusuna verilerin yanıtların önemli bir kısmının kendilerine yönelik yazdıkları; içe 

kapanık, utangaç, sıkılgan, kaygılı, stresli, umutsuz, iletiĢim güçlüğü olan, tüketici-

bağımlı, bilgisiz-bilinçsiz, kiĢiliği oturmamıĢ, baĢarısız-yetersiz, vasıfsız, korkak, 

kararsız gibi yanıtlar dikkatleri üzerine toplamaktadır.  

ġekil 4.4.3'e göre sosyal hizmet öğrencileri ve akademisyenleri uygulamalı 

eğitimin empatinin geliĢiminde kritik öneme sahip olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Empatinin teorik olarak kazandırılamayacak bir beceri olduğu literatürdeki 

uygulamalar ve araĢtırmalarla da desteklenmektedir. Barlow ve Hall (2003) sosyal 

hizmette duygusal yoğunluğa yönelik eğitimlerin sınıf ortamında öğrenciye 

kazandırılamayacağını ifade etmektedir. Gönüllü'nün (2007)  tıp fakültesi 5. dönem 

öğrencileri ile yaptıkları çalıĢmada farklı tıp eğitiminin (klasik sistem-entegre sistem) 

empati düzeyine etkisi ölçülmüĢ, entegre sistemde eğitim gören öğrencilerin empati 

skorlarının daha yüksek çıktığı sonucuna ulaĢılmıĢtır. Gerdes ve arkadaĢları (2011b) 

empatinin geliĢiminde öğrencinin kendi deneyimlerinden faydalanması, ayna nöron 

sisteminin öğrencilere anlatılması, dokunaklı, harekete geçirici kitaplar, filmler, 

Ģarkıların kullanılması, psikodrama ve rol yapma aktiviteleri, taklit ve canlandırma 

oyunları ve farkındalık çalıĢmalarının önemine değinmektedir. Gockel ve Burton'ın 

(2014) sosyal hizmet öğrencileri ile klinik uygulamaya giriĢ dersi kapsamında 

yaptıkları araĢtırmada ders sonunda öğrenciler, kendilerine en çok yarar sağlayan 

eğitim stratejilerinin öğrenci video kayıtlarının değerlendirilmesi, akademisyenin 

uygulamalı örnekler kullanması, canlı gösterim, vaka çalıĢmaları ve iki kiĢilik rol 

playingler olduğunu belirtmiĢlerdir. Napoli ve Bonifas (2011) öğrenci-öğretmen ve 

öğrenci–öğrenci arasında sınıf içi çalıĢmalara, tepkiselliği ve dürtüselliğini kontrol 

etme, düĢünce ve hisleri yargılamamaya yönelik farkındalık temelli grup 

çalıĢmalarına Cacciatore ve arkadaĢları (2015) ise ölüme yönelik farkındalık ve 
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empati çalıĢması kapsamında öğrencilerin kayıp ve ölüme iliĢkin kendi duygu ve 

düĢüncelerini ifade etmelerine dikkat çekmektedir. 

Sosyal hizmet öğrencileri ve akademisyenleri alana özel derslerin empatinin 

kazanımında önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. Gair (2012) aile içi Ģiddet ve çocuk 

istismarı gibi zor alanlara yönelik spesifik eğitimler ve etkileĢimli öğrenme 

imkanlarına dikkat çekmektedir. Tham ve Lynch'in  (2014) Ġsveç'te 13 mezun sosyal 

hizmet öğrencisi ile yaptığı çalıĢmada devlet sektöründe özellikle çocuk koruma 

alanı öğrencilerin en az ilgi çekici bulduğu alandır. Bu bulgular aile ve çocuk 

alanındaki sosyal hizmet eğitimlerine özellikle değinilmesi gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Hamamcı ve TaĢdemir'in (2009) araĢtırmasında sosyal hizmet 

uzmanları ve psikologların kendilerini en fazla yaĢlılık döneminde görülen organik 

bozuklukları bilme, yaĢlılık döneminde görülen psikiyatrik sorunları bilme ve yaĢlıya 

yaĢam becerileri kazandırabilme konularında   yetersiz hissettikleri bulunmuĢtur. Bu  

sonuç sosyal hizmet uzmanları ve psikologların eğitimleri süresince daha fazla 

yaĢlıya  yönelik hizmetler yönünde desteklenmeleri gerektiğini ortaya koymaktadır. 

Duyan ve arkadaĢlarının (2014), araĢtırmasında öğrencilerin en çok üniversite 

ortamında çalıĢmak istedikleri, darülaceze ya da terminal dönem hastalar ile çalıĢılan 

kuruluĢların ise öğrenciler tarafından en az çalıĢılmak istenen ortamlar olduğu 

saptanmıĢtır.  

Sosyal hizmet uzmanları ve akademisyenleri psikoloji ile ilgili derslerin 

empatinin kazanımında önemli olduğunu belirtmiĢlerdir Tanrıseven ve Aykaç'ın  

(2013) çalıĢmasında yaratıcı drama çalıĢmaları kendini daha rahat ifade edebilme, 

iletiĢim kurma, gruba uyum sağlama ve empati kurma yönünde katkı sağlamıĢtır. 

Güneysu ve Temiz (2012) yaptıkları bir araĢtırmada yaratıcı drama eğitimi aldıktan 

sonra katılımcıların yaratıcı dramayı farkındalık, paylaĢma ve iletiĢim yolu gibi 

kavramlarla tanımladıkları tespit edilmiĢtir. Benzer Ģekilde Kaf-Hasırcı ve 

arkadaĢlarının (2008) yapmıĢ olduğu araĢtırmada yaratıcı drama dersinin kiĢilerarası 

iletiĢim, kiĢinin öz-farkındalığı, sosyal değiĢim gibi bireysel kazanımlar kazandırdığı 

ve mesleğe iliĢkin de akademik kazanımlar kazandırdığını tespit etmiĢtir. Hen ve 

Goroshit (2010)  Bir Terapist olmak dersi kapsamında  sosyal hizmet lisans öğrencisi 

ile duygusal zeka ve empati ölçeğine dayalı ön test son test çalıĢması yapmıĢlardır. 

Bulgulara göre ders sonunda empati puanları farklılaĢmamıĢtır.  
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Sosyal hizmet uzmanları ve akademisyenleri iletiĢim ile ilgili derslerin 

empatinin kazanımında önemli olduğunu belirtmiĢlerdir Thrad'ın (2013) radyasyon 

terapisi öğrencileri ile yaptığı çalıĢmada kanserin psikososyal etkileri, doğru iletiĢim 

becerilerinin geliĢtirme ve uygulama, ölüm ve yas sürecinin anlamak temalı eğitim 

verilmiĢ ve öğrencilerin kanser hastalarıyla etkileĢime geçmesi sağlanmıĢtır. Sonuç 

olarak öğrencilerin iletiĢim beceri artmıĢ,  hastalarla ölüm gibi hassas konuları 

konuĢmada özgüvenleri yükselmiĢ ve hastalara karĢı daha empatik bir bakıĢ açısı 

geliĢtirmiĢlerdir. 

Sosyal hizmet öğrencileri ve akademisyenleri  sosyal hizmet etiği dersinin 

empatinin geliĢiminde önemli katkısı olduğunu ifade etmiĢlerdir. Literatürde empati 

ve ahlak iliĢkisine değinildiği görülmektedir. Carse (2005) doğru ahlaki duyarlılığın 

sıklıkla empatiyi gerektirdiğini belirtmektedir. Ciddi bir hastalığa yakalandığını 

öğrenen bir kadının durumu burada örneklenebilir. Bu kadının kaygılı olduğu çok 

kolay söylenebilir ama bu kaygının karakteri tam olarak nedir? Bir korku ya da keder 

mi? Bunların karıĢımı mı? Bu kadın açı çekeceğinden ya da öleceğinden korkabilir. 

Belki ailesinde kendine bağımlı olanların bakımı ile ilgili suçluluk yaĢayabilir ya da 

zaten meĢgul olan ailesine bir yük çıkarmanın suçluluğunu yaĢayabilir.  Zayıf ve 

muhtaç olmaktan korkabilir. Bu etkenler onunla ilgilenirken etkin bir Ģekilde cevap 

verebilmemizde önemlidir.  

Sosyal hizmet öğrencileri grup çalıĢmaları dersinin empatinin geliĢiminde 

önemli bir yeri olduğunu belirtmiĢlerdir. Napoli ve Bonifas (2011) sosyal hizmet 

öğrencilerini küçük gruplara ayırıp düĢünce ve hisleri yargılamamaya yönelik grup 

tartıĢmaları gerçekleĢtirmenin önemine değinmektedir. Duyan ve Altınova'nın (2015) 

gruplarla sosyal hizmet dersinin  eleĢtirel düĢünme düzeyi üzerindeki etkisine 

yönelik çalıĢmalarında öğrencilerin eleĢtirel düĢünme testinden aldıkları puan 

ortalamalarının ders sonunda anlamlı düzeyde yükseldiğini belirtmektedir. Mavili 

AktaĢ (2001) da grup sürecinde ben ve öteki farkındalığının artmasına yönelik 

çalıĢmaların anlamayı olumlu etkilediğini vurgulamaktadır. 

Sosyal hizmet öğrencileri mülakat teknikleri dersinin empatinin geliĢiminde 

önemli bir yeri olduğunu belirtmiĢlerdir. Literatürde uzman-müracaatçı 

görüĢmelerine iliĢkin video kayıtlarını izlemek (Egan 2010), kaydedilmiĢ görüĢme 

kayıtlarının dinlenmesi ve tartıĢılmasının önemine vurgu yapılmaktadır (Hepworth 

ve ark 2010). Erera (1997) eğitimde kullanılan mevcut duygu temelli yaklaĢıma 
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alternatif olarak biliĢsel odaklı Empati Eğitim Programını geliĢtirilmiĢ ve her iki 

yaklaĢım 51 sosyal hizmet öğrencisi ile çalıĢılmıĢtır. EEP uygulamasında olanlar 

müracaatçıların nerelerde sıkıĢtıklarına, yaĢamlarında tekrarlayan sorunların 

tanımlanmasına yönelik algılarının geliĢtiğini ifade etmiĢtir.  

Teori pratik iliĢkisi teması hem empati becerisinin geliĢiminde hem derslerde 

hem de stajlarda önemli bir baĢlık olarak ele alınmıĢtır. Sosyal hizmet öğrencileri 

teori-pratik iliĢkisinin kurulmasının empatiyi geliĢtirme açısından önem kazandığını 

belirtmektedir. ġahin ve Duman'ın (2004) çalıĢmasında sosyal hizmet öğrencilerin 

dörtte üçü derslerde alınan teorik bilgileri uygulamaya kısmen aktardıklarını ifade 

edilmiĢtir. Literatürde teori pratik iliĢkisine odaklanan deneme modelli çalıĢmalar 

mevcuttur. Riggal (2016)  teorik pratik iliĢkisini araĢtırdığı çalıĢmasında 1. sınıfta 

Egan'ın sosyal hizmet müdahalesi modelini gören sosyal hizmet öğrencilerinin 3. 

sınıfta stajda modeli nasıl uyguladıklarına ve model hakkında neler düĢündüklerine 

odaklanmıĢtır. AraĢtırmanın empati ile ilgili bulguların bakıldığında öğrenciler 

müracaatçıların bir çok nedenden gelebileceğini fakat bazen sadece birisi tarafından 

dinlenmek için gelebileceklerini ifade etmiĢtir. 

Sosyal hizmet uzmanları empatinin eğitim sürecindeki geliĢiminde yaĢayarak 

öğrenmenin önemine değinmiĢlerdir. Bağcı'nın (2015) araĢtırmasında lisans 

eğitiminin kendilerine katkısını oldukça düĢük görenler bulunmakla birlikte lisans 

eğitimlerinde edindikleri bilgi ve becerileri değerli gördüğünü ancak çalıĢma hayatı 

içinde öğrendiklerinin de önemini vurgulayan katılımcılar mevcuttur. Sosyal hizmet 

uzmanları iĢe baĢladıktan sonra karĢılaĢtıkları zorlukları aĢarken ürettikleri 

çözümlerle birlikte mesleki niteliklerini kazandıklarını ifade etmektedir. Uzmanlar 

bu zorluklar karĢısında bazen kendileri çözüm üretmekte bazen de meslektaĢlarından 

destek almaktadır. Lefevre (2015) eğitimin içeriğinde  gerçek hayattan çocuklarla 

bağlantı kurmayı içeren öğrenme fırsatlarının gerekliliğini belirtmektedir. Uygulama 

sırasında çocuklarla yüz yüze bağlantı kurma önemli bir süreç olarak belirtilmiĢtir. 

Katılımcılar uygulama öncesi derslerde çocuklarla direk bağlantı kurabilecekleri 

ortamın eksikliğini belirmiĢlerdir. Ayrıca öğrenciler kendi çocukluğunun rol 

playingini yapma gibi katılımcı deneysel öğrenme fırsatlarının altını çizmiĢlerdir.  

Sosyal hizmet akademisyenleri empati eğitiminde kuram uygulama dersinin 

önemine değinmiĢlerdir. Kuram uygulama dersi empatiye yönelik teorik temellerin 

oluĢması açısından katkı sağlamaktadır. Kuram uygulama dersinin katkısı tabii ki de 
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öğrenci sayısının fazlalığı, fiziksel sorunlar ve öğrendiklerini uygulayabilme fırsatları 

ile değerlendirilmelidir. Dixon'un (2012) araĢtırmasında bir katılımcı öğrendikleri 

teorik temellerin çoğunun akıllarında olmadığını fakat hepsini uygulama ile 

bütünleĢtirdiklerini belirtmiĢlerdir. Bununla birlikte ülkemizde sosyal hizmetin teorik 

temelleri açısından da sorunlar olduğu söylenebilir. Nitekim Albayraktaroğlu'nun 

(2010) sosyal hizmet uzmanları ile yaptığı nitel araĢtırmada sosyal hizmet disiplin ve 

mesleği ile doğrudan iliĢkili, özgün çalıĢmalara dayalı, ülkemizde yayınlanmıĢ kitap 

ve makale sayısı yetersizliği vurgulanmaktadır. Bu eksiklik teorik eğitimin de 

yetersizliğine yol açmaktadır.  

Sosyal hizmet akademisyenleri empati eğitiminde etkin bir eğitim sisteminin 

önemine değinmiĢlerdir. Bu noktada tekrara düĢmeme, küçük gruplarla ders 

iĢleyebilme, öğrencilerin kurslardan yararlanabilmesi ve öğretim üyelerinin mesleki 

kaygıları ana hatlar olarak ifade edilmiĢtir. Literatürde sosyal hizmet eğitimindeki 

sistemsel sorunlara değinildiği görülmektedir. Erbay ve Sevin'in (2013) 

araĢtırmasında 4. sınıf sosyal hizmet öğrencileri derslerdeki içerik yetersizliğine ve 

konu tekrarına, teori ve pratik arasındaki iliĢkinin derslerde kurulamadığına, 

uygulama derslerindeki zorluklar da buna eklendiğinde kendilerini yeterli 

hissedemediklerini belirtmektedirler. Son olarak ise bazı öğrencilerde yeterliliğin tam 

anlamıyla mümkün olamayacağını,  sürekli bir eğitim anlayıĢı ve deneyim süreci ile 

birlikte yeterliliğin daha hissedilebilir bir düzeye ulaĢacağı görüĢünü paylaĢmaktadır.  

Kalabalık sınıf ortamı ve artan öğrenci sayıları ile orantılı geliĢmeyen kaynaklar, 

sosyal hizmet öğrencilerinin mesleki sosyalleĢme olarak adlandırılan öğrencinin 

mesleki rollere uyum sağlama süreçlerini olumsuz etkilemektedir. Sosyal hizmette 

mesleki rollerin kazanılması uzman-müracaatçı sistemi ile iliĢki içine geçme ile 

mümkün olur. Yüksek öğrenci sayısı hem sınıfta hem de uygulama alanında eğitimi 

olumsuz etkilemektedir. Bunun içinde danıĢman ve akademisyen kaynağı gereklidir. 

Bu sorunla mücadele sürecinde küçük grup aktiviteleri ve web tabanlı öğrenme 

süreçleri literatürde vurgulanmaktadır (Simpson 2015). RughiniĢ ve Huma (2014) 

empatinin geliĢiminde internetin etkin bir araç olarak kullanılabileceğini ifade 

etmektedirler. Depresyonda olmak dijital dünyada çok farklı Ģekilde anlatımlara ve 

ifadelere konu olmaktadır. Ġnternetteki blogların, metaforların, analojilerin 

karikatürlerin, soru ve cevap sitelerinin, forumların hatta oyunların insanların 
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depresyonu nasıl anlamlandırdığı, ne gibi sorunlar yaĢadıkları ne gibi deneyimler 

aktardıklarına yönelik  önemli bir kaynak olduğunu belirtmektedir.  

Sosyal hizmet akademisyenleri eğitim sürecinde akademisyenin empatisinin 

derslerde önemli bir faktör olduğunu belirtmektedir. Özdemir'in (2005) 

araĢtırmasında sosyal hizmet öğrencileri nitelikli öğretim elemanı ve öğrenci 

iletiĢimine vurgu yapmıĢlardır. Keçeci ve TaĢocak'ın (2009) öğretim elemanlarının 

iletiĢim becerileri üzerine yaptıkları araĢtırmada öğretim elemanları tarafından 

empatinin  yeterli düzeyde sergilenmediğine iliĢkin öğrenci görüĢler mevcuttur. 

Mikonen ve arkadaĢlarının (2015) araĢtırmasında ise akademisyenin öğrencilere 

karĢı empatisinin öğrenme motivasyonunu ve öğrenme sürecini geliĢtirdiği, 

öğrencinin empatik bir kiĢi ve meslek elemanı olmanın öğrenilmesi noktasında 

olumlu etki sağladığı, rol model olduğu belirtilmiĢtir. Empatinin yer almadığı bir 

etkileĢim eğitim sürecini zorlaĢtırmakta ve yaĢam kalitesine olumsuz etki etmektedir.  

Sosyal hizmet akademisyenleri edebi çalıĢmaların derslerde kullanılmasının 

sosyal hizmet öğrencilerinin empati düzeylerinin geliĢiminde katkı sağlayacağını 

belirtmektedir. Bu noktada okuma ve yazma faaliyetleri önem kazanmaktadır. Gair 

(2012) yaratıcı yazma etkinlikleri (vaka ile ilgili Ģiir yazma vb..) gibi sanatsal 

faaliyetlerin eğitimde  kullanılmasının faydalarını belirtirken Smith (2012), 

edebiyattan ve görsel sanatlardan elde edilecek metaforların sıra dıĢı ruhsal 

durumların anlaĢılmasında önemli bir etken olduğunu ifade etmektedir. KarĢıt bir 

bulgu olarak Napoli ve Bonifas (2011) ise sosyal hizmet öğrencilerinin empatilerinin, 

dinleme becerilerinin ve duygu düzenlemelerinin kitap okuyarak 

geliĢtirilemeyeceğini, farkındalık uygulamaları içeren sınıf içi çalıĢmalarının bu 

noktada katkı sağlayacağını belirtmektedir. 

ġekil 4.4.4'e göre sosyal hizmet öğrencileri, uzmanları ve akademisyenleri  

sosyal hizmet uzmanının niteliklerinin empatiyi geliĢtirme açısından önemli 

olduğunu belirtmektedir. Wilson'un (2013) çalıĢmasında eğitsel danıĢmanından 

yeterli desteği alamadığını ya da nitelikli sosyal hizmet uzmanları ile çalıĢma imkanı 

bulamadığını ifade eden öğrenciler bulunmaktadır. Foote'nin (1996) 18 kurum 

danıĢmanı ile  sosyal hizmet öğrencilerinin spesifik eğitim ihtiyaçları üzerine yaptığı 

araĢtırmasında öğrencilerin açığa vurulmamıĢ öğrenme güçlükleri, konuĢma ve 

yazma yeteneğindeki yetersizlik, tedavi  edilmemiĢ ruhsal sorunlar ve psikolojik 

problemler, çözümlenmemiĢ kiĢisel travmaların önde gelen sorunlar olduğunu 
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belirtmiĢlerdir. DanıĢmanlar öğrencilerin alanla karĢılaĢtıklarında mesleki rollerin 

taleplerinden bunaldıklarını gözlemlediklerini ifade etmiĢlerdir. DanıĢmanlar 

üniversite ve kurum danıĢmanlığı ortaklığının önemine dikkat çekmektedirler, 

özellikle doğru öğrencinin doğru staj yerine yerleĢtirilmesine dikkat edilmesi 

gerektiğini ifade etmektedirler. Bu anlamda öğrencinin niteliğini ve sorunlarını tespit 

etme ve danıĢmanlık edebilme noktasında uzmanın niteliğinin önem kazandığı 

görülmektedir. 

Sosyal hizmet öğrencileri ve akademisyenleri uygulama ortamının 

niteliklerinin empatiyi geliĢtirme açısından önemli olduğunu belirtmektedir. Dixon 

(2012) alanda çalıĢan uzmanların iletiĢim becerileri eğitimi ile ilgili 

değerlendirmelerinde bürokratik ve kesin sınırlarla belirlenmiĢ çalıĢma ortamının 

becerilerin yansıtılmasını engellediğini belirtmiĢtir. Çocuk ve ergen ruh sağlığı 

alanındaki katılımcılar becerilerini uygulayacak alan bulabildiklerini ifade 

etmiĢlerdir.  

Sosyal hizmet akademisyenleri öğrencinin niteliğinin de uygulamada 

empatinin geliĢmesinde etkili olduğu belirtmektedir. Literatürde öğrencinin olumlu 

kiĢilik özelliklerinin sosyal hizmet eğitiminde avantaj sağladığı vurgulanmaktadır. Ġl 

ve arkadaĢlarının (2010) çalıĢmasında sosyal hizmet öğrencilerinin sıklıkla stresli 

durumlar karĢısında sorun odaklı ve olumlu baĢ etme tarzları kullandıkları, sorun 

odaklı ve olumlu baĢ etme tarzlarının kullanımı arttıkça kiĢilerarası iletiĢim, 

bağlamındaki sorunların azaldığı gözlenmiĢtir. Engelberg ve Limbach-Reich (2015), 

sosyal hizmet öğrencisi ile yaptıkları çalıĢmada vakayı iyi bir Ģekilde değerlendirme 

ve vakaya yönelik doğru karar verme puanları ile empatik ölçeği puan ortalamaları 

arasında pozitif anlamlı korelasyon olduğu görülmektedir. Empati becerisi vakada 

yetkin bir uygulamanın varlığının altında yatan nedendir. Levy ve arkadaĢları (2014) 

sosyal hizmet öğrencilerinin dıĢarıdakilere, çevreye ve baĢkalarının deneyimlerine 

odaklanan sosyal değerlerinin kiĢisel değerlerinden daha fazla empatiyi etkilediğini 

vurgulamaktadır. Güçlü sosyal değerleri olan öğrencilerin empati becerisinin daha 

yüksek olacağı ifade edilmektedir.  

Sosyal hizmet akademisyenleri rotasyonun öğrencinin uygulamada empatiyi 

öğrenmesine katkı sağlayacağını belirtmektedir. Wilson'un (2013) Ġngiltere'de yaptığı 

çalıĢmada öğrencilerin %71'i aile ve çocuk alanında uygulama yapma fırsatı 

bulmuĢken %25'i ruh sağlığı, adli sosyal hizmet ve öğrenme güçlüğü alanındaki 
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stajını tamamlamıĢtır. Bu durum öğrencilerin mesleğe hazırlanması açısından bir 

tehlike olarak değerlendirilmiĢtir.  Albayraktaroğlu'nun (2010) sosyal hizmet 

uzmanları ile yaptığı nitel araĢtırmada sosyal hizmetin temel kurumlarında çalıĢan 

uzmanların uygulama sıkıntısı daha düĢük düzeyde olduğu vurgulanmıĢtır. Bu 

çerçevede belirli kurumlara yığılmanın genelci sosyal hizmet anlayıĢı açısından riskli 

olduğu söylenebilir. 

Sosyal hizmet öğrencileri stajların artırılmasının empatiyi geliĢtirme 

açısından önem kazandığını belirtmektedir. Napoli ve Bonifas'a (2011) göre sosyal 

hizmet eğitimi sınıfta kolayca öğretilemeyecek bir Ģey olan bilim ve sanatın bir 

karıĢımıdır.  Tham ve Lynch'in  (2014) araĢtırmasında mezun durumda olan sosyal 

hizmet öğrencilerinin çoğunluğunun kendisini hazırlıksız gördüğü vurgulanmaktadır. 

ÇalıĢmada alanla daha fazla temas kurabilme ve en azından bir dönem daha staj 

konması temel vurgulardandır. Bağcı'nın (2015) araĢtırmasında sosyal hizmet 

uzmanlarının mesleğe ilk baĢladıklarında kendilerini yetersiz hissettikleri, lisans eği-

timinde uygulamaya daha fazla yer verilmesi ve lisans eğitiminin alanda yaĢanan 

hızlı değiĢim karĢısında yetersiz kaldığı vurgulanmıĢtır. Özdemir'in (2005) 

araĢtırmasında öğrenciler derslerin veriliĢ tarzlarının gözden geçirilmesi ve 

uygulamalara ağırlık verilmesine vurgu yapmıĢlardır. Albayraktaroğlu'nun (2010) 

sosyal hizmet uzmanları ile yaptığı nitel araĢtırmada; teorik eğitimin yeterli 

uygulama eğitiminin ise yetersiz olduğu, mezuniyet sonrası uygulamalarda birçok 

eksiklik hissettiklerini ifade etmektedirler.  

Sosyal hizmet öğrencileri staj sürecinde yapılacak gözlem faaliyetinin 

empatiyi geliĢtirmede önemli olduğunu belirtmiĢlerdir. Gerdes ve arkadaĢları 

(2011b), öğrencilerin kendi deneyimlerini empati noktasında kullanabileceğini 

belirtirken, Lefevre ve arkadaĢları (2008) da öğrencilerin iletiĢim becerilerinin 

geliĢtirilmesinde sistematik gözlem tekniğinin faydalı olduğunu vurgulamaktadır 

Özellikle müracaatçının davranıĢlarını bilinçli bir Ģekilde gözlemlemek ve 

davranıĢlarını çözümlemek (Gerdes ve Segal 2011) empatiyi geliĢtirici bir unsurdur. 

Sosyal hizmet öğrencileri kiĢisel niteliğin de staj sürecinde empatinin 

geliĢiminde önemli bir etken olduğu belirtmiĢtir. Harris ve Foreman-Peck (2004)  

empatimizin kendi kiĢisel yaĢam deneyimlerimizle insanların benzer durumlarda 

genel kabul gören davranıĢları ve hislerinin bir bileĢimi tarafından Ģekillendirildiğini 

ifade etmektedir. Dixon (2012) sosyal hizmet uzmanlarının iletiĢim becerilerinin 
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eğitimi ile ilgili değerlendirmelerinde kiĢisel karakter ve önceki birikimleri önemli 

bir faktör olduğunu belirtmiĢlerdir. Katılımcılar hangi becerinin dersle geliĢtiğini 

hangisinin zaten kendi kiĢiliğinde var olduğunu ayırt etmekte zorlanmıĢtır. 

AraĢtırmanın sonucunda kiĢiler arası becerilerin tamamen eğitim ile değil kiĢisel 

niteliklerle de bağlantılı olduğu vurgusu yapılmıĢtır. Levy ve arkadaĢları (2014) ise 

kiĢisel nitelik temasına zıt bir Ģekilde sosyal hizmet öğrencilerinin empatik becerileri 

öğrenme sürecinin geliĢiminin kiĢisel kaynaklar ve önceki deneyimlerin temelleri ile 

baĢlamıĢ olsa da, aslında mesleki eğitim sürecinde Ģekillendiğine dikkat çekmektedir. 

Sosyal hizmet akademisyenleri akademi-alan arasındaki iliĢkinin 

geliĢtirilmesinin öğrencinin uygulamada empatiyi öğrenmesine katkı sağlayacağını 

belirtmektedir.  Literatürde benzer Ģekilde Bağcı (2015) akademi ile alan  arasındaki 

iliĢkinin  kurumsallaĢtırılması ve sürekli hale getirilmesi gerektiğinin altını 

çizmektedir. Tham ve Lynch  (2014) alandan meslek elemanlarının okulu daha çok 

ziyaret etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Grant ve arkadaĢları (2014) ise meslek 

elemanı ile karĢılaĢmanın öğrencilerin eğitimleri için hayati önem taĢıdığını 

belirterek sosyal hizmet uzmanlarının karmaĢık vakalarda verdikleri duygusal 

tepkilerle ilgili deneyimlerinin dinlenmesine ve öğrencilerden de vaka ile ilgili geri 

bildirim alınmasına dikkat çekmektedir.  

Sosyal hizmet akademisyenleri nitelikli süpervizyonun öğrencinin 

uygulamada empatiyi öğrenmesine katkı sağlayacağını belirtmektedir. Bağcı'nın 

(2015) araĢtırmasında  sosyal hizmet uzmanları kendilerinden daha deneyimli 

uzmanlarından destek aldıklarını ve kendilerinden daha az deneyimli uzmanlara da 

yardım etmek istediklerini belirtmiĢlerdir. Bununla birlikte yeni mezunlarla iletiĢim 

noktasında sorun yaĢamaktadırlar. MeslektaĢlar arasındaki bilgi ve deneyim aktarımı 

sürecinin kurumsal, sürekli ve bağlayıcı bir niteliğinin olmaması bir eksiklik olarak 

görülmektedir. Barlow ve Hall, (2003) öğrencilerinin geçmiĢlerinde çözülmemiĢ 

kiĢisel sorunlarının varlığının vakalara yaklaĢırken onları incinebilir kıldığını bu 

noktada süpervizyonun önem kazandığını belirtmiĢlerdir. Alanda uygulama yapan 

öğrenciler için kurum danıĢmanından alınan destek olumlu bir unsurdur. Dinleme ve 

empati gösterme kurum danıĢmanı ve stajyer öğrenci arasında da önemli bir bağdır.  

Sosyal hizmet akademisyenleri gönüllü çalıĢma aktivitelerinin öğrencinin 

uygulamada empatiyi öğrenmesine katkı sağlayacağını belirtmektedir Külekçi ve 

Özgan'ın (2015) sosyal sorumluluk alanında görev alan 13 üniversite öğrencisi ile 
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yaptığı çalıĢmada iletiĢim, empati, problem çözme becerisi, liderlik, giriĢimcilik, 

sorumluluk gibi becerilerin kazanımında sosyal sorumluluk faaliyetlerinin etkili 

olduğu saptanmıĢtır. 

Sosyal hizmet akademisyenleri yaz stajının öğrencinin uygulamada empatiyi 

öğrenmesine katkı sağlayacağını belirtmektedir Doğan ve Duyan'ın (2015) yaz 

stajına yönelik değerlendirmesinde öğrencilerin uygulamada sosyal incelemeler 

gerçekleĢtirdiği, rapor yazma, kurum ve müracaatçı grubu hakkında bilgilerini 

arttırdıkları, kendilerini geliĢtirdikleri, erkenden alanı tanıdıkları, alana iliĢkin 

gözlemler yaptıkları ve uygulama deneyimi kazandıkları görülmüĢtür. Bununla 

birlikte eğitsel danıĢmanla birebir çalıĢma imkanının yokluğu ve süpervizyon 

eksikliği sorunlar olarak belirtilmiĢtir. Özellikle fiziksel sorunlar ve öğrenci sayısının 

fazlalılığı ele alındığında yaz staj etkin bir uygulama için gerekli görülmektedir. 

Sosyal hizmet akademisyenleri günlük tutma etkinliğinin staj sürecinde 

öğrenciye katkı sağlayacağını belirtmektedir. Bu bulgu literatürle uyumludur. 

Nitekim Grant ve arkadaĢlarının (2014) duygularla ilgili atölye çalıĢmasında 

öğrencilere günlük tutturulmuĢ, empati ve yansıtma becerisi ölçeği puan 

ortalamasının anlamlı bir düzeyde arttığı görülmüĢtür, Öğrencilerin duygularını 

yazarak yansıtmaları karmaĢık duygusal süreçlerini daha iĢlevsel bir Ģekilde 

çözümlemelerine, empati ve yansıtma becerilerine katkı sağlamaktadır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu çalıĢmanın amacı ülkemizdeki sosyal hizmet literatüründe empatiye 

yönelik bilgi boĢluğunun doldurulmasına katkı sağlamak ve sosyal hizmette 

empatinin kavramsallaĢtırma, ölçüm, uygulama ve eğitim açısından 

değerlendirilmesidir. AraĢtırma, nicel boyutta tanımlayıcı-iliĢkisel desenin nitel 

boyutta ise fenomenolojik yaklaĢımın kullanıldığı bir karma yöntem araĢtırmasıdır. 

AraĢtırmanın nicel boyutunda sosyal hizmet uzmanlarından ve sosyal hizmet 

öğrencilerinden, nitel boyutunda ise sosyal hizmet uzmanları, sosyal hizmet 

öğrencileri ve sosyal hizmet akademisyenlerinden veri toplanmıĢtır. AraĢtırmanın 

nicel boyutunda sosyo-demografik ve mesleki bilgi formu, araĢtırmacı tarafından 

oluĢturulan empati kavramsallaĢtırması ve uygulaması anketi ve Dökmen Empatik 

Eğilim Ölçeği (EEÖ) veri toplama aracı olarak kullanılmıĢtır. Nicel boyutta web 

tabalı anket yöntemi ile sosyal hizmet uzmanları ve öğrencilerinden veri toplanmıĢtır.  

Nitel boyutta araĢtırmacı tarafından oluĢturulan bireysel görüĢme formu aracılığıyla 

sosyal hizmet uzmanı, öğrencisi ve akademisyenleri ile bireysel görüĢmeler 

yapılmıĢtır. Nicel boyutta kartopu örnekleme nitel boyutta ise amaçlı örnekleme ve 

veri çeĢitlemesi kullanılmıĢtır. Nicel verilerin istatistiksel analizleri SPSS 20.0 paket 

programı aracılığı ile nitel verilerin analizi ise içerik analizi ile oluĢturulan 

kodlamalarla yapılmıĢtır.  

AraĢtırmada genel olarak Ģu sonuçlara ulaĢılmıĢtır; 

Empatinin anlamlandırılmasına yönelik bulgulara bakıldığında katılımcıların 

tamamı sosyal hizmette empatinin bir araç olarak kullanıldığı ve müracaatçıyı 

anlamayı, kendini onun yerine koymayı ifade ettiği noktasında görüĢ birliğine 

varmıĢlardır. Ek olarak sosyal hizmetin ayırt ediciliği açısından geniĢ bir alan 

olduğunun altını çizmiĢlerdir. Ayrıca iĢ yükü, empati zor, sempati değil, benzer 

yaĢantılar, olmazsa olmaz, kültüre özgür, uygun ortam, beceri ve sosyal hizmetin 

niteliği baĢlıkları da katılımcılar tarafından vurgulanmıĢtır. 

ÇalıĢmamızda öğrenci ve uzmanların empatik yanıtı bulma noktasında 

baĢarılı oldukları söylenebilir. Bununla birlikte diyalog ve cevap tarzının da önemli 

olduğu görülmektedir. Nitekim hem uzman hem de öğrenci açısından sempatik 

yanıtın hangisi olduğuna yönelik doğru cevap oranı empatik yanıtın hangisi olduğuna 

verilen doğru cevap oranından düĢüktür. Sempatik olanı ayırt etmek empatik olanı 

ayırt etmekten daha zor görünmektedir. 



274 
 

Empati kurmakta en çok zorlanılan müracaatçı profilinin ihmal istismar 

vakalarındaki müracaatçılar olduğu, bu vakalarda hem faillerle hem de mağdurlarla 

çalıĢırken empati kurmakta sorunlar yaĢandığı bulunmuĢtur. 

Öğrenci ve uzmanların empati kavramsallaĢtırması ve uygulaması anketi 

bulgularına bakıldığında öğrencilerin ve uzmanların müracaatçılara gereken 

hassasiyeti gösterdikleri, empati kurmakta sorun yaĢamadıkları, vakalardan kısmen 

etkilendikleri fakat duygusal ve düĢünsel anlamda kendilerine zarar verecek kadar 

etkilenmedikleri ve empatiyi mesleki uygulamalarda kullanmaya çalıĢtıkları 

görülmektedir. 

Empati kurmakta yaĢanılan sorunlar noktasında uzman ve öğrenciler 

sempatiye kayma tehlikesinin ve müracaatçının olumsuz niteliklerinin etkili 

olduğunu belirtmiĢlerdir. Ayrıca istismar, cinsiyet, korku, psikiyatri, önyargı, iĢ 

yoğunluğu ve tecrübe baĢlıkları da katılımcılar tarafından vurgulanmıĢtır. 

Sosyal hizmet uzmanlarının empatilerinin geliĢtirilmesine yönelik hizmet içi 

eğitim faaliyetleri, uzmanların özverili olması, uzmanlara çalıĢmak için yeterli zaman 

verilmesi, uzmanın bir hobisi olması vurgulanmıĢtır. 

Katılımcıların sosyal hizmette duygu ve düĢüncelerle çalıĢmaya yönelik 

düĢünceleri  genel çerçevesine bakıldığında sosyal hizmet uzmanının niteliğine, iĢ 

yoğunluğuna ve tek boyutlu hizmet anlayıĢına dikkat çekildiği görülmektedir. Ayrıca 

kurumun niteliği, ilgi ihtiyacı, kurumlar arası iĢbirliği, müracaatçı niteliği ve politika 

baĢlıkları da katılımcılar tarafından vurgulanmıĢtır. 

Ölçüm boyutunda sosyal hizmet öğrencilerinin empatik eğilimlerinin sosyo-

demografik değiĢkenlere göre farklılaĢmadığı görülürken sosyal hizmet uzmanlarının 

empatik eğilim düzeylerinin medeni duruma, gelir düzeyine, çocuk sayısına, Ģu an 

çalıĢılan kuruma, en uzun süre hizmet yapılan birim ya da alana, çalıĢma yılına ve 

kurumdaki görüĢme odasını kullanma sıklığına göre farklılaĢtığı bulunmuĢtur. 

Sosyal hizmet akademisyenleri sosyal hizmet eğitiminde empatinin yeterli 

düzeyde öğrencilere kazandırılması noktasında  beceri eğitimi eksikliğine, fiziksel-

mekansal sorunlara, empatide eğitimin katkısının sınırlı olduğuna, kültürel arka 

planın, sosyal hizmet anlayıĢının ve akademisyenin niteliğinin önemine 

değinmiĢlerdir. 
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Sosyal hizmet öğrencileri aldıkları lisans eğitimi sonucunda teori-pratiği 

bütünleĢtirme, duygu düzenlemesi, yargılama ve iletiĢim noktasında kendilerini 

geliĢtirdikleri ifade etmiĢtir. 

Sosyal hizmet eğitiminde empati  becerisinin geliĢiminde katılımcılar 

uygulamalı eğitime, alana özel derslere, psikoloji odaklı derslere, iletiĢim odaklı 

derslere ve etik dersine dikkat çekmiĢlerdir. Ayrıca grup çalıĢmaları, mülakat 

teknikleri, teori-pratik iliĢkisi, yaĢayarak öğrenme, kuram uygulama dersi, etkin 

eğitim, akademisyenin empatisi ve edebiyat da diğer vurgulanan baĢlıklardır. 

Sosyal hizmet eğitiminde staj bağlamında empati becerisinin geliĢiminde   

katılımcılar uzmanın niteliğine, uygulama ortamına, öğrencinin niteliğine, rotasyona 

dikkat çekmiĢlerdir. Ayrıca teori-pratik iliĢkisi, daha fazla uygulama, gözlem, kiĢisel 

nitelik, akademi alan iliĢkisi, süpervizyon, gönüllü çalıĢma, yaz stajı ve günlük tutma 

da diğer vurgulanan baĢlıklardır. 

5.1. Akademisyenlere Yönelik Öneriler 

KavramsallaĢtırma Boyutuna Yönelik Öneriler 

 Türkiye'de sosyal hizmet alanında kavramsal sorunların tartıĢılabilmesi için 

bir sosyal hizmet sözlüğü ve sosyal hizmet ansiklopedisi oluĢturulmalıdır. 

 Sosyal hizmette empati, farkındalık, merhamet ve sempatiye değinen çeviri 

ve telif yayın sayısı arttırılmalıdır. 

 "Duygular ve Sosyal hizmet" temalı bir sempozyum planlanmalıdır. 

 Sosyal hizmette kültüre özgü ve yerel kavramsallaĢtırmalar oluĢturulmalıdır.  

 Empati-sempati ayrımının sosyal hizmet eğitiminde daha vurgulayıcı bir 

Ģekilde yer almalıdır. 

Uygulama Boyutuna Yönelik Öneriler 

 Dernek-akademisyen ve uzman iliĢkisi güçlendirilmelidir. 

Eğitim Boyutuna Yönelik Öneriler 

 Üniversiteler ve bakanlıklar arasında staj gereksinimini karĢılamak için 

protokoller yapılmalıdır. 

 Sosyal hizmet müfredatlarında çeĢitli  psikolojik  değerlendirme araçlarına 

yönelik eğitim verme alternatifleri değerlendirilmelidir. 
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 Sosyal hizmet müfredatlarında ruh sağlığı ve travmaya yönelik derslerin 

nicelik ve nitelik olarak geliĢtirilmelidir. 

 Sosyal hizmet müfredatında öğrencilere kısa süreli terapiler, çözüm odaklı 

terapiler gibi giriĢ seviyesinde terapötik müdahaleye yönelik dersler açma 

alternatifi değerlendirilmelidir. 

5.2. Sosyal Hizmet Uzmanlarına Yönelik Öneriler 

Uygulama Boyutuna Yönelik Öneriler 

 KurumsallaĢmıĢ bir süpervizyon sistemi oluĢturulmalıdır. Bu noktada ilk 

etapta web tabanlı bir sistem ulaĢılabilir görünmektedir. 

 Sosyal hizmeti kamuoyuna tanıtıcı faaliyetlerin (kamu spotu,vb..) 

düzenlenmelidir. 

 Kurum ve kuruluĢlardaki vaka yükünü kabul edilebilir düzeye getirmek 

amacıyla sosyal hizmet uzmanı alımları arttırılmalıdır. 

 Empati kurmanın zor olduğu istismar, ensest vb.. vakalarla ilgili hizmet içi 

eğitimler verilmelidir. 

 Kurum ve kuruluĢlarda müracaatçılardan geri bildirim alma sistemi 

kurulmalıdır. 

 Sosyal hizmet uzmanlarının iĢ motivasyonuna yönelik çalıĢmalar yapılmalı, 

motivasyonlarını arttırıcı kurum içi uygulamalar oluĢturulmalıdır. 

 Sosyal yardım ve sosyal hizmet iliĢkisini orantılı kuran bir sosyal hizmet 

politikası oluĢturulmalıdır. 

 Müracaatçıların duygu ve düĢüncelerine de odaklanan uzun vadeli ve önleyici 

bir müdahale sistemi oluĢturulmalıdır. 

 Sosyal hizmet uzmanlarına yönelik bir psikolojik destek sistemi kurulmalıdır. 

 Sosyal hizmet kuruluĢlarında görüĢme odası ve bu odanın kullanımı 

arttırılmalıdır. 

5.3. Sosyal Hizmet Öğrencilerine Yönelik Öneriler 

Eğitim Boyutuna Yönelik Öneriler 

 Ülke çapında sosyal hizmet bölümlerinin iĢbirliği ile "Türkiye'de Sosyal 

Hizmet Öğrencileri Profili" çalıĢması yapılmalıdır. 
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 Öğrencilerin alana çıkmadan önce uygulama pratiği yapmalarını sağlayacak 

(aynalı oda, sosyal hizmet incelemesi için stüdyo vb..) ortamlar 

sağlanmalıdır. 

 Örgün eğitimde öğrenci sayıları insan kaynağı ile karĢılanabilir düzeye 

çekilmelidir.  

 Öğrencilerin staj yapacağı nitelikli kurum sayısı arttırılmalıdır. 

 Sosyal hizmet müfredatında kültürel farklılığa yönelik farkındalık geliĢtirici 

dersler nicelik ve nitelik olarak arttırılmalıdır. 

 Empati kurmanın zor olduğu istismar, ensest vb vakalarla ilgili spesifik ders 

içerikleri nicelik ve nitelik olarak arttırılmalıdır. 

 Beceri geliĢtirmeye yönelik ders içerikleri nicelik ve nitelik olarak 

arttırılmalıdır. 

 Sosyal hizmet müfredatına gönüllü çalıĢma uygulaması konulmalıdır. 

 Yaz stajı uygulama niteliğini arttırabilmek için bir alternatif olarak 

değerlendirilmelidir. 

 Dernek ve sosyal hizmet bölümleri iĢbirliği ile öğrencilerin faydalanabileceği 

ulaĢılabilir uygun fiyatlı kurs etkinlikleri düzenlenmelidir. 

 Staj sonrası mezun öğrencilerden alınacak geri bildirim ile lisans müfredatları 

sürekli geliĢtirilmelidir. 

5.4. Gelecekte Yapılacak AraĢtırmalara Yönelik Öneriler 

KavramsallaĢtırma Boyutuna Yönelik Öneriler 

 Uzmanın ve öğrencinin geçmiĢ deneyimlerinin müracaatçıyı anlama ve onun 

yerine kendini koyma eylemini nasıl etkilediğine yönelik araĢtırmalar 

yapılmalıdır. 

 Müracaatçı farklılığına göre (yaĢlı, engelli, ergen, suçlu vb...) empatinin 

anlamına yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. 

 Müracaatçıların empatiye ne anlam verdiklerine yönelik çalıĢmalar 

yapılmalıdır. 

 Türkiye'deki sosyal hizmet sisteminin ve eğitiminin sosyal hizmetteki 

kavramları anlamaya nasıl etki ettiğine yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. 
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Uygulama Boyutuna Yönelik Öneriler 

 Sosyal hizmet uzmanlarının mesleklerini yaparken karĢılaĢtıkları sorunların 

belirlenmesine yönelik araĢtırmalar yapılmalıdır. 

 Sosyal hizmet alanında stres, tükenmiĢlik, iĢ doyumu ve iĢ tatmini alanında 

çalıĢmalar arttırılmalıdır.  

 Sosyal hizmet uzmanlarının alandaki iĢ yükünü ve bu iĢ yükünün hizmet 

kalitesini nasıl etkilediğine yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır. 

 Bir beceri olarak empatinin hangi alt becerilerden oluĢtuğuna yönelik 

çalıĢmalar yapılmalıdır. 

Ölçüm Boyutuna Yönelik Öneriler 

 Hem genelleme  hem de derinlemesine veriler sunması açısından sosyal 

hizmette karma yöntem araĢtırmaları arttırılmalıdır. 

 Sosyal Hizmet akademisyenlerinin empati düzeylerine yönelik araĢtırmalar 

yapılmalıdır. 

 Sosyal hizmet öğrencileri ve sosyal hizmet uzmanlarının empatilerini 

etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla geniĢ çaplı araĢtırmalar yapılmalıdır. 

 Sosyal hizmette empatiye yönelik öğrenci, akademisyen ve uzman 

boyutlarına odaklanan ölçek geliĢtirme ve uyarlama çalıĢmaları yapılmalıdır. 

 Müracaatçıların algıladıkları empati düzeylerine yönelik çalıĢmalar 

yapılmalıdır. 

Eğitim Boyutuna Yönelik Öneriler 

 Sosyal hizmet eğitiminin öğrencilerde ne gibi kiĢisel kazanımlar kazandığına 

yönelik ön test- son test çalıĢmaları yapılmalıdır. 
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7.EKLER 

EK-A. Sosyal Hizmet Uzmanları Ġçin Bilgi Formu 

1. Cinsiyetiniz 

Erkek 

Kadın 

2. YaĢınız......... 

3. Aylık geliriniz (BÜTÜN GELĠRLERĠNĠZ DÂHĠL HANEDE TOPLANAN PARA) 

………… 

4. Medeni durumunuz 

Bekar 

Evli 

5. Çocuğunuz var mı? Varsa sayısı? 

6. YaĢamınızın Çoğunu geçirdiğiniz yer neresidir? 

Köy 

Kasaba 

ġehir 

7. ÇalıĢtığınız KuruluĢ ve Birim (Ġl- Ġlçe ismi belirtmeden sadece kuruluĢu ve biriminizi 

yazınız) 

.................................................................................... 

8. En uzun süre hizmet yaptığınız birim 

Korunmaya muhtaç çocuk 

YaĢlı 

Özürlü 

Sosyal yardım 

Koruyucu aile 

Evlat edinme 

 

Denetimli serbestlik 

Aile Mahkemesi 

Çocuk Mahkemesi 

Tıbbi-psikiyatrik sosyal hizmet 

 Kadın Refahı 

Diğer………….. 

 
 

9. Sosyal hizmet uzmanı olarak fiilen görev yaptığınız süre (yıl olarak)  

 

10. Haftada ortalama kaç müracaatçıyla görüĢme yapıyorsunuz?  

11. Müracaatçılarınızla yaptığınız görüĢmelerin ortalama süresi nedir? ( dakika olarak) 

......................... 

12. Görev yaptığınız kurumda müracaatçılarınızla görüĢmeleriniz için ayrılmıĢ bir 

görüĢme odası mevcut mu?  

Evet 

Hayır 

13. Kurumunuzda görüĢme odası mevcut ise bu odayı ne sıklıkla kullanıyorsunuz? 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

14. Müracaatçılarınızla ilgili meslektaĢlarınızdan ne sıklıkla destek-öneri alıyorsunuz? 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

15. Empati kurmayı içeren ya da empati ile ilgili herhangi bir eğitim faaliyetine (kurs-

hizmet içi eğitim vb..) katıldınız mı? 

Hayır 

Evet 
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EK-B. Sosyal Hizmet Öğrencileri Ġçin Bilgi Formu 

1. Cinsiyetiniz 

Erkek 

Kadın 

2. YaĢınız....... 

3. KaĢ KardeĢsiniz ? (siz dahil)………….. 

4. Annenizin eğitim durumu? 

Okur yazar değil 

Okur yazar 

Ġlkokul 

Orta okul 

Lise 

Üniversite  

5. Babanızın Eğitim Durumu? 

Okur yazar değil 

Okur yazar 

Ġlkokul 

Orta okul 

Lise 

Üniversite 

6. YaĢamınızın Çoğunu geçirdiğiniz yer 

Köy 

Kasaba 

ġehir 

7. Mezun olduğunu lise türü: 

 

8. Staj yaptığınız kuruluĢ ve birim  

.................................................................................... 

9. Güncel not ortalamanız 

.................................................. 

10. Stajınız süresince haftada ortalama kaç müracaatçıyla görüĢme yaptınız? 

....................  

11. Stajınız süresince müracaatçılarınızla yaptığınız görüĢmelerin ortalama süresi nedir? 

( dakika olarak) 

.................... 

12. Staj yaptığınız kurumda müracaatçılarınızla görüĢmeleriniz için ayrılmıĢ bir görüĢme 

odası mevcut mu?  

Evet 

Hayır 

13. Kurumunuzda görüĢme odası mevcut ise bu odayı ne sıklıkla kullandınız? 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

14. Müracaatçılarınızla ilgili kurum danıĢmanınızdan ne sıklıkla destek-öneri aldınız? 

Her Zaman 

Sık sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

15. Mezun olduğunuzda çalıĢmak istediğiniz alan ya da kurum varsa belirtiniz 
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EK-C. Empatik Eğilim Ölçeği 

 

 

 

 

 

AĢağıda 20 cümle bulunmaktadır. Bir cümledeki ifadeyi kendinize Tamamen Uygun bulacağınızı 

düĢünürseniz 5‟e,   Oldukça Uygun bulacağınızı düĢünürseniz 4'e, Oldukça Aykırı bulacağınızı 

düĢünürseniz 2'ye, Tamamen Aykırı bulacağınızı düĢünürseniz  1'e,  eğer bir cümleye  iliĢkin olarak 

Kararsızlık belirtecekseniz 3'e çarpı koyunuz. 

 

ĠFADELER 

Tamamen 

Aykırı  

Oldukça 

Aykırı  
Kararsızlık 

Oldukça 

Uygun 

Tamamen 

Uygun 

1. Çok sayıda dostum var 
(1) (2) (3) (4) (5) 

2. Film seyrederken bazen 

gözlerim yaĢarır 
(1) (2) (3) (4) (5) 

3. Sıklıkla kendimi yalnız 

hissederim 
(1) (2) (3) (4) (5) 

4. Bana dertlerini anlatanlar 

yanımdan ferahlamıĢ ayrılırlar 
(1) (2) (3) (4) (5) 

5. BaĢkalarının problemleri 

beni kendi problemlerim kadar 

ilgilendirir 
(1) (2) (3) (4) (5) 

6. Duygularımı baĢkalarına 

iletmekte güçlük çekerim 
(1) (2) (3) (4) (5) 

7. Ġnsanların film seyrederken 

ağlamaları tuhafıma gider 
(1) (2) (3) (4) (5) 

8. Birisiyle tartıĢırken bazen, 

dikkatim onun söylediklerinden 

çok vereceğim cevap üzerine 

yoğunlaĢır 

(1) (2) (3) (4) (5) 

9. Çevrede çok sevilen bir 

insanım 
(1) (2) (3) (4) (5) 

10. Televizyondaki filmler 

mutlu sona ulaĢınca rahatlarım 
(1) (2) (3) (4) (5) 

11. DüĢüncelerimi baĢkalarına 

iletmekte güçlük çektiğim olur 
(1) (2) (3) (4) (5) 

12. Ġnsanların çoğu bencildir (1) (2) (3) (4) (5) 

13. Sinirli bir insanım (1) (2) (3) (4) (5) 

14. Genellikle insanlara 

güvenirim 

 
(1) (2) (3) (4) (5) 

15. Ġnsanlar beni tam olarak 

anlayamıyorlar 
(1) (2) (3) (4) (5) 

16. GiriĢken bir insanım (1) (2) (3) (4) (5) 

17. Bir yakınıma derdimi 

anlatmak beni rahatlatır 
(1) (2) (3) (4) (5) 

18. Genellikle hayatımdan 

memnunum 
(1) (2) (3) (4) (5) 

19. Yakınlarım bana sık sık 

derdini anlatırlar 
(1) (2) (3) (4) (5) 

20. Genellikle keyfim 

yerindedir 
(1) (2) (3) (4) (5) 
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EK-D. Empatik Tepki KavramsallaĢtırması ve Uygulaması Anketi 

AĢağıdaki ifadeleri çalıĢma yaĢamınızı dikkate alarak değerlendiriniz 

1. ĠĢ yükümün yoğunluğu veya müracaatçı çokluğu nedeniyle müracaatçılarıma gerekli 

ilgiyi gösteremediğimi düĢünürüm. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

2. Ġdarecilerle iliĢkilerim nedeniyle müracaatçılarıma gerekli hassasiyeti 

gösteremediğimi düĢünürüm. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

3. Bürokratik süreçler nedeniyle müracaatçılarıma gerekli hassasiyeti gösteremediğimi 

düĢünürüm. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

4. Müracaatçılarımla ilgili geçmiĢte yaĢadığım olumsuz deneyimlerin onları anlamamı 

etkilediğini düĢünürüm. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

5. Müracaatçıların yaĢadıkları acı verici olayları sanki ben de yaĢıyormuĢum hissine 

kapılırım. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

6. Empati, müracaatçılarımla çalıĢırken bana rehberlik eder. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

7. Müracaatçımın ağlamasından elimde olmaksızın etkilenirim. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

8. Müracaatçım olumsuz bir durum içinde bulunduğunda ona acırım. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 
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9. Empatiyi müracaatçılarım için karar vermede kullanırım. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

10. Müracaatçılarımın yaĢadıklarını onların bakıĢ açısından bakarak kafamda 

canlandırırım. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

11. Kendi duygusal durumumun müracaatçımı nasıl etkilediğinin farkındayımdır. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

12. Lütfen BoĢluğu doldurunuz: “Empati kurmakta en çok zorlandığım   müracaatçılar, 

………………………………………………………………………müracaatçılardır.” 

13. Din, dil, ırk, etnik aidiyet hususlarında benden farklı olan bir müracaatçıyla empati 

kurmakta zorlanırım. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

14. Müracaatçılarımın duygusal paylaĢımlarının benim üzerimdeki etkisini kontrol 

edebilirim. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

15. Vakalara yaklaĢırken aĢırı duygusallaĢtığım olur. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

16. Zor durumda kalmıĢ bir müracaatçı gördüğümde içim sıkılır. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 

17. Müracaatçılarla görüĢme yaparken sağlıklı ve güçlü bir kiĢilik yapısına sahip 

olduğumu düĢünürüm. 

Her Zaman 

Sık Sık 

Bazen 

Nadiren  

Hiç bir zaman 
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18. AĢağıdaki görüĢmede sosyal hizmet uzmanının verdiği yanıtlardan hangisi 

SEMPATİK bir yanıttır? 

 Ahmet 46 yaĢında bir elektrik mühendisidir, aynı fabrikada 12 senedir çalıĢmaktadır. 

 ÇalıĢtığı Ģirkette baĢka bir yere gönderilme olasılığının öfkesi ve dehĢetini ifade 

 etmektedir. 

“Ahmet: Buna inanamıyorum! İşimden dolayı ailemi başka bir yere taşıyacak olma 

olasılığım var, Bunun anlamı iki çocuğum evinden koparak binlerce kilometre uzağa 

gidecekler. Çocuklarımla ne yapacağım hakkında endişeleniyorum. Öyle üzgünüm ki 

bu  konuda konuşmak bile istemiyorum.” 

  Yanıt 1. Sosyal Hizmet Uzmanı: “Bu çok üzücü. Şu anda seni üzen pek çok şey 

var.  Sizin için kendimi kötü hissediyorum”. 

  Yanıt 2.Sosyal Hizmet Uzmanı:  “Bu taşınma çocuklarınızın hayatında büyük bir 

 değişim içeriyor ve bu da sizin için belirsizlikler yaratan durumlar demek” 

19. AĢağıdaki görüĢmede sosyal hizmet uzmanının verdiği yanıtlardan hangisi 

EMPATİK bir yanıttır? 

Bir ev hanımı: “Yemek,  çamaşır,  temizlik,  dikiş,  alış veriş,  çocuklar...  Bütün gün 

tek başıma koşuşturuyorum.  Kendime ayıracak beş dakikam yok.  Kendimi mutfak 

ile banyo arasında hapsolmuş hissediyorum.” 

 Yanıt 1. Sosyal Hizmet Uzmanı: “Haklısın, bu kadar iş insanı gerçekten 

bunaltır”. 

 Yanıt 2. Sosyal Hizmet Uzmanı: “Sanırım bunca iş karşısında kendini çaresiz ve 

yalnız hissediyorsun” 

Huzurevinde bir yaĢlı: “Evet, ben 75 yaşında yaşlı bir adamım eşim 10 yıl önce 

öldü. Çocuklarım bana düşünmek için zaman tanımadan beni getirip huzurevine 

yerleştirdiler ve ben şimdi buradayım.” 

 Yanıt 1. Sosyal Hizmet Uzmanı: “Çocuklarınızın bu davranışı sizi üzmüş 

görünüyor” 

 Yanıt 2. Sosyal Hizmet Uzmanı: “Zamanımızda pek çok genç anne-babasını 

huzurevine yerleştirmek zorunda kalıyor.” 
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EK-E. Sosyal Hizmet Uzmanı GörüĢme Formu 

1. Sosyal hizmette empati size ne anlam ifade ediyor? 

 Müracaatçının bir taraftan fiziksel ihtiyaçları var bir taraftan da 

örneğin yoksulluk çekmekten kaynaklanan duygu ve düĢünceleri var 

Türkiye sosyal hizmet sisteminde duygu ve düĢüncelerle çalıĢabiliyor 

muyuz fiziksel ihtiyaçların ötesine geçebiliyor muyuz? 

2. Müracaatçılarınızla empati kurmakta sorun yaĢıyor musunuz? YaĢıyorsanız 

ne tür sorunlar yaĢıyorsunuz? 

3. Müracaatçılarınızla empati kurmakta yaĢadığınız sorunlarla nasıl mücadele 

ediyorsunuz? 

4. Sosyal hizmet uzmanlarının empati becerilerinin geliĢtirilmesine yönelik 

önerileriniz nedir? 

5. Sosyal hizmet eğitiminde empati becerisinin geliĢiminde hangi derslerin etkili 

olduğunu düĢünüyorsunuz? O derslerle ilgili önerileriniz nelerdir? 

6. Sosyal hizmet eğitiminde alan uygulaması (staj) bağlamında öğrencilerin 

empati becerisinin geliĢtirilmesine yönelik önerileriniz nelerdir? 
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EK-F. Sosyal Hizmet Öğrencileri GörüĢme Formu 

1. Sosyal hizmette empati size ne anlam ifade ediyor? 

 Müracaatçının bir taraftan fiziksel ihtiyaçları var bir taraftan da örneğin 

yoksulluk çekmekten kaynaklanan duygu ve düĢünceleri var Türkiye 

sosyal hizmet sisteminde duygu ve düĢüncelerle çalıĢabiliyor muyuz 

fiziksel ihtiyaçların ötesine geçebiliyor muyuz? 

2. Sosyal hizmet eğitiminde empati becerisinin geliĢiminde hangi derslerin etkili 

olduğunu düĢünüyorsunuz? O derslerle ilgili önerileriniz nelerdir? 

3. AlmıĢ olduğunuz sosyal hizmet eğitiminin empati becerinizi geliĢtirdiğini 

düĢünüyor musunuz? Evet ise sizin becerinize ne tür etkileri oldu? 

4. Stajınız süresince müracaatçılarınızla empati kurmakta yaĢadığınız sorunlar 

nelerdir, bu sorunlarla nasıl baĢa çıktınız? 

5. Sosyal hizmet eğitiminde alan uygulaması (staj) bağlamında empati 

becerisinin geliĢtirilmesine yönelik önerileriniz nelerdir? 
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EK-G: Sosyal Hizmet Akademisyeni GörüĢme Formu 

1. Sosyal hizmet uygulaması ve eğitiminde empati size ne anlam ifade ediyor? 

 Sosyal hizmette müracaatçının bir taraftan fiziksel ihtiyaçları bir 

taraftan örneğin yoksulluktan hissettiği var sosyal hizmet uzmanları 

müracaatçının fiziksel ihtiyaçlarını karĢılamanın ötesinde onların 

yoksulluğa bağlı duygu ve düĢünceleri ile çalıĢabiliyorlar mı? Sosyal 

hizmet uzmanları duygu ve düĢüncelere değinebiliyor mu ? 

2. Sosyal hizmet eğitiminde empati becerisinin geliĢiminde hangi derslerin etkili 

olduğunu düĢünüyorsunuz? O derslerle ilgili önerileriniz nelerdir? 

3. Sosyal hizmet eğitiminde teorik ve uygulamalı dersler bağlamında empati 

becerisinin yeterli düzeyde öğrencilere kazandırıldığını düĢünüyor musunuz? 

Biraz açıklar mısınız? 

4. Öğrencilere empatinin kazandırılması sürecinde yaĢanan zorluklar var mı 

varsa nelerdir? Bu zorluklarla nasıl mücadele ediyorsunuz? 

5. Sosyal hizmet eğitiminde alan uygulaması (staj) bağlamında empati 

becerisinin geliĢtirilmesine yönelik önerileriniz nelerdir? 
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EK-H. Etik Kurul Onayı 
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EK-I. Tez Ġsim DeğiĢikliği Onayı 
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